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 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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 נשכחו. מותם ואחר חפצים שהיו מה וכלנפשם. תאות כל שעשו היו רשעיםוכמה
 וכטה ]ע"כ[ נשכחו. שנים ואחר בחכמתם. למרחקים נודעים שהיו היו חכמיםוכמה
 הנאות ובעל וגאה נבור ועשיר. חכם ורשע צדיק נשכחים. זמן לאחר העולםענייני שלכי כיון ומעשיהם: נשכחו זמן ואחר מספרים. למרחקים היו שצדקתם היוצדיקים
 או עושר בשביל או לבו. יתגאה אם לב. על יום ככל אדם ישים לכך נשכח.הכל

 ישתכחו. שלא כך לשם מעשיו כל ויעשה נשכה לבסוף הלא יחשוב הכמתו.בשביל
 ויעשה מעשיו. ישתכחו ולא שם שהכל עולם באותו מעשיו כל שיוודעו לווטוב
 שכל שם( )שם שנאמ' וזהו ישתכחו. ולא מעשיו רכל יפרסם והוא ה' לשםהכל

 לעד: עטרת תהלתו שם( )שם וכתיב עושיהם. לכלטוב

 : מתרים ממגילת העתקתי)א(

 התנטול. מקום הוא הבא והעולם המעשה. מקום הוא  העולם  וה ני ידענול6(.
 בעולם משלמו הוא שם רצונו עושי את הקב"ה בו שהבטיח השכרוכי

 שנאמר כעניין להם שהכין בפורענות שעשו עבירות על לרשעים יפרע ובוהנא.
 לעשותם היום לעשותם. למחר ולא לעשותם)ב( היום מצוך אנני אשר יא( ז)דברים
 שנאמר משלהם הזה בעולם כלום צדיקים נמלו לא ואמרו)ק שכרן. ליטולולמחר
 משלהם כלום רשעים נטלו ולא ליראיך. צסנת אשר מובך רב מה כ( לא)תהלים
 ונאמר באוצרותיי. חתום עמדי כמוס הוא הלא לר( לב )דברים שנאמ' הזהבעולם
 והעוז והכבוד הפוכות מן לצדיקים שיגיע מה וכל ושלם. נקם לי לה( שם)שם
 אלא כלום הבא לעולם להם שמנומן שכרם משיעור להם טהסר אינו הזהבעולם
 מעלליהם פרי כי טוב כי לצדיק אמרו)ד( י( ג )ישעיה שנאמ' מפעלותיהם. פריהכל
 לעולם לו קיימת והקרן הוה בעולם פירותיהם אוכל שארם דברים אלו וששנינו)ה(יאכלו.
 איפשר הרשעים וכן : אורה שכולו לעולם להם שמור והעיקר מהרה להם מניע הפירותהבא.

 והוליר איש אשת על שבא כמו נרולות. עכירות שעשה מי הזהנ( בעולם מהםשיכשל
 הזה בעולם פדים מגיע פרי. להם שיש חסורות מעבירות בהן . כיוצא וכןממנה.
 ויאכלו לא( א )משלי נאמר זה ועל הבא. לעולם להם ומזומן להם שמורוהעיקר
 להם יש פירות שעושים עבירות עליהם)1( ונאמר ישבעו וממעצתיהם דרכםמפרי
 מעשיו. פרי לו מגיע הזה בעולם פירות. להם אין פאות עושין שאין עבירותפירית

 פיאה בראש בתוספ' נאמי עליהם: סמנו ליפרע הבא לעולם לו מוכניםוהעיקרי'
 וגילוי ע"ז על הבא לעולם לו קיימת והקרן הזה בעולם האדם מן נפרעין רבריםאילו
 ממנו ליפרע ממהרים אילו על כולם כנון)ז( הרע לשון ועל דמים ושפיכותעריות
 ישראל)ח( ארץ ובתלמוד הכא. לעולם עליהם ממנו שנפרעין מפרעון חוץ הזה.בעולם
 הנפש תכרת הכרת לא( מו )במדבר ע"ז בעניין ואמר הכתוכים. מן זה דברחזקו
 לנבי נדלה. חטאה הזה העם חטא לא( לב )שמות וכתיב בה. שעונה בזמןההיא
 וחטאתי הזאת הגדולה הרעה אעשה ואיך מ( לט )בראשית כתיב עריותגילוי

 לשון אצל כשבא מנשוא. עוני גדול יג( ר )שם כתיב רמים שפיכות גבילאלהים.
 ומי גדלות. מדברת לשון הלקות שפתי כל ה' יכרת ד( יב )תהלים כתיב מההרע

 סל"ס. ק" ועלך מלן  סו"ד ס" ע"כ ג( חשי. סימן6(

 מזה וקצת שכ"ד פיסקא האזינו ספרי )ג( א'. ג' זרה עבודה )נ( העתקה. בנדפס:)6(ל14.
 צריך )ו( א'. מ' קדושין )ל מ"א. פ"א פאה )ס( צריק. אמרו לפנינו: )י( ש"ז. פיסקאשם

 ה"א. פ"א פאה ירושלמי )ס( כנגד.להיות
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 שעשה איפשר הזה. בעולם עליו והנעים טובה לו שהשפיעו מרשעיםשיש
 כמו הבא. בעולם מטנו שנפרעין כדי כאן שכרו ונוטל הזה בעולםמצוה
 לשנאוהי ומשלם )ס( ופירושו להאבידו. פניו אל לשונאיו ומשלם י( 1 )דבריםשנאם
 כשיעור גמולו. כשילום הקב"ה מכשילו לאובדיהון בחייהון קדטיהן עברין דאינוןסבן

 הב"ה מועטות. עבירות שעבר הצדיק כי עוד נאמר כן וכמו הזה. בעולםשעשה
 על משלם שנר לו שיהא כדי מעליו שממרקין מה כשיעור הזה. בעולםמייסרו
 ואנו ישראל)יא( ארץ ובתלמור בתלנעדינו)י( נאמר זה דבר לבא. לעתידצדקותיו
 אסרו וכן קצרה. דרך בו שתפסו לפי ישראל ארץ בתלמוד שאמר מה כאןמזכירין
 בעולם ממנו נפרעין בירו שיש עבירות מיעוט עבירוה. ונתמעמו זכיות רבורבותינו
 לו נותנין זכיות ומיעטו עבירות רבו לבא. לעתיד שכר משלם לו ליפרע כריהזה
 זכיות רבו לבא. לעתיר משלם ממנו לפרוע כדי הזה. בעולם בירו שיש קלות מצותשכר
 שעשו צריקים כי הדבר בזה לנו ביארו הרי גיהינם. יורש עבירות רבו ערן. גןיורש
 וכיות הרוב שעשה ומי הזה. בעולם אלא הבא בעמם מהן נפרעים אין קלותעבירות
 ממנו נפרעין ואין ערן גן יורש שעשה עבירות מיעוט ממנו נפרעו שלא, עדומת
 אלא שעשה. עבירותמיעוט

 מנכיי
 ממנו נפרעו שלא בזמן כשיעורו מזכיותיו לו

 הזה:בעולם
 אלא זכיותיו. על כלל שכר נוטל ואינו גיהינם. יורש עבירות ורבו שמת ומילא6(.

 על הקב"ה נמלו כבר ואם כשיעורן. הפורענות י"א[ ורף מן לופוהתין
 שעשה עבירות כל על ממנו נפרעין הזה בעולם שעשה קלות מצות מיעוטאותו

 לכל דרך אין הבא. בעולם זכיותיהם על להם שראוי צדיקים של ושכרןמשלם.
 בו. שיזכו ובתמים באמת להם נתקיים אלא כלום. ממנו לחסר לסטן)א( ולאהיצור
 אין רשע)ב(. כשהוא שטת מי כן וכמו משלם. שכרן להם יגיע שלא אפשרשאי
 לפי כלום. מועלת אינה תפילה ואותה הצדיקים עם שיזכה כדי עליו להתפללדרך

 והתחזק המצות. בעשיית שסבלו והעסק הטורח אלא אינו לצדיקים שראויששכר
 הלק לו שיהא יתכן היאך בעבירות. להתעדן תאותו אחר שהלך מי אבלמעבירות

 הרעת: מן ורחוק מבוטל ודאי זהטוב

 כדי אלא אמר לא החוטא על והבקשה העתירה עניין החכמים מן שהזכיר ימי 3(לב.
 לו הכינו לצדיק אמת דין שהשכר לפי בלבד הפורעטת מן עליולהקל

 דין הפורענות וגם בעולמו, כלום ממנו לו שיחזיר אמת מדרך ואין זכיותיו, עלהקב"ה
 מעליו מקצתו להסיר כדי לפניו חשוב שהוא מי אליו שיעתיר ויתכן החוטא, עללהקב"ה

 על שסובר מי תראה הלא חוטא, של פורענותו וכפי המעתיר, חשיבות לפי כולהאו
)6

'w'p 
 חרס. 3( חל"כ.

- -
 ח"א. פ"א פאה )י6( ב,. מ' קדושין )י( ומתרגמינן. צ"ל)ע(

 לי"א חיים ארחות בספר )3( בשין. הוא בתנ"ך כי נצח. מטנא ע"א ל"צ תמיד כמו )6(לא.
 ע"כ, עיקר כל ?אדם בידיאין למתן לזכות אבל לו שמועיל אפשר ולהקלרתמים
 שכר לסתן ולזכותו : וז"ל גאון שרירא ר' תשובת רעש קונסטנטינא ישן טדיי.,ל בקובץ נמצאוכן

 בספרו שכתב זצ"ף חייאבר ה הואיבויםש
 לי"ל: הגיוןמיע'ל'1

 וכי
 יי:כשימג

 מחשבות לו טווילים שהם כעדו ומתפללים שהו אחרי נגללו עושים שהם עמו זנני נגר n~yaעל
 שתכל מקום בתורה מצאה ולא כו': מדע אנשי וכל החכמים כל בעיני שוא ותוחלת הואבדויות
 סוף או"ח שו"ע יוסף בית 1ישייו ט' המתים את מזכה יהיה בעוה"ז החי שמעשה ממנולהבין

 המרדכי. כתב ד"ה תרכ"אסימן
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 שום בעבירה )ב( ואין החייב לזכות אמר ולא לפטור, אני יכול )א( אלא אמר לאהחוטא
 ג'( א' )זכריה הרשעים לכל אמר כבר הקב"ה כי זה, דבר על שאמר כמו לרשעשכר
 ואשלם הפורענות: מכם אבטל ואני הרעים מדרכיכם והשיבו יג( יו )מ"ב )נ( אלישובו
 וקרובה לעשותה יכול והוא היא אדם בידי והתשובה ~?י תשובותיכם על טוב שכרלכם
 היה ואילו לעשותו, שיכול בידו דבר ואינו בה, מאמין שאיל המעתיר מעתיותאליו:
 קיבול שיהיה ראוי הדין מן היה עליו כשמעתירין העבירה, )ד( מחמת שכר לרשעמגיע

 לרשעים קרא שהקב"ה ומאחר ונכול, הזק יותר שכר מתן לעניין הקב"ה לפניתשובתו
 וחק הרבה, בזה וכיוצא אליכם, ואשובה אלי שובו ז( ג )מלאכי ואמר בתשובה,לחזור
 כמה עונותינו, על מתכפרים אנו שבו לאמר והבטיחנו הכמורים, יום וקראו העשור יוםלנו

 מכפר כן כמו הקב"ה ש5 רצונו ועשיית עליכם, יכפר הזה ביום כי ל( מז )ויקראשנאסר
 נדולה ותקנה סובה הזה בדבר ויש עון, יכופר ואמת בחמד ו( טז )משלי שנאמרעון,
 מן הקל ~( נמי העתירה בכך, שכר להם ויש הקב"ה של בעבודתו המצויין )ה( אדםלבני

 בשבילה, שכר לו להיות ולא הדעת, ריחוק זה בדבר ואין נתכנת, לדחותה אוהפורענות,
 מה לעניין ונתכנת נאה שהיא רבותינו, משום אמת ההגרה נאמר)ז( שהרי שכןוכל

 דברי אחרי מלכת לסטנך הדין מן יש רבותינו משום הנאמרים הללו הדברים ועלשזכרנו:
 אחטא במשנה)מ( שאומר וכמו הכפורים כיום שוה היא העבורה דין)ח( אמנםזולתם
 האדם כשיחטא הואיל שני אגב בתלמוד)יא( ואמרו מכפר, הכפורים יום אחטא)י(ואשוב
 שחוטא מי כן כמו וגם עליו מכפר הכפורים יום אין עליו מכפר הכפורים שיום כוונתעל

 שכר לו שיש נדחה הרי העתירה דין הוא וכך עתירה, עליו מקבלין אין העתירה עלוסומך
 הרשעים את הקב"ה שהעניש העונש נמצא שאמרנו, הדרך ע5 ונתרצה ונבטל)יב(בעבודה,

 יענש, אי מקובלת שעתירתו מי עליו יעתיר לא או בתשובה יחזור לא שאם תנאי,על
 ואמר הדין, מן העולם כל את לפטור אני יכול )יג( שאמרו רבותינו מדברי הבינונושכך
 פסק יוחנן דר' נפשיה נח כי מקברו עשן אכבה כשאמות אחר, אלישע על יוחנן)יר(רי
 הדברים מכל נתברר מועלת, שהעתירה ברורות ראיות ואלו דאחר, מקבריהקיפרא
 ולא לסטן ולא בו ליכנם בריה לבל דרך אין הבא, לעולם המיוחד שהשכרשהזכרנו
 שיתוסף ולא שיזכה ולא כלום, לקבל ראוי שהוא מה משיעור ממנו שיחסיר כדילזולתו,

 יודעים אנו הזה בעולם אבי הצדק, מירות הם כאלה חייב שהוא ממח יותרבפורענותו
 זה בדבר תקנה שיש מפני ולצדיקים לקטנים המגיעים בייסורין טובה שיש הדעתמדרך
 ויש להם, שאירע הצער מכשיעור יותר טוב שכר עליהן לקבל עתידין שהן לבאלעתיר
 וכיון דרכיהם, ותקנת הקב"ה של בעבודתו המצויין אדם)טו( לבני ראייה עוד זהבדבר
 מחמת אותם שינסה עוד יתכן הזה בעולם הצריקים את לנסות הקב"ה שיתחילשיתכן,
 יקל או בנסיונם, שיוסיף או בדבר תקנת להם שיש יורע שהוא בנמן הברואים, מקצתדברי
 ]ע"ב[ הכתובים הרי הדין מן ומקויים ידוע זה שדבר אע"פ כיעור שום בו אין זה כלממנו,
 באחריתך, להטיבך נמותך ולמען ענותך למען סו( ח )דברים שנאמר עניין אותואומרים

 מררכיכם. שובו לפנינו )ג( געתירה. צ"ל )3( יכולני. ולפנינו: אי ס"ה עיייביז )6(לב,

 אבצ בני גח5 קוי המלן ויזעק בי יי סוטה שאסח מה גם 1 ט להוסיף ויש פור,יכולני
 ויעויין בשבילו. שגת(ל למי שכר גם שיהיה ל% האדם יכל בתפלה כי הרי דאתילעלטא
 התפלי מי ה' הלכה q1D חלקירושלמי

 פרשה רבה בראשית במדרש גם זה ומחא עליהם נתפללה חנה אמר ריב"ל כוי עליהםהאיל משה אמר נתמן בר שמואל רבי קרח( בגי )על עליהן
 אין ואשוב צ"ל )י( ב'. פ"ה יגמא )ע( הכפורים. ליום שוה היא העתירה צ"ל )ח(צ"ח.

 מספיקיי
 גיח

 ויעדין שאני אגב וצ"ע אי פ"ז שם )י6( מכפר. יוה"כ אין מכפר הכפורים ויום אחטא תשובהלעשות
 צ"ל )ש( בי. ט"ו חגיגה )יי( א'. ס"ה עירוגין )'ג( בעתירה. צ"ל )יו( אגב. ד"ח שםפירוו'י
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 וסר אלהים ירא וישר תם הוא כי א( א )איוב הנתוב בו שהעיד איש מעניין זהוננון
 השטן, מדברי היתה סיבתו ועיקר וחזקים, קשים הייסורין אלו עליו להביא והתחילמרע,
 כדי התחילן הקב"ה אלא עליו שבאו ובייסורין בצרות מחוייב היה לא כי הכתובוביאר

 ומתקנים ייסורין קושי אותו והרואים השומעים כל יראו ולמען עליהם, טובהשיגמלהו
 עליו, שהבאתי מזה חייב אינו חנם, לבלעו בי ותסיתני שנאמר כמו נ( ב )שםדרכיהם
 הבאתי לכך עליו, הכאים בייסורין ומייחל ממתין הוא כי לפניו וידוע שגלוי לפיאלא
 לו  המגיעין ייסורין כי שאירעהו, מצרות יותר שהוא נשכרו טובה שאגמלהו וכדיעליו,
 עליו ויקבלו שיזכו כדי דבר, לא על בתחילה שמקבלים מה מהם יש הנה, בעולםבארם
 מה ומהם עליו, שיבא חייב אינו בו שהמנוסה חנם, הנקרא והוא נדוץ ושכר טובגמול
 חנם עליהם יאמר ולא החייוב בדרך והם קרמו, שכבר עבירות על ונקמה פורענותשהוא
 ונקוטו ט( ו )יחזקאל ליחזקאל הקב"ה שאמר ממח יותר, ומתבאר זה דברומתחזק
 דברתי חנם על לא ה' אני כי וידעו תועבותיהם לכל עשו אשר הרעות בכל )טז(בפניהם
 והאמת הדין מן עליהם הבאה הפורענות כי וביאר חטאתיהם מנה הזאת, הרעה להםלעשות
  כרי  לארם שבאין נסיון  שבל חנם, של ייסורין ואינם  עליהם שתבא חייבים שהםהוא

 עליהמי לזנותו כרי חנם שהיה איוב של  הנסיון  כררך  טוב שכר עליהם ויקבלשיזכה
 הוא איוב על שהשטין השפן זה כי הכפורים יום ובפ' השותפין בפרק)יז( בתלמורואמרו
 ויתיצב כב( כב )במדבר בתורה אמור הלא הרעת מן רחוק אינו זה ורבר המות,מלאך
 לא( שם )שם וכתיב לשטן, יצאתי אנכי הנה לב( שם )שם וכתיב לו, לשטן בדרך ה'מלאך

 שלופה חרב ובירו  שנראה והמלאך בירו,  שלופה וחרבו בדרך נצב ה' מלאךוירא)יח(
  בן ובמו הרגתי, אתבה גם עתה כי  לג( שם  )שם  לבלעם  אמר ולבך הטות,  מלאךהוא
 עומד ה' מלאך את וירא עיניו וישא)יפ( סו( כא )דה"א שנאמר כמו אותו דודראה
 כי ל( שם )שם ואומר ירושלים על נטויה בידו שלופה וחרבו הארץ ובין השמים)כ(בין
 כמו העם להשהית שנשתלח לפי הטות מלאך ספק בלא והוא ה', מלאך טפני)כא(נבעת

 ו(את ב )איוב איוב לשפןעל והזהיר במלחמה, לחזקו ליהושע מלאך בעונייךשנאמר)כב(
 אם אדם בני מעשים מזכירים מלאכים השנה, ראש )כג( היום, ויהי תהרגהו, שלא שמורנפשו
 בנעימות הצדיקים למה שאומר אדם מבני הספק להסיר הקב"ה לפני ומבקשים רע, אםטוב

 להראות וכדי צדקותיהם. האדם לבני להוריע ייסורין. עליהם ומביא הזה.בעולם
 השמים צבא וכל כסא על יושב ה' את ראיתי ים( כב )מ"א וכתיב לבריות.אתנניהם
 והוא פתיחו. וסיפרין יחיב דינא י( ז )דניאל וכתיב ומשמאלו. מימינו עליועומדים
 תורה דברה כמנהגינו)כר( אלא נוצרו שלא ער המחשבות יורע כי ספר צריךאין

 השנה שבראש לפי השטן. דברי עבור הצדיקים על ייסורין וטביא אדם. בניכלשון
 את ולערבב יצהק)נו( עקידת לנו לזכור תוקעין)כה( אנו היצזרים. עלפוקד
 בעמק יהיה היאך ומועטות קלות וזכיותיו עונותיו שהיו מי מעלינו6(. לדחותוהשטן
 דבר. ושאר שכר קיבול לו ראוי אין הדעת מכה כי אומרים אנו והפרענותהשכר

 סכיו. קי' 51עד טכ6ן סכ"ס סי' ט,י6(

 מצאתי. לא הכפורים יום בפי אבל א' ט"ז גתרא בגא )"( אל. צ"ל )ט(הממייניי.
 צ"ל )כ6( השמים. ובין הארץ בין צ"ל ~כ( עיניו. את דויר צ"ל לט( מלאר. את צ"4)יח(
 .למידן קאים וכקב"ה ר"ה דא היום ויחי ב, Hi's שמות גוהר )גג( בענין. צ"ל )כנ( ה'. מלאךחרב
 לשון )גו( גפירושו. הראב"ע הביא וכן שתא נריש דדינא ביומא והוה המתרגם תירגם וכן ט'עלמא
 מובא נ"ט ברכות כו' בניו את זכר שהקג"ה בשעה המאמר על בפירושו גאון ר"ג עור הגשזה
 כמו גאון ר"מ גם כתב וכן א' ט"ז ר"ה )כס( ישיי"ש. הכותב בדברי קכ"ז סימן שם יעקנבעין

 רס"ג טעמי גמצאז אולי 28 צד תקפ"ט העתים בגבורי שי"ר הרג ולדעת בשטו האבוררהםשהביא
 לזכר עלינו סנעריא המלמרת היא שופר ותקיעת רפ"ט: בסי' כתב לקט והשבילי יעו"שבסדורו

 ב'. ט"ז ר"ח )כס יצחק.עקדת
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 פוחתין צרקותיו שבשביל שאומר הראשון דברים ב' זו בשאילה נאמר כך אחרואמר
 טן לקבל לו וראוי הפורענות מכאב הלקים י הייב)נז( שהיה כנון מפורענותלו

 פורענות של חלקים צ"ח ממנו פרעין זה כגון הלקים ב' צרקותיו על הטובהשכר
 אותו נומלין שאמי מי דברי והשני חלקים. ב' אותם כננד חלקים בי מעליוונוטלין
 שנאמר לתרגום שוה זה ודבר לבא. לעתיד שלימה הפורענות והשאר זכיותיו.על

 מסה ראייה הביא זה דבר שמובר ומי פניו. אל לשונאיו ומשלם י( ו)דברים
 פי' טוב. דבר בו נמצא יען קבר אל לירבעם יבא לבדו זה כי ינ( יר )מ"אשנאמי
 במקום זה. בדבר מתרנם של דעתו אחר סוברין אין שאנו יתכן היאך ועתהבשכר.
 שום אין מגילה)כח( במסכת כראמי אמרו. הסופר עירא שהתרגום מודיםשהכל
 ישראל שונאי אין הבא. בעולם לעתיר שכר אין נראה התרגום)כט(. בעל דברי עלטענה
 לו ומשפיע כלום. שכר לקבל ראוי אינו זכיותיו ונמעטו עונותיו שרבו ומי לכךראויין
 שמקבל והעידון הטעם וזה)ל( הבא. לעולם משלם ליפרע כרי עסקיו. בשבילמוכה
 ה'. לשונאי בו שיגיע וראוי ושממון. דאגות שבו לפי השכר. ממידת אין הזהבעולם
 והתלמוד המתרגם. על לחולק לשמוע ואין מקויימים. המתרגם דברי נמצאו ה' לאוהביכמו

 טומאה. במקום עומד שכולו לאילן דומים הרשעים למה הזה בעולם י"ב[ ]דףאומר)לא(
 משפיע הקב"ה כך טומאה במקום עומד שכולו נמצא נופו נקצץ טהרה למקום נוטהונופו
 יש יב( יא )משלי שנאמ' התחתונה. מדריגה שירשו כרי הזה בעולם לרשעיםטובה
 מזכיותיו מרובין שעונותיו מי כל )לב( ואמרו מות. דרכי ואחריתה איש לפני ישרדרך

 שנושאין טוב לא רשע פני שאת ה( יח )שם ואומר התורה כל קיים כמו לומטיבין
 בעולם שכר משלם ד( לב )רברים עול ואין אמונ' )לג( ה' ואומר הזה. בעולם פניםלהן
 הזה. בעולם קלות עבירות על לצדיקים משלם עול ואין קלות מצות על לרשעיםהזה
 לחו לית כי בגופן ישראל פושעי כלל)לר(, הבא לעולם שכר לו אין טרובין שחטאיומי

 הבא. מהעולם לאבדו כדי הזה בעולם הקב"ה עליו מנעים לכך עונות. ברובאתקנתא
 התרגום. לרברי שוה שהכתוב ומצינו באחריתו. להמיבו הזה בעולם הצדיקיםומייסר
 היה לא כי כו( כה כא )מ"א בו)לה( שנאמ' לאחר באחאב שנאמר ומקיימוומחזקו
 נאמר גילולים אחרי ללכת מאר ויתעב )לו( ה' בעיני הרע לעשות התמכר אשרכאחאב
 ונאמר בגדיו. את ויקרע האלה הדברים את אחאב כשמוע ויחי בז( שם )שם לזהבסמוך
 שעונותיו אע"פ הרי ביתו. על הרעה אביא בנו בימי בימיו. הרעה אביא לא כס( שם)שם
 חי ואולם כא( יד )במדבר לתרגו' ממך הרי טובה לו והשפיע שכרו לו נתןטרובין
 במעשה יהרגם אם הקב"ה שראה ברכריך החייתני למשה הקב"ה לו אמ'אני)לז(

 שכך אני סלחתי עתירתך קבלתי אמ' מלכים ל"א בפני יכולת אין שיאמרוהמרגלים)לח(
 חי שאני לעולם נתקיים עתירתך בעבור נלומר לעולם וקיים חי ינולת להקב"היאמרו

 : והגבורה היכולת בעללעד

-
 לברכה: צדיק זכר גאון )יט( נמים רב דברי הנהעד

 יש ומי עד נראה מן )כט( תרגום. זה מפרש שם: שאמרו א' ג' )כמ( מאה. צ"ל)כ,(
למחוק.

. 
 השנה ראש )3ל( אל. צ"ל )3ג( ב'. ל"ט שם )3ג( ב'. מ' קדושין )5"( הנועם. צ"ל )3(

 שם )5ח( א'. ל"ב ברכות )15( אשתו. איטל אותו הסתה אשר צ"ל )13( רק. ג'ל )5ס( א'!י"ז
 גתן נסים לרי גאון תואר )5ט( יעויי"ש. ק"ט סי' תרכ"ד ליק הגאונים מתשובות הם רבנו ודברישם

 אע"פ קנ"ג סי' מוהר"ם בשו"ת תם רבנוגם
 שהא"י

 הגאונים. אחרי היה
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שאילתא דאלפמ: יצחקרכינו
 אם בסופה. יהא מה השנה בראש דן שהקבייהכיון6( אומרי' שמאי בית )א(לג.

 אלא שעות. בג' יום בכ5 האדם את דן למה כן נכתביםצדיקים
 לא אבל השנה בזאת פלוני ירויח כך דן השנה בראש ' עד. לחיי לאלתרונחתמים
 יושב הקב"ה כן על ירויח. אם במידה)ד( לו יקציב מיד ונחתמים נכתביםורשעים
 וכן ירויח. ביום בו דרכיו ייטיב אם יום. בכלורואה שעונותיהם בינונים5ניהינום
 קוצב ואינו שנה באותה למות הקב"ה דן השנהבראש לגיהינום יורדים שויםוזכיותיהם
 יום באיזה אותו דן יום בכל כן על ימות. יוםבאיזה בינונים ועוליםומצפצפים
 רבר כל  השנה כראש נוזר איט למה תאמר ואםימות. חמד ורב הלל ביהדקאמרי
 בכל רן לכך אלא  יום. בבל  לרון  יצטרך ולאבנמ.רה  שאין רווקא חסר כלפימטה
 על ויתפללו הגזירות וישמעו הנשמות שיבאו כדייום פשעי עון עוטתיהםבכלך
 מיום ולימיו האדם ישנות קצבה שיש הוא ואםהחיים ניהו ומאי בטלןישראל
 שטזר מאחר וכי השנה בראש גוזר למה א"כהוולדו )ב( תפילי מנח דלאקרקפתא
 על נידון למה א"כ ירדו וכמה הגשמים ועל דבר כלעל עון בכלל)ג( אם אבלמעולם
 דבר של כללו לך והא אלא)ה( עצרת בשמיניהמים בנופן ישראל פושעימחצה

 אינו אבל ברה"ש שיהא)ו( מה כל ברה"ש גוזרהקב"ה מי אבל ועולין.מצפצפין
 של מעשיו ולפי רן  יום בבל ע"ב  בשנה יום באיזהנוזר מזכיותיו "רוביןשעונותיו
 תתן נהם)ז( יקיים מעשיהם .שראל יטיבו ואם דןארם ישראל פושעי עוןובכללן
 כדאטר וגו' שונאיך ועל אויביך על האלך האלותאת העולם אומות מושעי וכןבנומן
 ומואב עמון לגבי הולכי' שהיו העננים לגביבתענית)ה( עריות כגון עבירה עובריוהם
  התורה את  קבלו וכי  ווולייאני בר חייא ר' להוואמר י"ב ונדונין לגיהינוםיורדין
 שלח חוטאים ישראל ואם אדוכתייהו)ם( מיטראשדו כלה גופן חריר  לאחרי"בחורש
 עבדו משפם לעשות נט( ח )מ"א רכתיב למדברותמטר מפזרתן ורוח נשרפתונשמתן
 ביומו: יום דבר ישראל עמוומשפט אבל הצדיקים. רגליתחת

 והמינין והסמורותהמשומדים
 ושנתנו הציבור מדרכי ושפירשו המתים כתחיית ושכפרו בתורה שכפרוואמיקורוסין

 ושחטאו לש"ש שלא הציבור על יתירה אימה המטילים פרנסים וכן ההיים בארץחתיתם
 לדורי בה ונידונין לגיהינום יורדין ואביריו נבם בן ירבעם כגון הרבים אתושהחטיאו

 אומרים הלל בית חסד ורב כ' הציבור על אימה המטיל סרנם כל יהודה א"רדורות,
 אבל )י( תשובה בלא שמתים כולהו הני לן וקיימא מעביר יוחנן ר' פי' חסר כלפימטה
 הרשע ורשעת יב( לג )יחזקאל שנאמר עוטת שום לו מזכיר.ן אין בתשובה מתאם
 של  במחיצתן ונותנו עונותיו בל לו מוחל הקב"ה אלא  מרשעי  שובו ביום בה יכשללא

 שנאמר פשעיו כל על לו מעבירין מידותיו על המעביר כל רבא  3( אמר  )יא(הצריקים:

 חלם. קיטן טססיל כ"י נ( סחססקפ"ס. ק" לקטן וט כעין6(

 לעולם. תיבת גרסינן לא ספרים הברוב כתב ה' פי' רר"ה פ"א הרא"ש )3( ב'. ט"ו ר"ה )6(לג.
 צ"ל )1( הרי. צ"ל )ס( ירויח. 'ום באיזה צ"ל )י( ישראל. פושעי עון עונותיהם מחצה צ"ל)ג(

 בירושלמי )ע( א'. ב"ה )ח( האלה. האלות כל את אלהיך ה' ונתן וצ"ע ז' ל' דברים )1( השנה.בזאת
 לשבט אם ג': ח' תענית ובגלי ולנהרות ולמרברות לימים מפזרם עושה הקב"ה מה ה"נ: פ"אר"ה

 א'. י"ז ר"ה מ6( ב'. מ' קידושין )י( ועיי"ש. וכרמים בשדות ימציא"1 לחסר ואם וגבעותבהרים
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 פשע. על עובר שהוא למי עון נושא שהוא למי פשע על ועובר עון נושא יח( ז)מיכה
 כף מכריע יהא שלא לצמצם אפשר אי כי ממש בינוניים ולא תלויים עשור עדבינונים
 אלא חסדים כלפי מטה חסד רב הרי שוים ואם דהו כל בהכרע זכות כף או חובה]ע"ב[
 שימות גדול אינו הזכות מן יותר שמכריע עון שאותו בינוני נקרא מכרעת חובהאעפ"י
 המות מן להחיותו שיוכל כך כל נהול כבר שמכריע הזכות ואין מכריעות זכיות ואםבה
 בר רבה )יב( שהרי בינוני נקרא שמכריע אע"פ בו שימות גדול כ"כ אינו העון אםאו

 לזמר נוכל ולא ברייתא לכל חיי שבקתה לא א"כ אביי אמר בינוניים אט אמרנחמני
 כמו עצמו את אים יראה לעולם )ינ( אחר במקום שאמר כמו העניין זה על אמרשהוא
 כל ואת עצמו את הכריע הרי אחד וכות עשה אם זכות ומחצה עון מחצה ובינונימעויין
 אלא ברייתא לכל חיי שבקתה לא א"כ אביי משיב היה לא זה על כי לטובההעולם
 המות מן לפדותו כדי המכריע בזכות אין שכ"כ חובה או זכות שמכריע אע"פבינוניים
 הכפורים ביום נם אם הכמורים יום עד תלוי בינוני אדם שאם בו לחייבו המכריע נעוןואין
 שיכיותיו והוא מכריע, הכמורים יום זכות ועוד חמר כלפי מטה חמר רב פעמים בינונייהיה
 עמדי, היו ברבים כי ים( נח )תהלים וזהו עליו שיתפלל לו מועיל וזה חסדים גמילותמן

 מעמים עשה זכיות שרוב אע"פ לרבים חטא ואם רבים בשביל ברבים אלא נאמר לארבים
 נושאין ופעמים צער שאר או ממונו או זרעו או הוא או מיתה או העולם בזהשלוקה
 ופורעין במעט שזכה או מנשה כמו )יד( עונותיו שרבו אע"פ לו ומאריכין אבותיופני
 ששאלה תלמיד ואותו )סו( מזה אחרים שילמדו כדי שגגות על שמתים צדיקים וישלו

 )טז( וכן בפירוש התורה מן היה לא וזה אצליך מהו ליבוניך בימי לטוב זכור הנביאאליהו
 שמשנה שימות ויש עוזא )יו( וכנון ממנו, אחרים שילמדו כדי מרך קמי קיימת ברכדו
  שאחד נ"ע משולם דרגינו קרונה כנון לומר שהורגל פיוטים )יח( כנון ראשונים,מנהג
 ל' בתוך ומת חלף צור אין לומר רצה לא ואחד יום ל' בתוך ומת אחרת קרובהאמר
 כששומע הצריק האב ופעמים עולם גבול תשינ אל אלא התורה מן זה עון שאיןיום

 צדיק בשביל צדיק ואף זרעו את לפדות כדי בקבר עוט מקבל והוא ורעו על רעשנגור
 מעמידים הבנים כשלוקים פעמים ובאבותיכם בכם ה' יד והיתה טו( יב )ש"א שנא'אחר

 פעמים או אבותיהם עון כשגרם או מיחו ולא ]למחות[ בירם כשהיה שםאבותיהם
 סבא ישראל )יט( הגדולה היר את ישראל וירא לא( יד )שמות כגון שם הצדיקמעמידים
 ונפשו בשרו להדאיב, מבא טצרים מצרים )כ( נקם: חזה כי צריק ישמח יא( נח)תהלים
 לג( ב )ש"א הכהן עלי גבי וכתיב תאבל עליו ונפשו יכאב עליו בשרו אך כב( יד)איוב

 ת'טפ"ר. רמז תהלים ילקוט פ"י סנהדרין ירושלמי בי מ' קידושין )ינ( ב'. ס"א ברכות)ינ(
 חזקיהו שי כבורו מפני נמגייה לא נמי  מנשה א' ק"ר סנהדרין אמרו בהדיא הלא צל"ע)יל(
 שאמר יהודה ורבי בנו, מנשה את חזקיהו הציל יא הלא ברא מזכי לא אבא אבא מזכיברא

 בשביי לא אבל תשונה עשה שמנשה משום הוא לעוה"ב חלק לו יששמנשה
 !ישייו אבותיו, ותפלת מנשה( )של תפלתו זו תפלתם בזח tk1? : ל' פרשה ויקרא רבהגמדרש אבי אבותיו זכית

 תעמיד. אותו כאשת וצ"ע נ' י"ג שכת )עז( פית. רר"א ובפרקי ח"ב .פ"י סנהדריןירושלמי
 ויעויין מאתי, נעים הירושלמי מקום ע"כ, אבותיכם מנהג תשנו אל תפלות סדרי לכם ששלחנואע"פ הירושלמי בשם הביא סק"א מ"ח סי' אברהם במגן )יח( א'. ל"ה סוטה )י,( ב'. וי ברכות)טו(

 חירש אבותיכם ממנהג תשנו אל המועדות סדר לכם שכתבו אע"פ : ה"ט דעירובין פ"נירושלמי
 התפשת ממנהג תשנו אל המיעדים תפלות סדר לכם שכתגו אעפ"י ה"פ אחרינא לישנא שםהמפרש
 שדרשו המקט אדע לא בעניותי אבל אף ד"ה ב' ה' תענית רש"י הביא כן )יט( אבותיכם.שהנהיט

 יאמר לגו שהיה ה' לולי הפסוק על דרשו ופע"ר פס"ח בראשיה ברבה כי ישראל וירא הפסוקעל
 הירדן את 'שראל עבי ביבשה לאמר בניכם את והורעתם ררשו: פע"1 שם סבא, ישראל ישראלנא
 קדויט ואתה קכ"ד מזמור ט!כ שזהר וכמדרש סבא, ישראלהזה

~eP 
 סבא, ישראל ישראל תהלות

 1לח1 מיפיה רישיה לאו קרא האי הגדולה היא את ישראל וירא א': נ"נ רף נשלח בזוהראבל
 דנחית סבא ההוא יהורה ר' אמר אלא ה' את העם וייראו ונתר ישראל וירא גקדמייתא רישיהסיפיה
 יהורה ר' ואמר ממש ישרא. ישראל וירא דכתיב הוא הדא כוי גלותא עליה וסביל בגלותא בנויעם
 אשר 1"ל )כ( יע!"ש כ!' תקיפא עמא מגו דנפקין גרך חמי ק!מ ליה ואמר סבא להאי קב"הסליק
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 על שכר לקבל לעתיד השגגה על שמת וצדיק בכלל עלי אף נפשך את להדאיב)כא(
 לא( יא למשלי שנא' אחרים כשביל קטן דבר על או שנגה על ]אלא[ מת שלאמיהתו
 משפט בלא נספה ויש כנ( יג )שם וכתיב וחוטא רשע כי אף ישלם בארץ צדיקהן

 שמח ה( יז )שם שנא' תבירו במפלת שמח שהיה בשביל שלוקה ויום שלר לקבלוראוי
 וכתיב כוס תעבר עליך גם )כב( אדום בת ושמחי שישי כא( ד )איכה וכתיב ינקה לאלאיד
 על הטצטער וכל כמני ויהיו קראת יום הבאת שם( )שם וכת' ששו רעתי שמעו כא( א)שם
 או שמחה וכשתבוא רינה רשעים ובאבד י( יא )משלי וכתוב ממנו נפרעים רשעיםצער
 ד( קו )תהלים וכתיב במוב היה טובה ביום יד( ו )קהלת שנא' לשמוח מצוה לצדיקמוכה
 בטובת לראות ה( שם )שם עסקתי כי גרם מה בישועתך, פקדני עמך ברצון היזכריני
 לשמו"בגזיריך

 מעשיו ואשר )כד( השנה בראש נפתחים ספרים ני )כנ( נויך"(, בשטחת
 כלפי סמה חסד רב תאמר אם השנה בראש בינוני הוא אם אאחד )כה( עשור עדשקולים
 אלא חמד כלסי סטין אין בר"ה בינוני אלא השנה בראש ספרים ג' צריך "יה לא א"כחסד
 עשרה היי אלא ממש בינוני לא ועוד חמד כלפי מטה חסד רב הכפורים ביוםבינוני
 מיתה חיוב שיהא כדי בה אין ואם קטנה, עבירה ועוד בהם כיוצא עבירות ועשרהזכיות
 שיהא כדי כך כל גדול שאינו ונות ועוד בהם ניוצא זנ'ות ועשרה עבירות עשרהואם
 חייב שיהא כדי בעזן שיהא עד בינוני הוא זה כל הנוסף בשביל המות מן להצילוראוי
 מצטרפין שכולן עבירות י' ואם ביטני, הוא עדיין להחיותו ראוי שיהא ובזכותמיתה
 )מ"א שלמה מתפילת להכריע מצמרף קטנה עוד אין אפילו י"א או להנצל זכיות וי'להמית

 כצדקתו לצדיק כסו כרשעתו אמר ולא בראשו דרכו לתת יג[ ]דף רשע להרשיע לב(ח
 טובות. ויותר במידה טובות לצדיק אבל במידה מירה ועור פירות עושה אין פורענות במדתכי

 "יו
 )תהלים דכתיב ימים להם שמאריכין מקומותיש להם מוצנע קר ע ם ק
 וכתיב העולם עד היים הברכה את ה' צוה שם כי ג( קלג )תהלים שנאמר הבאלעולם
 ובשני האדמה על ימיך יארכון למען יב( כ)שמות אשר טובך רב מה כ(לא

 ממונה יש כוכב כל ועל מתנהג)כו( העולםדברים ולרשעים ליריאיךצפנת
 המזלות ובספר דשמואל בברייתא שמשמע)כז(כמו הבא. לעולם מוצנעפורענות
 מזל אין דאמרינן)כח( והא המולות כעין עושיםוהממוקם ויכתב טז( ג )מלאכישנאמר
 יעשו אם היעה עליהם כשנגזר הרגע באותו זהולישראל )שם וכתיב לפניו זכרוןבספר
 על הקב"ה וכשמזר עקיבא דר' כבת )כס( יוצלוצדקה צבאות ה' אמר לי והיו יז(שם
 שם להיות ומולות הכוכבים על הממונים צריכיםהעולם סנולה)שם עשה אני אשרליום
 דכתיב הקב"ה מנזירת המזלות עפ"י ישנו שלאלשמוע בין וראיתם ושבתם יח(שם
 ומשמאלו מימינו עליו עמד השמים צבא וכל יט( כב)מ"א אלהים עובר בין לרשעצדיק
 שוטרין יש כי לסטה קטטונים על לטעלה מטונהויש הזה ובעולם עבדו לאלאשר
 שיבוא עד לעשות רשאין שאין לעומד שממתיניןלמטה בעבור הצדיקים שנהניםמה

 וקדיש)ל( עיר שנא' למטה ויכריז הגזירות ששמעהעומר הצועקים כענייםתפילתם
-  אל"מ. 1"י5ך הכע מל"ו טיכ"(-

 טי'ז ר"ה )כג( עוץ. בארץ יושבת צ"ל )גג( ולאדיב. לפנינו )כ"( סבא. מצרים במצרים ה'עשה
 'אוחר צ"ל אולי )כס( בנדפס. הוא כן שקולים מעשיו ושל זד'פי של צמקים של צ"ל )כד(ב'.

 ממונה מלאך גרבר דבר כל מוצא את שוח"ט: מדרש ק"ר במזמור )כו( ועומד. תלוי כיכלומר
 כמו הקנה צל מדידת ולמדני יצירה: DS' דונולו ר"ש בהקרמת מובאה ההיא הברייתא )כו(עליו.

 כ"ח ויעוין נועץ( ד"ה נרש"י וע"ש ב' מ"ג בעירובין נזכרת זו )ומדירה דשמשל בברייתאשכתוב
 גם עליהם להוסיף ויש הנ"ל הברייתא את שמזכירים אלה שמה שחושב 67 צד שמיניתמחברת

 שיש מצינו דשמוא4 ~בברייתא : כתב י"ג ט' לשעיה בפירישו ראד'י גם כו להעיר ויש רפט,את
 חכמת ר"ל זו בפנה ומ'טמאילים מיימינים רבו כמו רבו ובכלל כו' שמותם ואלה ממתים ברקיעמזלות

 להלכות בהשגתו והראב"ד פכ"ה לדרך צרה בספרו זרח בן ר"מ דברי יעוין ולהיגמאהאיצטגנינות
 והר"י הראב"ע, על דעתו גם הביא ושם פ"ד ד' מאמר העקרים בספרו אלבו והר"י ה"ה פ"התשובה
 נחית שמיא מן וקדיש עיר צ"ל )5( שם. שם )כט( א'. קנ"1 שבת )כמ( פקודי. פ' בעקירתועראמה
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 יא(. י ד )דניאל אילנא נודו בחיל קרא שמיא מן נחית ירא יאמר ואל עשיריםבשערי
 גזירו"ת: גוזר"י איל"ו )לא( בגימטריא וקדי"ש עייר רשע. ופלוני צדיק אנישמים
 עשיר הוא עולה. והוא יורדאני
 שהקב"ה לפי מצליחין. ומעשיו חפץ שלבו מה עושה  והוא מעוני אשתמרה ולמה עני.ואני
 מעבירה ממנו נפרעין הקב"ה הצדיק אבל ממנו. ליפרע ממהר ואינו העולם מן לסוררורוצה
 %א ועתה עני במול  וצריק  עשיר במזל נולד הוא ועוד הבא. בעולם ממנו יפרע שלא כדיקלה
 המול)לב( שיבטל ער צריך זכיות כמה עני במול נברא אם והצדיק קל. ברבר ממונויאבד
  לבך בן %ו היה %א  גרועים וביות  שגרמו %א  אם בן לו היה שלא במו% נוקראברהם
 אוי )לג( מרובים וביות יעשה ב"א עולה בעושי יקנא ואל מעבירות. עצמו  ישמורצריק
 רשע הבירו וחלק חלקו נוטל צדיק אמרו)לד( אף6( חרון יפקד ביום לשכינו אוילרשע
 חבירו)לה( וחלק חלקו נוטל ורשע צדיקים בנחלת מהסתפח הרשע גרש למען עדןבגן

 וה  בותבין בגיהינום  סופרים שני והנה  )%ו( רשעי(: ויבא מצרה צריק ויחלץבניהינם
 ובניהינום. עדן בגן מקומו רע בין טוב בין איש לכל נכון כי פלוני מקום ווה פלונימקום
 שהוא פלוני מקום זה הסופרים שכתבו במקום בגיהינם להושיבו אותו מביאיןהרשע
 למה  להם אומר פלוני  מקום וה  שם רואה והוא הזה בעולם ידו על הנפסדהצדיק

 ויפטר במקומו תשב ירך ע% נפמר הוא כי תחת  לו  אומרים שלי שאינו  במקוםתושיבוני
 על צדיק נענש לכך כי אותו שהפסיד הרשע  במקום יושיבוהו  ערן בגן הצריקובבוא
 שהפסידו. אותו שהוא פלוני מקום בו שכתוב הצדיק ורואה עדן בגן חלקו שיטולהרשע
 כתוב הרי ידוג(- הפסדתעל כי לו אומרים שלי. שאינו במקום תושיבוני למה הצדיקאומר
 כתיב שם(. )שם פעמים שני ממות תציל וצדקה עברה ביום הון יועיל לא ד( יא)משלי
 שיעשו לאחרים ואמר צרקה עשה %א  אם  והשני ומשפט צרקה עשה שאם  במשקי ב( י)שם
 במשלי: פעמים ב' לכך הרי צדקה ונתנו לאחרי' ואמר צדקה לעשות במה לו איןכי

 או למחטיא. עברה ביום הון יועיל לא ולעתיד הזה בעולם בשבילו הנותן ועודלדי(.
 במצות וגה שלא עשה ולא למר %א  ואם ומלעשות מלתת  אחריםשמנע

 נותנין  אחרים היו  אילו מותו. לאחר לתת נאמן ביד בחייו נתן לא אם טוביםובמעשים
  אילו כי טועיל אינו נהנה וזה זוכה זה יועיל. לא המת בשביל והב מלא ביתבשבילו
 אם וה.  ש% בטורח נ"ע  ירש ולעהיר הוה  בעולם נהנה  הרי הרשע. הפמיר מה בןהיה
 מה כנגד פורענותו שימעיטו להתפלל או להתענות בשבילו החי יכול עבירות ועשהובה
  אף  העבירות. כנגר  פורענותו להרבות או פורענוהו למעט וצדקה פורענות מקבלשהחי
 וחטא זכה אם דוקא זוהו להוציאו כרי צער שום עלי אקבל אני לזמר יכול מיתהלאחר
 כדי בגיהינם להכניסו אחר בשביל התפלל מאיר ר' )א( הרי יועיל. לא זכה לא אםאבל

  ואיפשר הפורענות מן הוציאו יוחנן ור' לבוא)כ( לעתיד ויאכלם זכיותיו לושישארו
 שהכנים שמואל )נ( וכן הרעות כננד ]ע"נ[ שקול שיהא  צרקות או עינוי  שום  יוחנן ר'שקיב%
 אמר שכך מפני הדין מן העולם את לפטור שרצה יוחי בן שמעון ר' וכן)ד( לויאת

-
 סלי"6. ד( מכייל. טגו"6 סכ"' ע"כ ג( מל"י. טגף6 חלש ע"כ 3( סל"ע. עכו"6 מכ"ח סל מ"כ 6(

 חושבנא כי גזירות דיני צ"ל אול' : )א"א זו גיממריא לכוין אוכל לא )63( אילנא. נדו אמר וכן בחילקרא

דריי
 גטסהא זו גימטריא המאה תתשע"1 סימן וכנדפס מרין. בגזירת א'; ל"ג D'nDD ויעוין דדי( כתושגנא

 : א' כ"ט ובמנחות ב', מ"ר סנהדרין ויעוין מכוון, והחשבון פסקנית, כגימטריא וקדיש עיר : וז"לאחרת
 וסוכה מ"1 פי"ב נגעים 1/ פרשה מצורע ת"כ ל5ג( ב'. קנת שגת )33( פסיקיא. כמין חגורגבריאל

 א': רנ"א אקהל בזהר )5ס בג'הגם. צדיק צ"ל מס( א'. ט"ו חגיגה )5י( ב'.נ"1
 מלאנון תריי

  השרת מלאכי ג' עליו נאין מת כשארם ס"א: הקטר חבוט ובמסכת כו' רערן בגנתא  ומיניןשל'תין
 ובתשובות ה' י"ב קהלת תרגום ויעוין עליו, שממונה והשלישי סופר והשני המות מלאך שהואאחד

 הממתה מן חוץ זכיות לכתוג הממונה המלאך כי אחרת ררך ויש : י"ג סי' תרכ"ד ליקהגאונים
 בקולמוסו. כותב חח בקולמומ1 כותב זה וחובה וכות לאדם בהיות חוגותלכתוב

 ; דמ"ז ונאדר"נ כ. מרה סוכה )7( ג'. י"ח ברשת )ג( שם. שם )ג( ג'. ט"ו תויגה )6(לד,
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 הרבה זכיות עשיתי אני כך ואמר הם ובני אני הם שנים אם מועטים והם עלייה בניראיתי
 קבלתי כדין שלא עיתיים הרי עוטתי בשביל ולא במערה הרבה ועיטיים צערוקבלתי
 מיום פוטרן הייתי ובזה עונותיהם על לרשעים לבוא שראוי עינוי כנגר שוקל הייתיואותם
 אע"פ עדן גן להם אין זכות להם אין ואם יפסידו לא בזה זכות להם יש ואםהדין

 ]את[ יוציאו א( ח )ירמיה וכתיב בו עמל שלא למי הכא עולם לתת יתכן לא כישפוטרן
 כז( לב )יחזקאל שכתוב לפי כפרה להיות אביו עצמות גירר וחזקיה יהודה)ה( מלכיעצמות
 והחורו מ( כו לויקרא וכת' מיתה. לאחר צדקה מועלת ולכך עצמותם. על עומתםותהי

 תמת: אל אמו וחטאת יד( קט )תהלים אבותם)ו( עון ואת עונםאת

 נודר היה הכל ואחר קרוביו בשביל הנשמות בשביל נודר שהיה אחד נחסיר מעשה "(,לה
 מפני להם אמר כן עושה אתה למה לו אמרו הנשמות כל בשבילבמתם

 ייטיב בשבילם כן כמו הם ועוד טובה. כפוי אהיה ולא מזנותו נהנה שאני מהם יששמא
  הייסורין מן להגן חטאת  קרבן כי  מפני מתה  בעליה שמתו חטאת הלא)א( תאמר ואם 3(לי

 ראויה שאמרו)ב( ערופה לעגלה דומה שנותנין צדקה אבל מכפרת. מיתה ועוד מתובבר
 הבן אם מיתה אחר מועיל מה אדם יאמר אם ועוד למפרע מצרים יוצאי על לכפר זוכפרה
 אלא איש יפדה פדה לא אח ח( מט )תהלים ואומ' בצדקה לפדותו האב יוכל הרירשע
 שמצינו מה שכל ולפי מיתה. לאחר מביאה הבן  עולה להביא נדר שאם שמצינו)ג(לפי

 דומה שאינה אע"פ ונרבה בנדר באה וזו ונדבה בנדר באה 11 בצדקה. מצינובעולה
 וטעה הולך אחד היה הרי : האב הקדיש ]שלא[ עולה להביא יכול אינו הבן כילגמרי
ביער.

 ובליל"
 אל לו אמר לנום רצה מת היה אדם שאותו והכיר אדם בא הלבנה לאור

 אבל כן איל שנים כמה לפני מת אתה והלא לו אמר פלוני אני לך אזיק לא כי ממניתברח
 שגולתי פלוני חפץ בשביל  ביערות אותי  ומייגעים מנוחה לי  אין שנזלתי ~לוני שדהבשביל
 אל לו אמר בלילה ומצאו עבדו הלך ימים ואחר נפגר אחד גוי שמעתי בו וביוצאממנו:
 מפני אותי מייגעים אבל אמת לו אמר אתה מת והלא לו אמר לך. מזיק איניתברח

 לא והן עבדו לו אמ' לו להחזיר לאשתי אמור ועתה כרחו בעל פלוני נחלתשלקחתי
 העבר הלך  שם. אותי ויראו פלוני למקום למחר  שילכו להם אמור לו אמר לי.יאמינו
 שום לך אמר וכי לו אמרו ימים. כמה כבר שמת פלוני לי אמר כך לצל. בעירוהגיד
 על אותו וראו כולם)ד( והלכו לי תאמינו ואז אילן באותו למחר אותו תמצאו אמרסימן
 הרי ינוח. אז נחלתו את לנגזל תחזירו העבד אמר בקבר מצאוהו ולא וחיפשוהוהאילן
 באותו יועיל למה הרי דין כך יש בישראל הרי מקום מכל שקר או אמת הרו בגוים.זה

 יש חילוק אלא בשבילו בניו  שעושין אלא צוה ולא עשה לא ובחייו הואילעולמ
 עונותיו ובשביל וחטא וכה  אם אבל  הצרקות. בל לו יועיל לא  ארם , וכה לאאם

 מלאכי או קוצים ררך אותו מייגעים או בגיהינם דינים לו עושים או עדן מגןנרשוהו
 אם מועיל אז צדיקים. במחיצת אותו מכניסין אין  עון  שמסני צדיק או בו משחקיםחבלה

 המת יתבזה אם או משיבין  והיורשין מל אם או בשבילם צרקה נותנין  ואםמתפללים
 בשביל שיעשו מה כל יועיל לא מיתה  לאחר זנה שיא מי אבל  מעמותיו ולמעטלפחת
 לשלמה ודוד  ישראל  ולגל ליהושע  במשה כגון במותו ועשו בחייו צוה אם אלאהמת.

 : ובדוד במשה הכתובתלה

 כע"ג. ק" )קבן וט כעין 3( ק"ע. סי'6(

 המאת. וכתיג צ"ל )ו( ע"א. נ"1 רף פסחים )ס( לעולם. גיהנם פני רואין אין שישראלמכאן

 מצאוהו ולא וחסשוהו צ"ל אולי  )י( ב'. י"ג קדושין )ג( שם. שם )נ( ב'. 1' הוריות )6(לה,
 האילן. על אותו וראובקבר
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 מעדיה)א(. רבינו של התשובה במפרכתוב

 גזר שנחתם מיום הראשון נשמעת ארם של תפלתו אין דברים שבעה בשביללו6(,
 לדבר וראייה מתקיימת עתירתו ואין נ'טמעת אדם של תפלת איןדינם

 שלו סילולין נעתרו לא שנתחנן אע"פ לארץ יכנס שלא עליו שנטר כיון רבינוממשה
 לך רב בו( שם )שם לו נענה וכך ההיא בעת ה' אל ואתחנן כנ( ג )דברים שאומ'כמו
 נשמעת תסילתו אין הלב כוונת בלא המתמלל והשנית הוה: בדבר עוד עלי דבר תוסיףאל
 והשלישי עמו: נכון לא ולבם וגו' בפיהם ויפתוהו לז( לו עת )תהלים שכתובכמו

 ט( כח )משלי כתיב וכן נשמעת תסילתו אין תורה דברי מקשיב ואינו התורה אתבשונא
 ואוטם העני לדברי משיב שאינו מי והרביעי תועבה: תפילתו גם תורה משמע אזנומסיר
 והחמישי יענה: ולא יקרא הוא גם דל מזעקת אבו אטם יג( כא )שם ככתוב מזעקתואזנו
 )ישעיה שכתוב כמו נשמעת תפלתו אין האסור את י"ר[ ]דף ואוכל ונוזל עושק שהואמי
 אז)ב( וגו' עמי שאר אכלו ואשר ד( ג ג )מיכה שומע. אינני תסילה תרבו כי סו(א

 נשסעת תפלתו אין וטהרה נקיות בלא המתפלל והששי אותם: יענה ולא ה' אליצעקו
 עונותיו גברו אשר והשביעי שומע)ג(: אינני תפלה תרבו כי גם טו( א )ישעיה שכתובכמו
 )זכריה כדכתיב נשמעת תפלתו אין תשובה עשות בלי מתפלל והוא תשובותיוועצמו

 בתשובה. מתכפרות העונות כלל כי שנדע וראוי שמעוי(: ולא קרא כאשר ויהי יג(ז
 אותם שהורה והוראה רע. וכטעות רע בנימוס אותם והמתעה הרבים את המענה עוןאלא
 מה לתקן יכול שאינו מפני מתכפר עונו אין כבר ליסדם כהלכה ושלא כתורהשלא
 ועליו בו. תלתה הרבים וחמאת אותם. לימד אשר הרעות את להשיב יכול ואינושעיזת.
 וחרפו תכירו על רע שם שמוציא מי והשני רע: בדרך ישרים משנה י( כח )משלינאמר
 מה לתקן יכול שאינו מפני מתכפר עונו אין הכירה ולא בה חשוד איננו אשרבחרפה
 שומע: יהסדך פן י( כה )שם נאמר ועליו הבירו חרפת להחזיר יכול ואינושעיוות.
 והיה כג( ה )ויקרא נאמ' ועליו גזילתו. משיב ואינו וגזל עשק בידו שיש מיוהשלישי

 ישיב רשע חבל)ד( טו( לנ )יחזקאל כתיב ועוד וג'. הנזילה את והשיב ואשם יחטאכי
 שנאמ' המת ליורשי הגזילה ולהחייר להשיב הגוזל חייב גזילה בעל מת אם לכךגזילה.
 הנוזל היים יורשים)ה( לו אין ואם אשמתו. ביום יחננו ]לו[ הוא אשר היכר()ויקרא

 בעולם ופרעון נקמה לאחר אלא מתכפרות שאין העונות ועוד קדש: ולעשותהלהפקירה
 את ה' ינקה לא כי ז( כ )שמות נאמר ובה שקר. שבועת הראשונה : ארבע והםהזה
 דמם ונקיתי כא( ד )יואל שכתוב כמו נקי דם שומך והשנית לשוא. שמו את ישאאשר
 אל הנא כן כס( ו )משלי שכתוב כמו איש. אשת עם הנואף והשלישית נקיתי:לא

 ה( יט )שם ככתוב שקר. עדות המעיד והרביעית בה: הנוגע כל ינקה לא רעהואשת
 יפרע תשובה. מהם ויעשה אותם אדם יעשה אם העונות אילו ינקה: לא שקריםעד
 העושה העונות אילו ינקה לא בהן שנאמ' כשביל קל בפרעון הזה בעולם היוצרממנו
 יש וגם גהינם של מדינה ינצל כך ואחר היוצר ממנו יפרע תשובה יעשה אםאותם
 תשוכח ועשה מרשעו שב כך ואחר הדין ליום ושמורים נצורים עונותיו שכללרשע
 על בעולמו ממנו וינקום העולם בזה זדונו על שילקה ונתחייב חובתו ועזב מחטאווחזר

 חכי"ג. וצ'לן ונכלן ט"כ 3( סמ"ג.6(

 עיקר שמזה הזכו רחש וט' צ"ל )נ( יזעקו. לפניט )3( ר. פרק ס"ה ודעות אשומת )6(לד.
 במי ב' ציד מב"ק למד )ס( ישלם. גזילה ר'טע 'טיב צ"ל  )י(הדרשה.

~1Ae 
 את

 קדש. לעשותה המחבר שכתב וזהו רבים צרכי בהו יעשה אז הגזילה את להשיב יכול שאינוהרבים
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 התחילו מחטאו וחזר תשובה ועשה מרשעו קושב וכיון דינו. גזר שיקרע כדיאשמתו
 בלבם וחשבו ממעשיו רואיו כל תמהו לפיכך בו. שולטים והנגעים עליו. לבאהייסורי'
 בזה וטעו השוגגים בו ונתפתו לעשות שהתחילו הצדקות פרי הם היוטורי' אילושמא
 הראשונות העונות סרי הם עליו שבאו ייסורין שאילו ידעו ולא הרהורם. אחרהדבר
 לעולם אותם מלישמר בטלו כבר תשובה ועושה ועוזבם עליהם שמתנחם וכיוןשעשה.

 דרכו: צדיק יאחז לפיכך הזה. בעולם עליהם ונידוןהבא

 זצ"ל: גאון מעדיה רבינו שימד ממפר העתקתי כאןעד

 תשובה. שמות ד' ננגד נצבים. אתם בפרשה תשובה נחוב פעמים ארבעהלז.
 תשובה המשקל. תשובת הגדר תשובת הכת'. תשובה הבאהתשובה

 הכתוב תשובת עוד. מלעשותה עצמו שימנע לידו באה הזאת העבירה שאם פי'הבאה.
 עצמו שיגדור פי' הגדר. תשובת בתורה כתוב כאשר דין בעצמו 1.עשה עליושיחמיר
 עבירה הנאת כי המשקל. תשובת בה שחטא זו עבירה ליח שמביאים .דבריםמכל
 לעשות ויכול לעשותה. ומתאוה עבירה לידו שבא תשובה עיקר צער לעצמויעשה
 יש החטא הנאת כפי בתשובה. אמרו גדול כלל חפץ שלבו מה לעשות עצמוומעצר
 עת ואותו יצר. ותוקף מקום באותו אשה באותה חרמה תשובה תשובה לאדםלעשות
 לו. שאסורה אשה עם לדבר שלא שיזהר הגדר ותשובת עושה. היה שמתחילהמצוי
 צריך והבשת. ארבעים מלקות יש אם תורה. של עונש ותשובה אשה. על לראותושלא
 אדם. בני בפני טלקין שהיו בשת ולאותו ארבעים. מלקות sw ובשת עינוי עליולקבל

 ההנאות כנגד עינוי עליו צריך מעמים. כמה שנהנה ]ע"ב[ להנאת השוה עינויותשובת
 אף אלא נלבד. תעשה לא למצות ולא עבירה. מיני לכל וכן העבירות. מןשנהנה

 תעשה: לא את דוחה עשה שהרי עשהלמצות

 לבו: בכל השב תורתזאת
 כמו מאשתו חוץ אשה מחמת הבאות הנאות מכל ימנע איש אשת על הבאלח.

 זה צריך כך הגוים. מן אפילו ריבית יקח שלא בריבית מלוהשאמרו)א(
 שאיש במיטה והעומד בבגדיה)נ( אפילו אסרו וחכמים אשה)כ( פני לראות אפיל.להמנע
 ומייחוד. ומשחוק אשה מגע מגל וימנע אשה. של בנריסה עומד כאילו שם שכבו,ואשה
 שאין ואע"ם)ד( הרהורים. לאשה גורם ועוד חדוה. מלאה נפשו עמה בעוד נהנהמ

 בחן לב חקר ה' אני י( יז )ירמיה שנאמ' למחשבה מצרפה למעשה מצרעההקב"ה
 ואפילו הרהורים על לו וגורם המעשים אילו מעלליו. כפרי כדרכיו לאיש ולתתכליות
 הראשונות. על כתוהא ויהיה הדבר להעשות יכול שהיה בלבם יהרהרו עבירה מידיניצלו
 תורה בדברי יהרהר לפניו עוברת והאשה הטנופת במקום או המרחץ בבית אדםואם
 וימנע הרע: ליצר ותבלין הלב)ה( לטהר ניתנו תורה דברי כי אשה. אחר יהרהרואל
 ויין זנות יא( ד )הושע שנאמ' מידה. כנגד מידה יין. ומלשתות קרי לידי מלבאעצמו
 פשעי כי ה( נא )תהלים שנאמ' יום בכל שעשה מה לבבו על וישים לב יקחותירוש
 עיני ירדו מים פלני קלו( קיט )שם שנאמי בבכיה ויתחרט תמיד. נגדי וחטאתי אדעאני
 וכן העונש. יקבל בנגדו לו שהיה זה יצר נגר צער עליו ויקבל תורתיך. שמרו לאעל

 שבח )ג( אשה. של צבעונים בבגדי להסתכל אסור נ': כ' ע"ז )3( ב'. כ"ח סנהדרין )"(לדן.
 א'. ל' קדושין )ה( בי. ל"ט l'Wt1P )1( היא. מילתא ולאו אמרו כי שם יעוין אגל ביק"מ
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 כקין מדעת שגולה והגלות חרטה. שיש אע"פ עון. חצי מכפרת נפות רבותינו)ו(אמרו
 ונצטער יוסף את למכור שגרם וכיהודה הרואה)ז( בפ' בברכות כדאיתא הדייאוככר

 יהודה להיתה זכה מאחיו יותר גלות עליו שקיבל ולפי אחיו מאת יהודה וגלהאביו)ח(
 שנאמר כמו זקנה. לבוש  וייבש  חלקו  יהורה את  ה' ונהל טז( כ )זכריה וכת'לקדשו.
 ח( א )צמניה וכתיב לך. אעשה מה ואדעה מעליך עדיך הורד ועתה ה( לג)שמות
 משמחה. וימעט נכרי מעשה שגורם לבותי נכרי מלבוש הלובש כל על )ט(ופקדתי
 יעברו קדש ובשר הרבים המזמתה עשותה ככיתי לידידי מה סו( יא )ירמיהשנאמ'
 אניד והיאך חטאיה. דמפרש מאן רציף ארם)י( יאמר ואל תעלזי אז רעתכי כימעליך
 אשרי א( לב )תהלים וכתיב יצליח. לא פשעיו מכסה יג( כח )משלי נאמרלחכם
 בינתו. על שנשען זוהו יצלח. לא פשעיו מכסה שאומר מה חטאה. נשוי פשע )יא(כסויי
 וידע הבא. העולם בדרך ינתנו תשובה איזו לו שיאמר צנוע לחכם שיניד לו טובאלא
 להודיע תשובה ררך אילו כתבתי לכן להורות. וכיצר ומאין תשובה יורה למיהחכם
 ואשר דברי יראו בלבם יראתו ה' נתן אשר חכמי כל להורות שבאתי ולא אלהים.ליראי

 : הי ליראי תלמיד אם כי אני בחכמים חכם לא כי מכון. על הדברים יבינושגיתי
 מפני בנואפים שמדברים מהלכות ימשוך אל עונו לרבים נודע אם לשבים. וזאתלט,

 ומסירה האדם דם שופכת הבושה כי הזה. בעולם שיתכפר לו טוב כיהבושה.
 : אבירו פני למבייש לו ואוי אני. רוצח לומר רוצח שצריך )א( חכמים שאמרו כמוהעון.
 אני. חוטא יאמר אלא אני נואף אותו מכירין שאין במקום יאמר לא והנואףמ.

 יחפצון דרכי ורעת ידרשון יום יום ואותי ב( נח )ישעיה אומר הואוכן
 אלהים קרבת צדק משפטי ישאלוני עזב לא אלהיו ומשפט עשה צדקה אשרכגוי

 להקב"ה שאומר חטאתי לא אמרך על אותך נשמט הנני לה( ב )ירמיה ואומריחפצון.
 האומרים י( ט )עמום וכת' חטאתי להם יאמר אלא כן יאמר לא אדם)א( לבניאבל

 : אני חוטא יאמר לכך הרעה בעדינו ותקדם תגישלא
 אבל כא( מב )בראשית שנאמ' עונותיו ויזכור חטאיו. על נשבר בלב ויתפללטא,

 וישראל יעקב למשיסה נתן מי כד( מב )ישעיה ואומר אנחנו.אשמים
 חטאיו. על גבר חי אדם יתאונן מה לפ( ג )איכה ואומר לו. חטאנו זו ה' הלאלבוזזים
 כמו אדם. אלא חי)א( כשהוא להתאונן אדם צריך גבר. ולבסוף אדם אומרבתחילה
 אדם צריך היה כמה עולמו. ט"ו[ ]רף בית אל האדם הולך כי ה( יב )קהלתשנאמר
 וכן עליו. מתגבר כשיצרו לבו על ישים ומיתה המות. יום לזכור חי כשהואל"תאונן

 כשהוא יתאונן מה אחר דבר בחורתיך. בימי בוראך את וזכור א( שם )שם אומרהוא
 יצרו בתגבורת כשהיה יזכור אז איין אינם וחייו לקוי שהוא בפורעניות ומתאונןמצפער

 חטאתיי. כ5 על שלימה כפרה שיהו רצון ויהי אלה. כל חטאתיי על .אמר חטא.אז
 ויהי נמם אשר לבבי ואת ממני. אפך חרון יכבה דמעתי יאמר פשעיו עלוכשבוכה6(

 ותעניותיי מטני אפך ישיבו הם מעשי ותשובת באפך. קדחה אשר אש גחלי תכבהלמים
 ערוך. זבח תחשוב ערכת. לא אשר שולחן וערך עלי. רחמים ימלאוך הםועינויותיי
 מאכלי וכלי תכבה. לא מזבחך על תוקר כאש תחשוב גחלים על הצגתי לא אשרוהסיר
 יכפר דמי חסרון ואת )ב( המנחה. את ישראל בני יביאו כאשר תחשוב לפני הובאו לאאשר

 קט"6. ק,,"(

 ועל המלך גס וש השרים על צ"ל )ע( פ"ה. פרשה נ"ר )ה( א'. ניו )ו( ב'. ל"ז סנהדרין)ו(
 חטאה. כסוי פשע נשוי צ"ל )י6( ב'. ל"ד ברכות )י( הלובשים.כל

 ב'. י"ג מכות מ"ח 9"י שגיעית )5(רט.
 המחבר. דברי יובש ובזה אני חוטא אלא אני נואף יאמר לא ר"ל )6(נמ.
 ש: י"ז נדכות שאמרו מה כעין )3( מיתה. בשעת ר"ל אדם שהוא בשעה ילא צ"ל )"(טא.
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 שכר נסך כהסך עיני דמעות איסורים כחלבי חלבי ומיעוט המובא. קרנות על כרמיםעלי
 וריח הנרות)0 כאור ובכי בצום עינים וחשיכת משוררים שהיו שירים כקול' בכייוקול
 תמחה דמעותי סי עם ולבבי נפשי ובשפיכות כהנים כברכת ושיחי הקדורת. כריחרעבון
 ולא כזבחיך לבי ומשברי מזכהך כאנני לבי ושברון קרבן בנתחי אכרי וחלישותפשעיי
 ירים כקידוש רחיצה  ומניעה  הכהונה. כבנדי חמודות נגדים ושינוי הנשבר לניתבזה
 טוב בגדיו לשנות לו היה לא ואילו מצוה. מרחיצות חוץ רחיצות למנע צריך כיורגלים.
 לבבי וקריעת חיים אינם חייו אחר חלוק אלא לו שאין טי אמרו)ר( שהרי לוהיה
 לבי וחלשות שוטניי פיות יסתתמו שפתי ומוצא עונותיי בהם שכתובים ספריםיקרעו
 נפשי ובעבור מלפניך ריקם תשיבני אל תענוגים טן הריקה ובטני מבקשיך לבישמחו
 אותי ותרצה אלין ישיבוך ותשובותיי וניחומיי משאלותיי. תמלא מתאוה אשרהיכישה

 יודע ואתה זדונות בין שגיונות בין עשיתים כי הרעים דרכי על מעללי רוב על נחמתיכי
 רחום מלפניך רצון יחי פי. ואמרי מחשבותיי שוין כי יודע ואתה ולב. כליותורואה

 לפניר: להרע אשיב ולא התשובה את המעכבים דברים כל מעלי שתם"רוחנון
 לפובה: עלינו ולבך לפניך לעולם יכונו בי יש אם טובה ומחשבה הסס ומעשהמב."(
 יאמר הוא אשה מעזן אם כן, יאמר אם מתחרט אם תחילה לו ישאל והמורה.'מג.

 מלראותה אשה מאותה להרחיק לך יש אתה מתחרט אם תחילהלו
 עונך להסיר דברים לך אתן אז בזה ותעמוד זה תעשה אם אחת שנה עמהומלדבר
 וחמאתך עונך ומר שפתיך על זה נגע הנה 0 ו )ישעיה שנא' נזק בלא סר עוןשאין
 תשובה שאין לו נזקקין אין לעשות אוכל לא וזה אחרות כפרות לי תן יאמר ואםתכפר
 יא הגוי מן אפילו הרובית מן השב )א( אמרו שכבר סייג ועושה ממעשיו בשבאלא
 היין מן עצמו יזיר בקלקולה מוטה הרואה כל )ב( שהרי לרעת נוכל ומנזיר ריבית,יקח
 באחד נזיר שאם לחצאין נזיר ואין )ג( לב, יקח ותירוש יין זנות יא( ר )הושעשנא'
 לעשות לאדם לו שיש מכאן ענבים משרת כל עד בחרצנים אמור ולמה )ד( בכולןנזיר
 אבירות דברי עליו שקיבל מי )ה( אמרו וכן אותו, מקבלין אין כן יעשה לא ואםסייגים
 השבים, בפני דלת נועלים שאנו לומר ואין גר וכן אותו מקבלין אין אחל מדברחוץ

 לצאת אבל לדין, בבאין אלא מריש תקנת )ו( אמרו ולא להודות, המורה לפניכשבא
 יתן לקבל רוצה הנגזל אין ואם הגזילה, מן )ז( שישיב אלא לו אומרים אין שמיםידי
 כסף שלשים שכרי ויתנו )ח( יב( יא )זכריה שנא' שגזל סמה יהנה שלא לצדקהנזילה
 שנראה ואחר לאוצר וניתן שלו היו לא הדין מן האוצר בית אל )ס( ואשליך יג( שם)שם
 לאמור למעלה שכתבתי מה דין הרב יתן ואח"כ סייגים והרבה הראשונים ממעשיוששב
 שמקבל צער שכל גדולות, מכות במתר ילקוהו צומו וביום מאשה, הנאות רבריםכל
 להאריך וצרקה הגוף את שמשבר טוב תענית לכן המבפרין, כיסורין הן הרי מרצונו,עליו

 בזכות עון מחליפים אין לעולם )י( רעבים. נפש ומשיב ומחיה מיתה חייב הואהפורענות,
 שענשה עונש לו השוה דין עליו יקבל לכך לבד והחובות לבד הזכיות לו מחשביןאלא

 )שמות תורה אמרה והלא האדם יאמר ואל ]ע"ב[ העון: להנאת שעושין וענוייןהתורה
 כפר אם ל( שם )שם כת' יהיה אסון אם כס שמ )שם וכן בממון עין תחת עין כד(כא

 ש'ה(
 קם""

 שיפו.

 ותרצני. המזנח גבי על לפניך הקרבתיו כאילו שנתמעט ודמי חלנו שיהא מלפניך רצוןיהי
 והקרבן השלה כריח זו בשעה מפי העולה הריח שיהא מלפניך רצון יהי בי: כ' שסות בזהר)ג(

 ב'. ל"צ ביצה )י( ותרצני. המזבחבאש
 א'. ב' סוטה )3( ב'. כ"ח סנהדרין )"(מט

 )נ(.
 געורות )ס( אסור. ולזה צ"ל  )7( א'. ג' נזיר

 צ"ל )ע( שכרי. את לי וישקלו צ"ל )ח( הגזילה. את צ"ל מ( ב;. סרו ב"ק )1( ב'.ל'
 ט"ו. סי' לעיל רננו חכיאו שס"ז עיסקא דכריס ספרי )י( היוצר. אל ה' צית אותוואשליך
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 תמיריםטפר42
 יצא לא שמים מידי אבל העולם בתקנת חפיצה שהתורה לפי זהו בממון עליויושת

 האדם גמול משלמין ואין לרעה האדם מן נסרעין ואין האדם רואין אינן הקב"הבמשמטי
 והאלהים )יא( לעינים יראה האדם כי ז( טז )שייא שנאמר לבבו יצר לפי אלאלטובה
 בחמורה כמו ]הזהר[ עליה מתגבר יצרך אם קלה בעיניך שיראה במה לכך ללבביראה
 ולב כליות )יב(גחן י( יז )ירמיה שנא' הצער ולסי ההנאה לפי ושכר פרעון לךייש
 כמו והקב"ה לו ונודע שנראה כמו לאדם נותן והדין מעלליו כפרי כדרכיו לאישלתת

 מצוה כל כי מצות של שכרן מתן יודע אתה שאין )ינ( חכמים אמרו לפיכך כלב,שרואה
 והכל לשבח או לגנאי האדם לבני הנודע בדבר הסורענות וכנגד היצר הנאת כנגדומצוה

 מחשבות יצר אחר אלא הולכים אינם הבא לעולם מקום ומכל בעולם זממים שםשיתקדש
 כל חשוב כיצד ה', יראת תבין או ה' את ליראה ולמד יצרך את כפוף כיף כ"ףלבם:
 יצרך קלה עבירה ועל עשה או לאו תורה עליו שחייבה עבירה יש הלבבות יצרמיני

 חמורה מעבירה יותר קלה עבירה על גדול ששכרך לך דע חמורה מעבירה יותרמתגבר
 האדם דיעות כנגד חייכה לא ובזאת מיתה כזאת תורה שחייבה ומה ללבב, יראה ה'כי

 .שנראה
 שוה ויצרם בחנק ישראל ובת בשריפה כהן בת שהיי היצר, כנגד ולא גנאי

 שנאמר הם מלכים בני ישראל שכל )יד( לסי חיוב מצינו לא מלך בת על תאמרואם
 וגוי כהנים ממלכת לי תהיו ואתם 1( יט )שמות ואומר למלוכה ותצלחי ינ( טז)יחזקאל
 ישלם הכבשה ואת ההוא )סו( האיש מות בן כי ו( ה יב )ש"ב דוד אמר וכןקדוש

 ומכל לעינים, הנראה האדם בני דעת נגד אלא המשמט, זה כתוב ואנה )טז(ארבעתים
 יעשה כיצד )יז( ואמרו לכבות מחשכות יצר אחר אלא הולכים אינם הבא לעולםמקום

 לעשות העבירה שעה ומוצא שחטא כעת כמו ויצרו טקום כאותו אשה באותה]תשובה[
 שלא דורדייא בן אלעזר בר' )יו"( שמצינו כמו גופו הנאת כפי העונש לקבל צריךאבל
 על ראשו הניח ר' לו הועיל שלא ראה עבירה הרגל בשעת פירש ולבסוף דנההניח
 הבא עולם לחיי מזוטן דורדייא בן אלעזר ר' ואמרה קול בת יצתה שמת עד ובכהברכיו
 יש ההנאות לפי עונשין לקבל לו היו מת לא אם לו היו הרבה שזונות לפי לומרואין
 שכל רבות לשנים עולמו שקונה ויש דוררייא בן אלעזר בר' אחת בשעה עולמוקונה
 האדם את הלוחצים הם רעים יצרים שלשה "( ימיו: כל וזכה חטא לא אם בתשובהימיו
 ז( 1 שם )שם מאפה בערה כחטר ~ט( מנאפים כלם ד( ז )הושע כדכתיב אשה, דבריעל
 יחמו כלם להבה כאש בער הוא כקר אפיהם ישן הלילה כל בארבם לבם כתנור קרבוכי

 של הרהור של יצר וליראות, לראות יצר האשה, על יצרים ג' בפרשה תנור ג'כתנור
 אחר שעה כל חושב שהלב יכבה, ולא בוער לב של 1.צר חימום של וחיבורתאוה
 כשפים ע"י שנעשה יש מכולם קשה וזה אצלה שיהיה עד אחריה ומשתנעהאשה
 שעיניו במה אלא שולט היצר אין )כ( חכמים שאמרו כעולם, אותה ראה לאואסילו
 ראייה בלא אשה אחר בוער שהלב יצר אכל התאוה, חימום תימוד של יצר זהרואות
 היא ולילה ויוטם דבר, שום לאכול שמתאווה מעוברת וכאשה המשתגע כאדם זהועניין
 בתוך היום וכל הדבר, זה רק זה בעבור דברים שאר ושוכחת דבר אותו אחרממהרת
 ישמח בית מאותו ושפחה עבד יראה או שמח לבו ממנה דברים ישמע ואפילולבו,

 להיות יצרים לג' גדולה ותקנה גדול כלל כישוף3(. בלא ויש )כא(, נישוף ע"יוהדבר

-
 קע"נ. פי' צילך ווכח 3 קע, ט.כ 3( קעת. ס""(

 שבת )יר( מ"א. פ"ב אבות )יג( ולתת. כליות בוחן לב חוקר ה' אני צ"ל )י3( יראה. זהי s~s)יל(
 ישלם הכבשה ואת שאמר ומה כתוב: א' י"ב ש"ב ברד"ק )ע,( זאת העושה צ"ל )עו( א'.קכ"ח

 לפי הרי כו' השה תחת הצאן ארבע משלם אתר( )צ"ל אחד גנב כי משפטו על כפייםארבעתים
 צ"ל )'ע( א'. י"ז ע"ז )ים( ב'. פ"1 יגמא )'ו( שה. וטובח גונב של במשפט היה ארבע לשלםדבריו
 הית כי נראה האהבה או החשק ע"ר רבנו כגרי הפלג" )כ6( א'. מ"ח סנהדרין )כ( תטר.כמו
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48 חמידיםמטר

 אצל מצוי יהא אל לראייה ותקנה משם, לבא טצויות שיירות שאין משם, רחוקבעיר
 מפני מנוח עיקר כי אצלו  כשהן אותם מראות רוחו ויעצור טחם הליכתו וירחיקנשים
 לראות ורגילים עושים אחרים שאף ראיה אבל  רברים, מאותן  ומרבר  להן  להתקרבהבשת
 עליו גוזרים היו אם יחשוב לידו שתבוא ועבירה עבירה וכל רוחו יעצור ומזהבנשים
 כל בו, לעמור אוכל שלא יותר קשה הדבר זה ויאמר השם קדושת על נהרג היהשמד

 : אחטא שלא הקל זהשכן
 אצבעות גורלי ינעוץ בתסילה אשה על  להרהר שבא בעת אשה  הירהור ועלטד.6(

 יבטל הדבר וזה לכותל ידו יסמוך ואל עליהם נופו ויתלה לארץרגליו
 ואינו יושב ואם הירהורים שאר או חימוד של רעים הרהורים ט"ז[ ]דף מיני כלממנו
 לבו אהבת שלישי יצר ועל בארץ: בחוזק אגודליו ינעוץ אדם בני מפני לעמודיכול
 אהבת בעבור ובנות בנים באהבת ולא  אחרת  באשה חושש ואינו ביותר אשהאוהב
 לבו בכל עליה יתפלל לידו באה עבירה ואם ההיא ממדינה לצאת תקנתו זאתהאשה
 שכן כל חקר ואין להן סוף שאין ייסורין על לבו יבכה שעה חיי ייסורין עלשהרי

 צדיק אני כמה לומר לעצמו טובה יחזיק אל בדבר עמד ואם על.הם מאורשיתפלל
 א( נא למשלי שנא' הלבבות שבירו חטא שלא להקב"ה יברך אלא זה  ברברשעמדתי
 אנכי גם ואחשך ו( כ )בראשית ונא' יטנו יחפ'ן אשר כל על ה' ביד ~לך לב מיםפלגי

 : לי מחטואאותך
 האדם הן, אילו בבחור, בין בזקן בין השנים הם, הרע יצר מיני שלשהמה.3(

 ויראה יוכל לא לראות עיניו לעצם יחפוץ אם ואף לראותמתאוה
 מהגין אילו מדעתו, להסיחנה יכול ולא אחריה כתנור בוער אדם לב והשני כרחובעל
 שכך לנו מנין אמתו, שתתקשה שמתאוה בבחור רק נוהג והשלישי  בבחור, ביז בזקןבין
 הלילה בל  ו( ו להושע שנא' לאש דומה הרע ויצר תנורים ג' בניאוף מצינו שכןהוא
 כמו מנאפים כולם ד( שם )שם שנא' תנורים ג' להבה כאש בער הוא בקר אמיהםישן
 היא שיין בתנור:  יחנט  בולם  ו(  שם )שם ונא' לבם כתנור קרבו כי ו( שם )שםתנור,
 אש מונה פעמים וג' פיצולין ג' לה יש שין יצ"ר, בגימטריא שיין האש, תורתעיקר

 יה: שלחכת אש רשפי רשפיה  ו( ח  )שירבפסוק
 ויסבול יעצור ואם שחין גופו יעלה בשרו יחכך אם יח.כוך, דומה הרע יצרמוזג(

  שיראוהו כרי  עצמו  מתקשט היה אחד היו, אדם בני שני יעלהי(:לא
 לשניהם עכירה ובא מהרהר, ואצו  מתקשט אינו ואחר אחריהן, מהרהר היה כינשים
 בת במעשה דוד הרי מתועב שמתקשט זה אומר הוי עדיף מהן איזה עשו לא אוועשו
 חלק להם שאין מלכים ג' עם למנותו רצו ולא )א( בעלה והרג איש אשת היתהשבע
 מלסר יצרו הקו  שלמה אבל שבע, בת  כשטבלה )ב( תומו לפי בא דוד[ ]כי הבאלעולם

  נשים:  אלף לו שהיולההאוות
 שתתיפה ריעך אשת סרקי )א( לא וי"ו, בלא כתיב  תחמר  יו( נו )שמות לאמו.ס(

 תנרום לא רעך, לאשת חמד תהא ולא )ב( אותך שתחמוד כדי פניךאת
 מזיו תהנה ולא אחריה יגרור שמא יפה אשה תשבח לא ריעך אשת יחמודשחבירך
 ויפה תואר יפה שהוא מי ודע שכינהו( מזיו ותהנה איש אשת בין פנויה בין יפהאשה

 זנכו.6 ע"כ ו( 5"ע. ס( קע"י. סי' עכו"6 קע"ג. ע"נ 7( קע"נ. ג( קע"ג. 3( קע"ג.6(
 ק"ד. וקי' ק"גגקי'

 עשירי מאמר והדעות גהאמונות גאון ר"מ ומ"ש שמיני, מאמר המחת בספר החכם דברילעיניו
 ד'. י"א ב' שמואל )נ( ב,. ק"ד סנהדרין שפמה את למנות שרצו כמו צ"ל )6(מך.
  )6(מן,

~vy 

 הפעיל. בשין כבוסר תחמיר לא צ"ל )3( נפעל. בבגין תחמר לא
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 תמידיםספר44
 לנשים, מקובל שאינו יופי לו שאין ממי זכותו יותר חוטא ואינו עבירה לידו ובאמראה
 שאינו מעני מחזיר שאינו לעשיר וקשה אבירה המחזיר מעשיר המחזיר עני זכותוגדול
 גדול, בצער יחיי והמצער מועט בדבר רבים והמצער מאוהבו שונאו המציל וגדולמחזיר

 רבים מזכה מועט בממון או רבים להציל קטן וצער יחיד להציל גדול צערוהמצטער
 השכר והצער הטורח לפי הכל קבלנו אבל נחלקו זה על הרבה בממון היחידוהמזכה
 כאילו לו נשמעין שאין יוכל ולא הרבים את לזכות חשב הטובה, המחשבהולפי

 אותן:זיכה
 אלא נידה שאשתו לילות כל מיטתו על שוכב היה שלא אחד בחסיד מעשהמח."(

 נמצאתי בהנאה מיטתי על אשכב אם אמר כי וישן מוטה אויושב
 והיה קרי אראה שלא ובעינוי כר בלא אישן אלא קרי לירי אבוא שמא ועור הרבהישן

 : בתורה ועוסק בלילהעומד
 שיהא עד לחוץ מצא .קום מלבו הרהורים למצע יכול ואינו באשה שמהרהר וסי 6(מט,

 על לעיל כתבנו וכבר אדם בני עם דברים שאר ידבר או מלבובטל
 לארץ רנליו אצבעות מדלי ינעץ בתפילה אשה על להרהר שבא בעת אשההרהור
 רעים הרהורים מיני כל ממנו יבטל הדבר וזה לכותל, ידו יתמוך ואל עליהם גופוויתלה
 אגודליו ינעוץ אדם בני מפני לעמוד יכול ואינו יושב ואם הירהורים שאר או תימודשל

 : לארץבחוזק
 אשת עם לשכב יחטא פן וירא עליו מתנבא שיצרו מי ששאל באחד מעשה 3(נ,

 יוכל אם לו, האסורות עריות שאר עם אז מרה אשתו עם אואיש
 אי שאם ]ע"ב[ להוציא שעה באותה לו יש והשיב )א(, יחטא שלא כרי זרעולהוציא
 בקרח המים אם כפרה, צריך אבל באשה, יחטא ואל זרעו שכבת שיוציא מותראפשר

 החמה: בימות יום ארבעים מתענה או החורף, בימות הקרח במיישב
 באשה וצופה לעשות ומקום שעה ומצא תיקפו ויצרו עבירה לידו שבאה אדםנא.

 לפתות תאוה יצר לו שיהא כדי בגופה ומבים ערומה הולכת אושחפץ
 לעשות שביצו רוחו עוצר יום ובכל כן הולכת היתה לא בה מביט היה לא שאםלבה
 עבירה מידי אס )א( אמרו ה', קרבן את ונקרב נ( לא )במדבר ממדין תשובה בהחפצו

 יצאנו: לא הירהור מידייצאנו
 הטובה דרך ולהורותם לפניהם להתודות חכמים לפני באו אנשים שלשהנב.

 לי אמר אבי אמר הראשון להם. יאמר מה ספק החכם ובידוהישרה
 ולעשות לגזול הרע יצר לו היה ולא בנים, טיפול לו ויש ריקניות, וידיו מאד ענישהיה
 הכסף רואה כשהיה בלילה שם הולך היה מוטמן שכסף יודע שהיה במקום אלארמאות
 לעזור מושיע לך ואין עני אתה הלא לו ואומר תוקפו יצרו והיה במקומו ומשימולוקחו
 יוסע הכסף בעל אין כי אדם משום לדאוג ואין ילדיך. ואת כיתך ואת אותךולפרנס
 הבחור אמר כך בנסיון, לעמוד כדי יום, בכל עושה היה וכן לקחו, מ. לעולם יוודעולא

 שנים, כמה אבי עשה זה בנו, ועל אבי על מעמך שואל אני זה לחכם ואמרהראשון
 אבי אם כן, כמו עושה ואני מעשה, מאותו ניצל וכבר ונתעשר, אחרת לארץ שהלךעד
 חטאתי אם ואני כפרה לקבל אני צריך אם כן שעושה ואני שכר, או פורענותיקבל

 : שכר אקבלאו
 קעת. נ( קט"ס.6(

 א'. ס"ד שבת )6(נא. אבן 'יי"ע יעיין )6(נ.
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45 אמידיםמפר

 ועושה אותי ומקלל מחרף יום בכל האיש[ ]ואותו ומדון ריב )א( אני השני אמר3ג.
 בעיר קרובים לו ויש רבים בפס היום בל לי לעשזת שיכול רעה כללי'

 לארץ כשהולך אלא עמו, להתקוטפ עלי מתגבר יצרי שאין ועוד לו להשיב יראואני
 מוסיף והוא בו ומתגרה עמו מתקוטט ואני מזויין הולך ואינו מזויין הולך ואנימרחקים
 אדם שום שם כשאין ואפילו כן לעשות שרגיל לפי ולהכעיסני אותי ולקלל בילהתגרות

 והוא חרבי, עליו אני ומוציא ויקללני שיחרפני כדי מחרפו ואני מכעיסני והוא אני אםכי
  ברצון שאני אלא עמו  להתקוטט ממיתני לבי שאין בקטטה נהנה לבי ואין חוששאינו

 להמיתני מזמין הוא ואפילו להורגו ותוקפיני משיאני יצרי שיהא כדי ביער ביחידמתקוטמ
 ובעיר בעיר, לי עשה אשר על נקמתי לנקום יכול שהייתי רק ממנו חושש הייתילא
 תדיר הולך ואני לבד בשדה כשאני אלא אותי מסית יצרי שאין ועוד ידי, לאלאין

 רוחי את עוצר אני זאת ובכל ממנו לנקום יצר לי שיהיה כדי לפוגעו כדן בדרךלבדי
 נחשב אם שואל אני ווה  שבים כמה אבי עשה וכן  לצדקה, לי ,ה  הקב שיחשובנדי
 להתוודות יש אם או רוחי עוצר שהייתי טובה עשיתי אם אני וגם ולצדקה לזנותלאבי
 שיתקוטט כדי ומקללו ומחרפו חרבי שולף שהייתי עבירה לידי עצמי שהבאתי מהעל

  וצדקה.  שבר אם אועמי
 והלכתי אהבה, כמות לי ועזה איש, אשת והיא אחת אשה אהבתי אני השלישי,אמר

 ואנשקנה, ואחבקנה ביותר, אותי אוהבת וגם מרחק לארץ הלך והבעלעמה
 בזכר כזכר אלא בעיני היה לא וחיבוקים הנישוקים וכל  בעיתי, ולא גופה כלואמשש
 והיה עלי, יצרי שיתגבר כדי הייתי מחכוין אלא זה על יצרי היה שלא בנקבהוכנקבה
 כשהייתי אלא עליה, מתנבר יצרי היה ולא לבעול בוערת  וכאש בנעורת כאשלבי

 כי רצוני, כל עמה לעשות בידי והיה ושנים  יטיח עשיתי  וכן עליה,  וממשמשמחבקה
 שחפצתי, מה כל בירי מוחה היה ולא מרחקים לארץ הלך והבעל בבית דרים שנינוהיינו
 מנעתי %א  יגישויים  חיבוקים  אבי  לבעז%, שלא  הקב"ה  בשבי% ומנעתי לבעולואפילו
  שבה לקבל שנים כמה עשיתי וזה לבעול, אם כי לבי היה לא כי מהם נהניתיולא
 לחמותו, כן עשה ואבי היתה וקטנה איש אשת היתה אשה שאותה גמא  בן עשהואבי
 תשובה אני צריך אם שואלך אני זה על הבחור אטר אשתו, בחיי  אשתו באחותאו

 מעבירה.  כמנו נוי )ב(  שהרי שכר נקבל אם או נתכוון, שמים לשם אבי וגם זה, עלוכפרה
 פלוני ואמרו י"ז[ ]דף ישיבה לראש ושלחם לו, ושאלו  ישיבה  %ראש ללו החכםאמר
  ישיבה  לראש מלו ולא  לטעלה, שכתבת כמו וכך כך לך לשאל אליך שלחנוהחכם
 גולה, של  ישיבה ראש להם אמר אחרים, אנשים על אמרו אלא מתוודים, היו]שהם[
 ואתם הרעות, עושי לבער מצווים שאנו לפי שעשיתם, חטאותיכם על כפרה אתםצריכים
  הירהר' או מעשה  שעשה מי )ג(  רבותינו  שאמרי כמו בהקב"ה, תלוי והשכר למזידקרובים

 ירא היה כך ואחר רוחם עצרו כך ואחר לעשות  שחשבו  שבן ב%  ושמח, אחריק עשואו
 כנגד עליכם שאשים עונש ידי על ותשובה  בפרה  שצריכין  יאמר %א  אם יחטיאפן

 עונש ונתן איש אשת עם שנתייחדת חכמים דברי על עברתם ואשר  חטאתם  אשרהימים
 עוד. הזה הרע כדבר יעשו שלא להם וצוה ואחד  אחר כלעל

 זה )א( נעלם כל על במשפט יביא האלהים  מעשה כל את כי יד( יב )קהלת כתיבנד."(
 אותה וראה לראותה נתכוון ולא בו פגעה או זוית בקרן אשה לושנזדמן

)6.t~up 

 הירהר ב': י"ה מו"ק יעוין )נ( מעשרה. נצלנו צ"ל )3( חנם. ומדון ריב איש איני צ"ל )6(נג.
 ושמח. שעשו אחרים או כו' לעשותובלבו

 וצ"ע. הגאי חית קרן : ב' כ' ע"ג יעיז )6(נד.
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 חסידיםמטר~4
 על עזן לי אין ראיתיה כוונתי שבלא מאחר בלבו וחושב אותה, שראה על הוא ושמחיפה
 הקב"ה, בעיני רע אם בדבר ששמח טוב אם נעלם, על במשפט יביא נאמר זה ועלככה,
 שמח וזה ינקה, לא לאיד שמח ה'( יז )שם תשמח, אל אויבך בנפול ע( כד )משלינמו
 שלא מצוה לידי בא ואם לראותה, ל' שנזדמנה חטאתי שמא לחשוב לו והיה לידו,שבא

 לעשותה. לו שזימנה הקב"ה את ויברך ישמחבכוונתו
 )מ"ב שנאמר רשע פני רשע, ופני אשה פני ע"ז פני לראות, אסורים סנים שלשה "(בה.

 אשת רשאית היתה שלא אשה, פני אראך, ואם אליך אביט אםגיד(
 ומה א( לא )איוב וכתיב בפתח, ותעמור סו( ד )שם וכת' אלישע, בפני ליכנםהשונמית
  )יחוקאלחה( וכתן האלילים, אל תפנו אל ר( יט רכתיב~יקרא ע"ו פני  כתולה, עלאתבונן
  לשער מצפון והנה צפונה  דרך עיני  ואשא צפונה,  דרך  עיניך נא שא ארם בן אליויאמר
 זכרות ודמות היה אדם דמות כי ואראה, נאמר ולא ראהי אמר ולא הקנאה, סמלהמזבח
 ג( שם )שם וכת' זקיקה, בלא ד"א שואבת, אבן וע"י כישוף, ידי על נזקקין בזה זהונקבות
 הזה הקנאה סמל ה( שם )שם ואמר מושב, דילג ובשניה המקנה הקנאה סמלומושב
 ואראה ולא ראה, אמר ולא ונקבותם, זכרותם דמות ה' הסר מהם עושים, 9~2 וזהונביאה,
 את מבכות כנשים ואראה אמר ולא נוקקין שהבריות בשעה אפיקו לראות שאמור)א(

 בצורת להסתכל שאסור ידע הרי ה', היכל אל אחוריהם איש ועשרים בחמשה ולאהתמוז,
 פרצופין ד' כנגד אתה)ב( הרואה הראית אמ' פעמים די ע"ז, ובצורת אשה ובצורתע"ז

 רכב בן  יונדב שהרי  ליאות שלשתן את  מותרין נפש פיקוח ובשביל מנשה,שעשה

"(
 בידו האנשים ויחזיקו טז( יט )בראשית וכתיב צדיק, שום יהרג שלא נדי בביתע"ז נכנס
 אלהים, פני כראות פניך ראיתי כן על כי י( לנ )שם וכתיב בנותיו, שתי וביד אשתו,וביד
 אמור נפשות לפיקוח אפילו להנאתו, אבל רשע, פני אף אסור, אחרים אלהים פנימה

 יראה. ואל ימות לראותה בו מתגרה הרע שיצר בלבו טינא עולה שאם)ד(
 חכרו אחר רודף אדם כמו תראנו, אם ממך מתבייש והוא ארם שום לראות ואסורנו,6(

  לשוק דבר שום טביא ואם אדם, יראנו אם יתבייש והוא צרקה לולתת
 ואם ככיתו אפילו או מלאנה, בשום עוסק אפילו או השוק, מן חפץ שום אולמכור,

 מפניו. והשמט שם תעמור אל אותו אתה תראה אםמתבייש
 שם, עול שאנשי בבית ידור ולא אחריהם, יהרהר פן נשים בביתו ארם יקבל אל 3(נו.

 ממעשיהם ילמרו שמא בנים, לו יש ואם אותם הוא או  לשבועה, שיביאוהולפי
 מחפה המשפחה כי תוכחה, מקבלין אין ני  מקובצות  משפחות שיש במקום  ארם ידורולא

 בעיר ידור ולא ומצה, ריב בלא יהיו לא  ולעילם  שבעיר  משפחות לעיני יתביישו שלאעליהם
 שפריצים בעיר יצור ולא בלמוד, קבוע להיות יוכל שלא מסני בסחורות, אלא בעיר ריוחשאין
 שריה. רבים ארץ בפשע ב( כח )משיי שנ' הראש, שאין)א( בעיר ולא ושותים, אוכליםשם
 והיו גדול, שוק היה ובמקומו היה אהד הגמון גוים, של שר מן)א( ולמד צא 3(נח.

 זונות ולאותם הרבה, זונות שם ונקבצות יום, באותו מקומות מכלמתקבצים
 הזונות, כל ותשכיר הרבה ממוני קח לעברו ההגמון אמר כולן, על אחת גברת היתה]ע"ב[
 לכל ותציע אחד, בבית כולן תכניס  שירצו כמו כולן שתשגיר ולאחר  לשוק, יבאו מחרכי

 השוק, שיעבור עד ותשמרם צמר, וטלאכת ולשתות לאבול להם ותן יפה, מיטהאחת
 קע"ע. 3( קשיח.6(

 כ"ג. יו"ר מ"ב )ג( טעות. והש פרצופים ג' ובנדפס ב' ק"ג סנהדרין )נ( שם. שם )6(נה.
 א'. ע"ה סנהדרין)ר(

 דברין. שני ולא לרור אחר דבר א' ח' סנהדרין שאמרו צמו כי שנאמר הראש אחד צ"ל )6(נז.
 של. כשירי צ"ל )6(נח.
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 אתן חפיצה שאת מה כל לה ואמר הזונות של הגברת אל ודיבר הלך למקומן,ותשיבם
 אחת בבית כולם והכניס שאמרה, מה כל לה ונתן שתרויחו, ממח ;ותר שלךלנשים
 והזונות השוק שהיה זמן כל עושה היה כך לעיר, כולם השיב השוק שעבר לאחרושמרם,
 )דברים צוה כן על עבירה מעושי וגדר סייג לעשות שצריכין ישראל שכן כל כן, עלבאות
 הרי רעך, מבית רגלך הקר יז( כה )משלי כתיב ישראל"( מבנות קדישה תהיה לא יח(כנ

 לביתך. יבא שהוא מומכ יפה, אשה לאחד בסחורות, חביריםשני
 והוא אשה, קול ישמע שלא להזהר צריך תשירים בשיר כתוב שהוא ,מה מכל 3(נט.

 מוזהרת, האשה מוזהר שהאיש שכל איש, קול השמע שלא לאשההדין
 כשהולכת אבל קולה הרימה לא ומתחילה איש בית לפני הולכת שהיא אשה שכלודע
 עליהם בזה הרגילים כל לכן האיש, וכן לרעה, כוונתה הרי קול ומשמעת איש ביתלפני
 תילילו רוח ומשבר לב מכאב תצעקו ואתם לב, מטוב ירנו עבדי הנה יד( סח )ישעיהנאמר
 יזנה לא גם הרחלים, )ב( כערר שערך א( ד )שיר שנאמר ערוה, באשה ושער)א(
 )ישעיה שנאמר הכבוד, את יראה מלראותבאשה נזהר ואם נקי, כעמר רושיה )ד( שער)ג(
 כאבשלום לוקה)ה( בו נזהר ואינו יפה ראשו שער אם וגם עיניך, תחזינה ביפיו מלך יז(לג

 כאשה מלהסתכל  שנוהר ומי בנופו.  ילקה בו נוהר שאינו דבר ובכל בשערו.שנתלה
 לבושו במעשה )ז( יראה ולא בבגדיו ילקה הרי נשים של חמודות מבגדים נזהר ואינו)ו(

 כבוד.של
 בעצת ישב )כ( לא אשר א( א )תהלים כהכתיב צדיקים אצל רשעים )א( יושיב לאמ,3(

 בדין לא רשעים. אצל צדיקים ולא צדיקים אצל רשעים יושיב לא לכןרשעים.
 כרמך תזרע לא ט( כב )דברים כתיב שהרי עמהם יתחבר ולא בסעודה, ולא בעצהולא

 לכן שותהו. דעת ומאבד ומשכר משמח היין כי יד. במפולת וחרצן .שעורה חטהכלאים.
 הסובא ואין לב, יקח ותירוש ויין וזנות וכת' דעת, בו ואין שכור ששותה מי יחנן )ג(לא

 איש. אכל אבירים לחם כה( עת )תהלים דכתיב בנופו, מרגיש ואינו לחם עלחושש
 כל כו'. חכמה ומוסיף רעה ורוח רעים דברים מבטלת שחרית פת )ה( איב.ים. לחם)ד(
 לא לכן כלאים. כרמך תזרע לא לכן ביין להפך כנגדו שחרית בפת חכמים שאמרומה

 סובא תהי אל יין בסובאי תהי אל כ( כג )משלי שנאמר טובים אצל יין שותים אדםיושיב
 )זכריה ביניהם תשב ואל תעמוד אל לומר יין. בסובאי תהי ]אל[ אלא כאן כתיב איןיין
 כלאימג( כרמך תזרע אל בתולות. ינובב ותירוש בחורים דגן ימיו ומה טובו מה כי יז(מ
 בחורים אבל לבדה)1( במחול בתולה תשמח יחטיאו פן הבנות בין בנים תערבאל

 בסוף וכן לבד. וילדות לבד ילדים ברחובותיה. משהקים וילדות ילדים וכן יחדיו.וזקנים
 נערים. עם זקנים כמו בתולות עם בחורים אמר ולא בתולות וגם בחורים וב( )קמחתהלים

 לבד. נשים לרבותגס
 למי הנותן אבל עבירה. עוברי ידי מסייע הנשים עם שעסקו למי יין הנוהן י(מא.

 קורא אני עליו צערו מפני בכוונה ולהתפלל ללמוד יכול ואינושמצטער
 נפש. למרי ויין לאובד שכר תנו 0 לא )משלי וכתיב ס( ואנשים. אלהיםהמשמח
  סויט ט"כ נ( סוי"ד. 3( חוי"7. סי' עכור קע"ט ת"כ"(

 קי"ס. קי' ט"כ ס( קי"ח. 7( קרס. ס" וגו'"
--- -- - - -  
 סוטה )ס( נקא. כעמר ראשה צ"ל )7( ט'. ז' דניאל )ג( העזים. צ"ל )3( א'. כ"ד ברכות )"(נט,

 ג'. ס"א ישעיה תהלה מעטה הכתוב ע"ש רבועו כמעטה צ"ל אווי )1( בי. כ' ע"ז )ו( בי.ט'
 עמך לא חטאים ובדרך רשעים בעצה הלר צ"" )3( בגדפם. הוא וכן רשעים אדם צ"ל )5(כן.

 בבא )ס( ב'. ע"ה יגמא )7( כנדפס. הוא גן יתכן צ"ל )ג( ישב. לא .ציתובמושב
 ומן nasn ומן החמה סן מצלת שחרית בפת נאמרו דברים י"ג איתא ושם ב' ק"ומציעא

ומן המזיקיי
 הזיקיי

 יש )ו( מנטלתן. מים ש[ וקינון במלח שחרית פת וכולן שמאמרו עוד כו' פתי ומחכימת
 זו דרשה מניא י"ז סי' יוסף זכרון DDa~1 ברלין הגר"י של גיסו שטיי:הארדט ר"י הגאון כילהעיר

 עצמו.מדעת
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 וכתיב הלב את משמח היה ברביעית שבא"י היין כי )א( ביין היום בקידוש מצוהלנן

 : עמה)נ( עצב יוסיף ולא כב( י )משלי וכתיב שמחתכם. ביום )כ( י( י )במרכרבשבת
 התיר הזקן אלעאי שר' ושלום חם חננאל רבינו פירש קטן)א( מועד בממכתמב,

 עליו מתגבר שיצרו אדם רואה אם אמ' כך אלא כלל. עבירהלעבור
 לילך לו התיר עכירה. לידי ויבא ישתכר שמא ומתיירא זמר. וכמיני וכשתייהבאכילה
 )ב( כדאמ' שבור. לבו שהאכסנאי יצרו. לשבור כדי זה כל שהורים. וילבש אחרבמקום
 מאליו. מונע זה ונמצא נשבר לבו כן שעושה וכיון גבח. לא שנין שב מזותיה בלאכלבא
 אסור. י"ח[ ]רף לשמחה המרגילין זמר במיני יין שתיית אפילו או עבירה לעבוראבל
 צורבא וההוא ליצריה)ג( ליה לכייף מצי דלא והוא מזה. למעלה שהוא מה שכןוכל

 מלקא דאי אלעאי. כר' ועבד שם. ופירש זמר במיני שותה היה שומעניה. דסנימרבנן
 ואעפ"כ עבירה. דליכא בו וכיוצא ליה)ד( משמתינן אי בעי יהורה רב הוה עבירהרעתך

 ממורש: בפמחים)ה( השם חילול יש מרבנןלצורבא
 היה לילה. באותה זורחת והלבנה יחידי. בלילה רוכב שהיה אחד נאדם מעשהמג6(,

 אדם. בני יושבים הענויות ועל ענלות. עגלות גדול חיל והנה במדבררוכב
 שככר מקצתם הניר אצלם נשנתקרב עושים. היו מה והמה אדם. בני עגלותוהמוענים

 בשביל לו אמרו עגלות. על ומקצתכם העגלות הלילה כל מושכים שאתם זה מה להם אמ'מתו
 מושכים אנו ועתה ובתולות. נשים עם משחקים היינו עולם באותו חיים כשהיינועונינו
 העגלה שעל אותן יוררין יותר. לנהוג נוכל שלא ויגיעים עייפים אנו שכך ער העגלהאת
 יג( ב )עמום שנאמ' וזהו אלה כך ואחר שיניעים. ער אותנו ונוהנים ונחים עוליןואנו
 העון מושכי הוי יח( ה )ישעיה וכתיב העגלה תעיק כאשר תחתיכם מעיק אנכיהנני
 הבהמה את כמנהיג המוליכין את מכין והישרים חטאה עגלה וכעבות השואבהבלי
 ישרים בם וירדו סו( שם )שם וכת' נדמו. כבהמות נמשל יג( מט )תהלים שנאמ'בעגלה.
 שמשעבד ומי כבהמה. עולם באותו לעבוד לו יש בהמה מעשה בחייו שעושה מילבקר.
 מי ואפילו בנהמה. עולם ]באותו[ אותו משעבדים אדם בני על חתיתו נותן או אדםבני

 מדאי: יותר בהמתו אתשמענה
 למה שמעת. אזן על חכם מוכיח כתם וחלי זהב נזם יב( כה )משלי כתיבמד3(.

 נא דבר ב( יא )שמות כתב שכך לפי לנו מגיד זה אלא המשל זהכתב
 ושמתם כב( ג )שם וכתיב וג'. רעותה מאת ואשה רעהו מאת איש וישאלו העםבאזני
 אבל המוכיח. מן  מוסר  המקבלים הבנים כנגר אלא דיבר לא בנתיכם. ועל בניכםעל
 ימי כתב לכך ונות. לירי יבא ערי  ילבשם אם  למזניחים  שומעים שאינם ובנוחבנים
 רשאי  אדם  שאין שמוכיח  חכם  לרברי שומעת  לאיון רוקא  כתם וחלי והב נוםראוי
 פרוצה נשהיא לאשתו האיש ולא  הפרוצות.  ולבנותיו הפריצי' לבניו  תכשיטיםלהקן
 ולקחתי)א( יא(  שם  )שם  הוערה. כים והצגהיח  ערמה אפשיטנה  פן  ה( ב )הושעשנאמ'
 וישאלו משכינתה. אשה ושאלה שאילות של פסוקים ג' באותם לכך ופשתי.צמרי

 יב( יא י ח )ט"ז כת' ביחזקאל. ואפרשנו חק. כתיב ט' לאחר כי ט'. ק' ח' נעלםוישאלו.
 ד'. תחש ואנעלך ג'. רקמה. ואלבישך בי. ערותך. ואכמה א'. עליך כנפיואפרש

  ושיגוייס. וססססו5"ר ססססק5"נ סי' לקטן כפול 3( קרט.6(
- -- -  
 ע"ז. פיסקא בהעלותך ספרי )3( מברכין. אין  ד"ה ע"ב שם וברש"י א' נ' ברכות  )"(טא.

 שגת. על שקאי אמר ח"ז פ"כ כרכות ירושלמי)ג(
 עירובין )3( גאון. האי רב טשם מה בד"ה רש"י שם הביא וכן אם בתר"ה שם אי '"ז )6(מב,

 שחסר נראה )7( א'. י"ז מו"ק )ג( נכח. לא שנין שב מאחיה בלא כלבא ש"ל א'ס"א
 א'. מ"ט )ס( מ. וכיוצא שותה שהיה אלא וצ"לפה

 ttWD1. צמרי והצלתי כמועף ותירושי כעיד דגני ולקחת' צ"ל )"(םד,
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 על נזם ואתן ח'. צמידים. ואתנה ז'. משי. ואערך ו'. משי. ואכמך ה'. בשש.ואחבשך
 1'. ותזנותיך ה'. מתוטתיך. ד'. זמוני. נ'. ותיזני ב'. חזנותך. א'. ותזני. וכת' ט'אפך.

 ואנרע עליך. ירי נשאתי והנה)ב( בז( שם )שם וכת' ט'. תזנותיך ה'. ותזני. ז'.תזנותיך
 סי ועור לעיל שכתובים זנות ]לט'[ )לני( גורמים זנות מ' חקך. כת' מ' לאחר הריחקך.

 הרי בתזנותיך)0 תזנותך. תזנותיך. תזנותך וחזנותך. מחזנותיך. תזנותיך אתותשפכי
 נזר אבני כי מז( ט )זכריה שנאמ' פרסאות. ת' שיאירו תנשימים 6' ועתיריםמ')ד(

 מ' נעלם ולכך חפץ. לאבני נבולך וכל יב( נד לשעיה וכתיב אדמתו. עלמתטטסות

 ארץ יכסה החשך הנה כי זרח. עליך הי וכבוד ג( ב א ם )שם אורך. בא כי אוריבקומי
 זרחך: לגנה ומלכים לאורך גוים והלכו יראה עליך וכבודו ה'. יזרח ועליך לאמיםוערפל
 שבעל הודיענו לך אעשה מה. וארעה מעליך עדיך הורד ה( לג )שמות כתיבמה6(,

 טוב יום שהוא לפי הכפורים וביום חמודות. בגדי ילבש לאתשובה
 ואיסור מוספין קרבן בו שניתומפו דברים שני מפני חמודות בנדי להלביש שלא צוהלא

 תוספות שתי ביום כשיש נכבדת לגוי יספת ה' לגוי יספת סו( בו )ישעיה וכת'מלאכה
 לכבוד ב( כח )שמות בהן שנאמר כבגרים לכבדו צריך מלאכה ואיסור מוסףקרבן

 שנאמר שק. יש בגדים לקרוע שיוכל ביום ועוד יספת. יספת נאמר לכךולתפארת
 החומה על עבר והוא בגריו את ויקרע האשה דברי את המלך כשמע ויהי ל( 1)מ"ב
 הכפורים ביום אבל בגדו. ולמעלה למטה השק הרי מבית בשרו על השק והנה העםוירא
 ובצום לבבכם בכל עדי שובו יג( יב ב )יואל כתיב שק3( אין ]ע"ב[ לקרוע יכולשאינו
 בגרים. קריעת בו שאין הכפורים יום זה ושובו בגדיכם ואל לבבכם וקרעו ובמספדובבכי
 על מברכין שאין הכפורים יום זה לפניו ולא אחריו ברכה אחריו והשאיר יד( שם)שם
 אמר למה מדבר הכפורים ביום תאמר לא שאם הכום על מבדילין אלא לפניוהיין
 הכפורים ביום אלא צרתם על שקורעים הצריקים מצינו והלא בנדיכם ואל לבבכםקרעו

 הבגרים: ולא הלב לקרע שצריךמדבר
 לבריות)ב( יצטרך שמא נתענית עצמו לסנף רשאי היחיד אין יהורה ר' )א( אמרמונ(.

 פועלים. סופר. והמלמד. יצרו)ג( להכניע עליו מתגבר שיצרו אדםאכל
 בו כעסן יהיה שלא עצמו ישמור מתענה וכשאדם במלאכתן)ר(. שימעטו לסנףאסורין
 לב וטוב שבע ויהיה התענה שלא לו מוטב יכעוס ואם כעסן הוא רעב כשאדם כיביום.

 ונ'. תצומו ומצה לריב הן ד( נח )ישעיה וכתיב יתקוטט שלאלבריות
 כרי ומים)א( במלה פת אם כי אוכלין היו לא מתענין כשהיו והראשוניםמזג(,

 יצאה שפרתו עזריה בן אלעזר וכר' שמאי כיח כנגד שדבריהושע
 מצוה היה בתעניות חפץ הב"ה היה ואילו שיניו. הושחרו עד התענו כתוב )ב(בירושלמי
 ר' )ג( מלפניו שיראו עשה והאלהים יד( ג )קהלת שנאמר לבו שיכנע אלאלישראל

 תלתא)ה( צם זירא ר' ערובת)ד( כל צאים אבין ר' השנה ראש ערובת כל צאיםיונתן
 להתענות שהורגל מי הרי תענית)ו(. מגילת על חש ולא מאוון. תשע דאמרי ואיתיומין

 תענית: מגילת בטלה כי תענית מגילת משום מונע אינובניסן
 סכינו. נ( כט"ו. טנו"6 ט"מ 3( סיט"6.1(

 יעה )י( מכוון. המספר יהיה אז 'לעיל רבת שהביא ותזני ותזני לזה נצרף אם )נ( נטיתי. צ"ל)3(
 ש5"ט. רמז ישעיה הלקוט ג' ע"ה בחראבבא

 הוא אם א5א צ'9 )3( דתענית. פ"ב בתוספתא הוא כן יוסי ר' עפני% ב ב"ב תענית )6(כ!1.
 לר"ת. המיוחס הישר בספר כתיג התענה עד מגאן )י( דרמאי. פ"ז ירושלמי )נ(ארם.

 ב'. ב"ב חגיגה)6(מז.

~3( 

 . ה"ד: פ"ה שגת
 גפסיקתא כשב ומזה הי"ב פ"ב תענית ירושלמי )נ(

 קצת מתיר והקב"ה מתענין הדור ר"הוגר51י ערב ועגך א': קפ"ג דף 5כם 51קחתמ פיסקאדר"כ
 הביאו 5א מדוע אבל ס"ד, סי' הכלבו כתב צן צ"א הערה שליט"א רצ"ב בהערות שםויעוין

 ערג חייט שיבא צ"5 )י( הנ"ל? הירושלמי תק"ט ובמנ"א מ"ג תקפ"א סימן 14"ח בשו"עהפוסקים
 מ"ב תה"פ סי' ש"ח שי"ע יעיו פ( אי. פ"ה ב"מ בבלי ויעיין יומין, מאחן תלת צ"ל )ס(שבת.

 והרמ"א. חג"י בזהשפלילי

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



 חטיליםטפר60
 אורו כי נא ראו הארץ את אבי עכר יהונתן ויאמר ל( כס יר )ש"א כתיבמח6(.

 משלל העם היום אכל אכל לוא כי אף הזה דבש מעט טעמתי כיעיני
 העיר את גוים כשמקיפין הרי )א(. בפלשתים מכה רבתה לא עתה כי מצא אשראויביו
 לא שבויים לפדות שהולך מי גנן להלחם. יכולים יהיו ולא חלשים יהיו פן מתעתןאין

 מי כל וכן 3( נפש להציל לעזור ההולך וכן הדרך בהליכת יעכב חלש יהיה שאםיתענה
 ומי עובדם והוא וקנה ואם וקן אב לו שיש ומי מיילדת כגון יתענה לא ממנושצריכין
  תעמת  או הצבור עם אלא יחיד וענית יתענה לא  מסייעו  אחר ואין  לחולהשמשמש

 אביו: שמת ביום להתענות שרגיל'
 ונכשלו שבחכמים חכם ושלמה שבאמידים חסיד ודור שבגבורים נגור שמשוןמתג(.

 ואשת תואר יפת ידי על דוד ונכשל אשה ידי על ושלמהשמשון
 נשים אהבת תוקף להודיע כדי שנכשלו ושלמה ודוד שמשון ענין נכתב לכךאוריה
 ולברים לנו כתב חנם על שלא לט וממד  הטובים על הרע יצר והנדיף הוא מדאישיותר

 לבבו את נכריות והטו בהם נכשל חכמים כל על חכם מלך שהרי בם 'תתחתן ולא נ(ז
 בין רגיל שהיה לפי והכל באשה נכופל שבגבורים גבור וכן העם. שאר שכןוכל

 הניד לא ואם לנשים סוד מגלים שאין להודיע שופט והוא לארץ לחוצה ולצאתנכריות
 ואשה נכרית האשה מן נזהרים שיהו )ב( חכמים אמרו לכך נכשל היה לאלדלילה
 רוד מעשה והוריע יהודית, זרה אשה גיורת או גויה נכרית אשה שכתוב מקום בכלזרה,

 ואע"פ נכשל אשה כשראה ואעם"כ שמים לשם עמקו וכל ההמידים ראש כי'להוריע
 ונכתב מאשה ולהתרחק באלה מלהביט ליזהר צריך שבחור וכ"ש לזקנה קרובשהיה
 בבית נעמי שעזבה לנעמי גדול חסד ועשתה ביותר צנועה שהיתה מפני רותמעשה
 היתה שאם הבחורים אחרי לכת ולבלתי נעמי לצורך מלקטת והיא תתבייששלא
 ונתנהו )נ( בן וילדה לבועז לקחה ועתה נעמי, לפרנס לה מניח היה לא אישלוקחת
 מחרן אברהם עם שהלך לוט זכה לכך ונביאים, מלכים ממנה יצאו לכךלעובדה
  שטצויה לפי אמה או בתה יקח לא מאר אשה  שאוהב ומי ד( אברהם)ד( זרע בושנחחתגו

 בזה. כיוצא וכל בה,  יחטא שמאלו
 אוהבת היא שגם וחקרתי פלוני אשת את אוהב אני לשמעון שאמר ראובןע,

 ידור לא לאשה שמעון לקחה ולבסוף לראובן נתנוה לא והקרוביםאותי
 עמה. יחטא פן שם שהאשה בבית י"ס[ ]דף שמעון עםראובן

 טאף יהיה שלא תקנה שיעשה החכם  מן לבקש קרוביו ובאו נואף היה אחדעא.ס(
 איני רק תאוה לו יהיה שלא לאכול ]דבר[ לו נותן החתי החכםאמר

 לו יש אם ואפילו בנים לו שיש אע"פ להיזקק יכול היה לא לאשתו אף שהרירשאי
 אשה. לו לקחת יכול שהרי אשה לו ואיןבנים

 תדיר והיה חוטאים כשהיו עונותיהם באגרת כותבים היו הראשונים חסידייךעב.י(
 להתוודות וכדי תשובה, ויעשו שיתחרטו וכדי שיצטערו כדיבעיניהם

 שיזכור כדי בפירוש ולא ברמז כותבין לכך אחרים ידעו שלא כותבין וברמיזהעליהם
  עליה  אציף  שאמרדלש מה אבל לבו, אל ויתעצב ויתחרט עור יחטא ושלאעונותיו

 לנוסק נע65 516 סכי"ט ס" ט"מ י( סלע. ג( חחססנ"ס. סי צקתן or עין  3(  סלמס.6(
 כ"6. ס" 1( סל"כ. ס( קע"1. קי' 3כ"' ונכפר DP",3סל

 דתענית. פ"ע תוספתא )6(כ!ד,,
 ט"ז ב' במשלי ארם מכל החכם לרברי וכונסו כו' אמר לכך בנדפס: )נ( י"ד. טפטים )6(מ%.

 צ"ל ואולי א4 תשת שתי ליטא בנדפס )נ( ברש"י. וישי"ש הי ז' כ"ד, וי כי,ה'
 ג ז' סוטה ג' ל"ד ברשת )6(עב. 'עטש. א' כ"1 יבמות שאמרו מעין )ד( מביאים. מלכים ממנו ויצאו עובדוקראוהו
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 עונוהיו כל את אחד לחכם מגיד אם אבל חמאיו לכל שמגיד חטאיה רמפר,ש )ב(איניש
 וכך כך שעשה מה לו יאמר אך מותר, תשובה יעשה והיאך לעשות מה לו שיורהכדי

 דמפריש מאן אינש תציף אמרו הרי תשובה, לעשות דרך באיזה לו שיורה כדיעשיתי
 פלוני שאותו הוא תימהא ויאמרו הקב"ה מידת אחר מהרהרים שפעמים והטעםחטאיה,
 ומאריכין מהרה ממנו נפרעים ואינם עליו מנינים אבותיו שיכות ופעמים לחמוא,הרבה
 אין למה ויתמהו עליו וינינו בסתר זכיות יעשה או בסתר תשובה עשה שמא ועודלו,

 אנו גני יאמרו שהפריצים לרבים חפאיה דמפרש מאן אינש חציף ועוד ממנו,נפרעין
 מה לקיים כדי אחרים ידעו שלא חטאיו ברמז יכתוב ולבך חטא פלוני אף חוטאיםבלבד
 שמים אהבת ולבסוף וגיהנם המיתה יום וכותב תמיר, ננדי וחטאתי ה( נא )תהליםשכתוב
 כדי שחפאתי הוא אני לומר לו מצוה אחרים וחושרין שחטא ומי"( מובחרתו היאכי

 שלא בשביל הודה וראובן תמר בשביל הודה יהודה 3(, )נ( הכשרים את יחשדושלא
 בסתר עשאו  והוא נשכילו נהשרו  ואחרים דבר שעושה מי למדנו כך אחיו,יחשדו
 שנאמר הבא העולם חיי מנחילו הקב"ה חשד לידי אחרים יבאו שלא בשבילוהודה
 נתנה לבדם להם שם( )'טם ונתי' מאבותם כהדו ולא ינידו חכמים אשר יה( טולטיוב
 שובה מי כן כמו תודה זבה אמר למה יכבדנני תודה זבח כג( נ )תהלים וכתיבהארץ
 יהושע ויאמר יפ( ז )יהושע אומר הוא וכן ומורה יצרו זובח אלא הקניה מבכדעולה
 עשית מה לי נא והנד תורה לו ותן ישראל אלהי לה' כבור נא שים בני עכןאל
 מה לי הנר יהושע אמר דעכן במעשה מסעי אלה בפרשה בתנחומא ממני תכחדאל

 שראה כיון כיתות בישראל והרגו יהודה שבט ועמדו בישראל טחלוקת נפלהעשית
 החוטא ואני מלא עולם קיים כאלו בישראל אחת נפש המקיים כל בלבו אמר כךעכן

 עמר יהושע ולפני פשעי את להקכ"ה שאודה מוטב ונהרגו, ידי על שנפלווהמהפיא
 כן יהושע אמר וכו' )ד( מעלתי אף עשיתי בלבד זאת לא הערה לכל והשמיעעכן
 את ואכלת יד( כ )דברים שכתי במה דאיתי בשלל ואראה עשית מה הנדידעתי
 מלאבים יהושע וישלה כב( ז )יהושע מיד ביהודה שאנייעשיר)ה( ואע"פ אויביךשלל
 לעולם הלק עור לעכן ויש מחלוקת עוד ויוסיפו יהורה שבט יננבו פן האהלהוירוצו
 במחלוקת, יתחנקו שלא כרי והודה לו עוזר ושבטו הואיל לכפור יכול שהיה לפיהבא
 כדי ההופא אני זה יודה נחשדים ואחרים עבירות שאר שעשה או שגנב אדםלכך

 הנקיים. את חושדים יהושלא
  אמרו לבעליו והשיב הודה שגנב ואותו שיודה שננב מי הרם ונתת נננ אחדעג.

 בי  והחורת  שהורית  אשדיך  החבם  אמר  שיחרפיך שהזרית  ששית  שפותלו
 הודאה ותכפר בהוראתך נקיתה חושדים שהיו שהנקיים ושותך  שהחורת  בבורךוה

 : הגניבהעל
 לשמעון רימהו או נזל או גנב ראובן ושמעון ראובן כגון לחבירו שנננ אדםעד.ג(

 לא הבשת מפני השנים תקנת מפני ראובן על ,לנלות לשטעון לואין
 יהו שלא הכל ~ע"ב[ בפני שיורה ראובן על מצוה אחרים יהשדו שלא וספניישיבו
 לומר לו טצוה אחרים וחושרין שחפא מי אמרנו כבר הייבר( והוא נחשריןאחרים
 חפאתי לומר יכול חמא כשלא ונם הכשרים את יחשדו שלא כדי שחפאתי, הואאני
 חטאתי אני לומר צריך אחרים חפאות על מתודה ואם הם גם ,שישובו כדי שבוהנני

)6hp .6חסס מפס פפ וגיהק טלס"6 0 ~ע. נ( ל"ג "PS  .פ"י. איי  לילן וניפל סא"ל 

"YD "סונ"ש תם" סיר ס s~w 5סהש DB יש. ס" 3מ'י 5יסצ 

 צ"ל )ס( בתנחוסא. הגירסא כן באחרות ~thSy צ"ל )י( ב'. ז' סיח )0 דספרט. בסוטה  לפייטל3(
 ממני. עשיר יהודה בשבפיראין
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 חסידיםמפר52
 עצמו את כלל הסופר עזרא ונם)א( ושפשעתי, שעוויתי מתוודה גדול כהןשהרי

 ולא שחוטאים אדם בני ראה ואם בזה זה ערבים ישראל שכל לפי ישראלבחטאות
 חטאתי: לומר צריך אמא לא שהוא אעם ושמח שחטאו שראה או בידם,מיחה
 הכפורים ליום יתוודה לא עונותיו על הזה הכפורים ביום התחטא אם ואמרו )א(עה.6(

 באולתו, שונה כסיל קיאו על שב נכלב יהא שלא עונות אותםאחר
 וחטאתי אדע אני פשעי כי ה( נא )תהלים שנא' להתוודות מותר יעקב בן אליעזרולר'
 שיזכור כדי עונותיו, כל על מתוודה הוא בשנה יתוודה ימים שאר ואם תמידנגדי

 עונותיו שנוכר מפני כי עונותיו על יתחרט ותמיד לשמים לבו וידאב ויתחרטעונותיו
 יזכור מתוודה וכשאדם קיאונ(, על שב ככלב איננו זה כל לבו על תשובהישים
 אכניע ואתה יצרינו יודע אתה יוצרינו כך יאמר ממקצתז שב אין ואם כהוויתןעונותיו

 : ערפינו עוד נקשה ולא לבבנו ערלת ומול לבכינויצר
 עצמו ינקה כרחו בעל בא ואס השד לידי עצמו שיביא לאדם יתכן לא )א(עו.ג(

 להם יתן אם יודע והוא עיצה ממנו שואלין ואם שהשדוהו, למיוימחול
 אע"פ עיצה להם ליחן מוטב כהוגן שלא יעשו ישתוק ואם שיהשדוהו הנונהעיצה

 היה כי )נ( :שיחשדוהו
 הלך בת וללוי בת לו היה ושמעון בן לו היה ראובן אדם בני בשני טעשהעזת(

 ראובן, לבן בתו יתן אם עצה ללוי שמעון ושאל הים למרינתראובן
 רשות בלא תעשו אל אומר אם בלבו לוי ואמר ללוי עצה שאלו ראובן בןוקרובי
 בבתי יבחר שראובן יודעים שהם בתי בשביל זאת עצה נותן שאני יחשדוניראובן
 חטאתך ללוי ראובן אמר לראובן וכשנודע בעיני טוב להם ואמר שמעון טבתיותר
 להם שאין עיצה להם נחתה החשד מן עצמך לנקות שבשביל 'תכן לא תגופרלא
 שהיו ומה בכתך בני תקנת היתה יופר בו בני תקנת ואין בעיני טוב שאמרתתקנה

 גדול שכר מקבל הייתה חשדה של הצער ועל גדול עון להם היה זה אותךחושדים
 שבשביל ראובן אמר ואמת מכשול, תתן לא עור ולפני יד( ים )ויקרא על עברתה זהועל

 זה. יתכן לא רע עשה נחשד יהאשלא
 לעצטו גרם הוא כי אותו, החושדים לכל ימהול השר, לידי עצמו שמניא מי מלעה.

 שיחשדוך שתגרום ועוד סמנו, טוב תלמוד שלא מי עם תשב שלאהשמרס(
 מי כל )א( הרעימו( מעשיו יתלו ובך אצלו הלכת חנם על לא יאמרו כי רע,בדבר

 השילוני. כאחיינו עיניו יכהה בפתאום רע תלמיד לושיש
 נענשין יהיו חטא ולא השד לידי יבא שאם השד לידי עצסו את אדם יביא לאלכך

 עשית כך יאמרו כי אותם כשיוכיח יקבלו לא וגם ממעשיו, ילמדו או ירועל
 אותנו. מוכיחואתה

 ואדם זהב ואוצרות כסף אוצרות ובחדר הרבים לרשות פתוח חור או חלוןעטף(
 בעד שמושא העם ונמבורין מכיסו לקחת עצמו ופנה צדקה לעשותחפץ

 להוציא עשיתי צדקה לומר לו מותר אותו, שחושדין רואה ועתה הכסף מןהחלון
 סכג"6 ק" א"כ נ( סיכ"6.6(

 מלכ"ג.י( ט*כ. 1( ס"ט. ס( מוכ"נ. ו( סלכ"3. ג( כ"3. קקי' פעו"י

 וע ט' עזרא )6(עך.
 אי. פ"1 'ומא )6(עוץ,
 ע"ז. סי' בתחלת להדפיס יש אלו תבות שתי )נ( ק"ג. יבמות מ"ג פ"נ שקלים )6(ען.
 רשע הלסיד כהות שעיניו סוף רשע תלמיד או רשע בן המעמיד כל ס"ה: פרשה נ"ר )6(עח.

 השלוני.מאחיה
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 שיחשדוהו לו וטוב הצרקה מן מתגאה דנראה אסור שמא או החשר, מןעצמו
 - מההיא ותיפשופ)א(

 לו הראו עדן בגן אצלו ישב מי חלום שאילת שעשה בחסיד היה דמעשהפ."(
  והיה לראותו כרי והלך עצמו  התקין למחר רפק במקום אחד'בחור

  תמהו העולם וכל  אחריו שאל האיש אותו למקום  סמוך כשהגיע  אחריו  ומחפשחוקר
 והאיש האיש לבית בא ואעם"כ ועצב שמע מאד פריץ הוא כי זה תנקש למהעליו
 תרצה  אם לו  אמר שלן מננסים ופשט הלחי על והנהו  גדולה  כץ  ~רף בחרפההוציאו
 בחדר והכניסו ונכנס השגיח לא אעפ"כ בו, מתלוצצים  והבירי הוא זהי,  כאןחבנס
 לחדר סמוך עמהם ונכנס שבעיר הזונות כל וכינס הלך ונלילה הזונות, לחררסמוך
 שמשתכרות עד הלילה כל בפניהם מרקד והיה שנשתכרו ער לרוב יין וישקםהזאת
 להזור עצמו הכין למהר בוכה והיה החסיד ראה זאת וכל לו, והלך הוא ויצאוישנון
 ראיתי כי מימיך מוב עשית אם לי תאמר בחייך האיש מן שאל שהלך וקודםלמקומו
 אמר אצלי, שתשב יתכן ואיך פריצות עשית אתה ועתה עדן בנן אצלי שתשבבחלום
 גונה איזו הפריצים לי וטגירים פריץ עצמי מראה שאני מכוון, אני לטובה שראית מהכל

 שאני סבורות והן אצלי  שיבואו ברי  להם אני  ומוסיף  בחשאי הולך ואנישהשכירו
 אותי ומוציאה בלילה שבאה אמי את צויתי ועוד בלילה, שכורות שקן אותםבועל

 הכתני שאמי ירעתן להן אשיב אצלינו שכבת לא למה למהר יאמרו שאםבשערותי
 אוחי חושדים אם חושש ואיני העבירות מן הפריצים את מונע אני והכיואדהכי

 להם.ומוחל
 הוה הדבר המלך ומדבר אלהים עם על כזאת תשבתנה[ ולמה האשה יתאב.פא.3(

 חופא. רעה הטובים על שחושב מי הרי יג(, יד )ש"בכאשם
 קדמיה באורחא קאזלי הוו הונא רב בר ורבה חייא ברי הונא דרב ברייה ל"יפב.)א(

 היכא כי מילתא לי אימא אמר הונא רב בר ררבה להמריה דלויחמריה
 בשבת, בפרומביא לצאת מהו זה כגון רעים  שעמקיו חמור ליה  אמר דעתיהדתיתותב

 המשתמרת דבר ובכל בסוגר יוצאה חיה דשמואל משמיה אבוך אמר הכי ליהאמר
 לחכימא למרנו הרי לחמורך, קדם שחמורי מה פשעתי שלא לומר בפירוש רצהולא

 להודיעו צריך שאינו ברמי ההשד מן עצמו את לנקות אדם שיכיל כיוןברמיזה,
 עצמך את מנקה שאתה כיון כן אם יאמר בפירוש לו אומר היה אם ועורבפירוש
 שאני  לב(מהיר תחשבני אל כלומר יאמר ברמו אלא כבורי על מקפיר שאני סכוראתה

 לפניך.מקדים
 לפני שהלך ראובן כנון תבירו את בו שיבייש ברבר עצמו את אדם ינקה אל ג(פט

 קשה שהיה בדבר דיבר או שמעון בפני הורה או זקן, ושמעוןשמעון
 דין ומקבל ראובן ובא חושש ואינו מקפיד אינו ששמעון ראובן ויורע שמעוןלפני
 שמעון שחפץ סבורים שמעון על מרננים שהעולם שטעון מתבייש יותר הרי העולםבפני

 לו. הרע בידים הרי שמעון קפדן כמה ואומר ראובןשיתבייש
 ישראל, מכל ולא ומישראל נמה'[ )מהשם( נקיים והייתם כב( לב )במדבר כתיבפד.7(

 שאם אדם כי מאמינים שאין ממי ולא המאמינים מן עצמו את  ארםינקה
 מאמינך. שאינו כיון עצמך שתנקה יועיל למה כן אם יאמין ולא בפניו עצמךתנקה

 הלט"ו.  1( סככ"ח. ג( סככ"ד. 3( סככ"ג.6(

 פ'. סי' בריש שייכים אלו תבות שתי )6(עתן.

 מתגאה. ר"ל 'היר צ"ל )3( כ'. נ"א "בת )"(פב.
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 לנו טניד אלא יודע שהלב פשיטא נפשו, מרתיודע לב יוד( יד )משלי כתיבפה.5(

 כנון בלבו יתפוש אלא לאחרים צערו להגיר לאדם שאיןשפעמים
 אכל להם יגיד למה כן אם בצערו חויטשים אין אצלו שבאים שאותם יודעשאדם
 ישחת איש בלב דאגה כה( יב )שם נאמר זה על בצערו, חלק לו שיש למייניר

 חושש ואינו שמח שאינו מי כלומר )א( באותה הלק לו שאין זר יתערב לאובשמחתו
 שמחתו. 11 יספר לאבשמחתו

 מאר גרוע והעונש לעינים ניכרת ואינה לרציחה הדומים עוגות אנתוב ועתהפו,
 מצערו או תבירו פני המבייש כנון למעלה, וחמורה היא קלהוכמצוה

 היה שלא כדי טיחה מקבל היה הורנו היה שאילו ומצטער מתבייש שהואבפניו
 אומרים לתשובה פתח למצוא ה' יראי לפני ובא מתחרט שבייש מי כך אחרמתבייש,

 את שהוכיח באפייה )א( מצינו וכן דמו את ששפכת רבה רעתך כי לך דעלו
 ומת, יהורה של פניו וצהבו הזקן את שהשיב ויהורה ונוגף)ב(, לביישו ברביםירבעם
 תמוה עקיבא)נ( ר' שאמר ומת אמיתה על תורה לדברי אלא נתכוון שלא זהומה
 ע"ב[. כ' ]דף : חייב הוא כמה ברבים חבירו לבייש שמתכוין מי ומת שנתו זה יוציא אםאני
 למי ודומה יתכן הרי לחוץ הדבר נשמע ולא אדם שמע ולא חצירו בייש אםפי.3(

 סעט)א(, צערו צריך, היה שלא קודם סיד לו והשיב ממונו להבירושגזל
 כמוך לרעך ואהבת יה( שם )שם ועל תגזול ולא יג( ים )ויקרא על עבר טקוםמכל
 על עבר אדם יודע היה ולא שביישו לפי זה כן תעבד, לא לחברך לך רסניועל

 ידע שחטא, טה לפי אלא נדגל יהא שלא עונש עליו לשים וצריך כמוך לרעךואהבת
 תענית עליו וישליך לו חטא דבר ובאיזה מתבייש של הבשת שיעור הוא כמההסורה

 ויכלם. נותן שהוא ידעו ואל הטובים, בתים לבעליוצדקה
 ליטוף בעלייהו המכבדים את והזמין בתו את להשיא עיצה ליקה הוצרך אחדפח,ג(

 לומר רצה ולא אחר וקיא השליח וטעה אחד אהר ושלח מהםעצה
 יחליש שלא בעלייה עמו הנכבדים ראה שאותו לפי סלוני לך לקרוא אמרתי לאלו

 כשהזמינו הקטן שמואל שאטר כמו ממני עצה ליטול קראני לכבדני סבור ועתהדעתו
 סנהדרין)ב(. במסי כדאיתא בציבור)א(

 ובא רימהו או נזל או גנב ראוכן ושמעון ראובן כגון לחבירו שנננ אדםפט,י(
 ראובן על לגלות לשמעון לו אין לשמעון לו ומחויר תשובהלעשות

 מצוה אחרים את יחשדו שלא ומפגי ישובו לא הבשת מפני כי השבים תקנתמפני
 שרב מצינו)א( הרי חייב והוא נחשדים אחרים יהו שלא הכל בסני שיודה ראובןעל
 הרי הבשת, מן וראה יום מ' אהד כל והתענה נתקוטטו דברים במעט חסדא ורבהונא

 נתבייש DDN שרי ולפי חנינא, ר' עם וישב המדרש בכית נכנס שלא לסיאמרו)ב(
 והנניסוהו, רחמים עליו בקש ששמואל אלא שלמעלה בישיבה הכניסוחו לא לויכשמת
 וכן)נ( הבא בעולם עונותיו יעכבוהו שלא כדי הוה בעולם דין אדם עליו יקבללכך
 לו שניטפל ער טותם לאחר ער אמר ולא שמאי בית מדבריכם נושתי יהושעא"ר
 שהושחרו עד והתענה קבריהם על נשתמח ואח"כ בסגינה וכדאמרינן שמאי מתלמידיאחד
 ימיו מכלה והצעי רסיס ששופך בחייו חבירו שמבייש מי וכ"ש תעניותיו מפנישיניו

 ט"ר. קי' לטיל גכמ3 7( חככ"ט. ג( מרכש. 3( מיכסו."(

 כלומר. שמחה צ"ל )6(פה.
 א'. י"א )3( כעשור. צ"ל )5(פח,, ג'. ס"א מציעא בבאפז.נן"( ויעו"ש. ימימ תאריך אם תמעני ויפנינו שם )ג( ב'. ס"ת מנהות )3( וע"ג. ס"ה פרשה ב"רפו,ש=)5(
 נושני. ולפגינו ב' כ"כ חגיגה )ג( ג'. י"ר ברכות )ג( א'. ל"ג מציעור בגאפט,ב)ש
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55 חסידיםטפר

 יח( יב )טשלי עונשין דין עליו לקבל וצריך ימי בבשת ויבלו יח( כ )ירמיהושנא'
 אדם טייני פטור ברבים ומקנימו חבירו פני המבייש הרב)ד( כמדקקות בוטהיש
 באויביו נלחם הקב"ה ושותק קללתו או חרפתו ששומע מי וכל שמ(ם)ה( בדיניוחייב
 ותדבר א( יב )במדבר כת' וכן תחרישון, ואתם לכם ילחם ה' יד( יד )שמותשנא'
 משה והאיש ג( שם )שם גרם מה הי, וישמע ב( שם )שם וכתיב בסשה ואהרןמרים

 מאד.עניו
  פטור ברבים חבירו את המכוה יוסיפו( א"ר הרא  הרוק המע ולא בו )א( רקקצ.

 כל על דהו כל בצער אפילו חייב שמים בדיני אבל אדם, מדינידוקא
 אלהים יביאך ט( יא )קהלת שנאי שמים בידי יענש הבירו את מצער שאדםצער

 וביקש והלך תחילה לדבירו סרח אמר)ג( רב נעלם, כל על יד( ינ )שםבמשפט
 ויפייסנו ארם בני של שורה יעשה קבלו ולא ושלישית שנייה אחת פעםממנו)ד(
 חטאתי  ויאמר אנשים של  שורה יעשה אנשים על  ישור בו( לנ  לטיוב  שנאילפניהם
 אמרת הדא יוסי א"ר בשחת טעבר נפשו פרה  כח( שם )שם אחריו כתוב גן עשהואם
 מחילה לו אין רע שם עליו  שטוציא באותו  אבל רע שם עליו הוציא שלאבאותו

עולמית.
 ראובן ובא שמאטינים שמים שם ומתגולל צדיק על רע שם שהוציא ראובןצא.6(

 עליו דברתי שקר לומר ראובן צריך לו ומחל משמעון מחילהוביקש
 שמחל לו ומועיל עולמית מחילה לראובן לו אין הים למרינת השומעים הלכו כברואם

 והאמינו הוא נאמן איש רמאי על הרעים על טובה שאומר ומי ~ראובן, מהרהמלנקום
 תרחק  שקר  מרבר  ו( ננ  )שמית ועור  הרמאי את  ששיבח  גול הוא כקילו וכפרלרמאי
 הרע לשון לומר מצוה יוחנן ר' משום נחמני בר שמואל א"ר ט4ב~ו( לרעשאומר
 דבריך. את ומלאתי אחריך אבוא ואני יד( א )מ"א שנא' סהלוקת בעליעל
 מספר הרב אלא זכות לכף תכריעו אל אדם)א( סבני רעה  שמספר  אדםצב.ל

 תוכל רע אדם בני על המספר כל ודע כך יעשו שלא כדילתלמידיו
 פוסל, במומו הפוסל כל אמרו)ב( שהרי אחרים על שמספר רע דבר באותולחושדו
 אלא להבירו מום לחשוב יוכל לא פוסל של המום כי)נ( פוסל במומו אסרוולמה

 לאחרים. אומר בו שמצויבמה
 טובות שמרבר אדם ראית אם בז( יא )משלי רצון כ"א[ ]דף יבקש טוב שוחר סצג.

 ראת כמה הקב"ה לפני וכות עליו מלמרין  השרת מלאכי אף תכירועל
 דרש שם(, )במשלי ארחם  אשר את וריחמתי  אתן  אשר את וחכתי  יפ( לג  )שמותאמר
 עליו מדברים השרת מלאכי אף חבירו על רעה שמרבר אדם ראית אם תבואנורעה

 בראשו. עמלו ישוב יז( ז לתהלים אמר דאת כמההעה

 )ישעיה שנא' יכשל מידה באותה כי גיאות, לשם דבר אדם ידבר לא לעולםצד."
 ישעיה לו השיב חזקיה ואמר שראו ובעניין בכיתך ראו מה ד(לט

 סל5"ד. ד( חר5"ג. ג( חל5"3. 3( סי5"6.6(

 ג' פ"ח שבת זה כעין )ס( לעוה"ב. חלק לו אין חברו פני המלבין איתא: ג' ג"ח מציעא גבבא)י(
 בי. ל"וגיטין

 שסרח אדם צ"ל )נ( פטור. ברברים חגרו את המבייש לפניה: )נ( ה"ו. ת"ח ג'ק ירי?למ. )6(צ.
 יעוי"ש. א' פ"ז יומא )ד( כו'. תחלה ובקשלחבש

 ה"א. פ"א פאה ירושלמי )6(צא.

 חוגה יכף עליו שמספרים מי את יכריע בל המספר מדברי כי יכונתו תכריזי אל כנדפס )6(צב.
 את ירין לא כי המספר על תכריעו אל קאי הכ"י גירסת ולפי להמספר, להאמין איןכי

 כבנדפק, של הלב צ"ל )ג( ג'. 9 קדושין )ג( היא. אחת שניהם וכונת זכות לכףהמספר
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 יג( כא )דה"א לומר)ב( הוצרך לבסוף על הוקם הגבר ונאם א( כג )ש"ב)א(וכתיב

 נא.אפלה
 יאמר לא וכך כך פלוני לעני תתן לא למה לאדם שאטר בנים לו שאין מיצח,

 עול לך ואין בנים לך שאין לפי הן, לומר לך קל בנים לו שיש מילו
 כן. אומראתה

 לפניו שישב כגון)א( כוונתו בלא ברבים הבירו פני 'לבין שלא אדם יהיר יהיצו,
 בןעבד

 הוריי
 פן עבדים ומן כנענים מן ידבר אל חורין כן עבד כן או

 מזה. ידבר אל דברים מאותן שמדברים אדם בני אם האדם בו שמתבייש דבר וכליתבייש
 שמעון יגיד לא לבנו בתו לתת שמעון רצה ולא שמעון בת לבנו שתנע ראובןצו.

 יאמר ולא שמתבייש שנורם מפני לבנו בתו לתת רצה שלא אדםלשום
 לבו. ונהנה שמתגאה מפני בתי בקשוסתם

 אהד עין דבר שום על אדם לו יזכור לא אהד עין אלא לאוהנו או לו שאין מיצח,6(
 זה. חמץ לי תלה יאמרו לא אביו שנתלה מי )א( שאמרו כמו יתבייששלא

 שכתוב מפני רוקק .הא לא וננעים בשהין הלומד או בננעים הקורא אדםצט3(
 )איוב נתוב בי כן, אדם)א( יראה אם וכן בזה ה' דבר כי לא( סו)במדבר

 לא לכך הכל היוצר ביד תלויים והכל והחולים והבריאים בלם יריו מעש4 ים(לד
 נזף מנזף בפניה ירק ירק ואביה יר( יב )במדבר תורגם ולכך אדם בעבור לרוקיתכן
 בנערה. או בכעסה או בכעסו)ב( בתו על רוקק להיות האב אפילו יתכן שלאבה
 משומד או אני גוי כן אם יהודי)א( אינו עושה כך אם ליהודי אדם יאמר לאק"ג(

 לאומרו. אין בתנאי)כ( ואפילו רע דבראני
 ראובן אם לכנות, אדם שצריך יב( א )איכה דרך עברי כל עליכם )א( לא י(קא,

 יאמר לא וקללתיו ארור חרפתיו וכך כך גוי לאותו אפרתי לשמעוןיספר
 אתה. ארור לו אמרתי מישראל לאדם שאמר )ב( עצמו לרנון באוהולחבירו
ן ברכיו על ילד שלא בתורה כשיקרא לבן האב וצוה ובנו איש באו אחת בעירקבס(

 יהא שלא כרי כן לבנו וצוה בנים להם היו שלא הרבה היו כי לנשק
 נפש. עגמתלהם

 אדם יוליך אל וקטנה קטן לא לו נשאר ואין קטנה בת או קטן בן לאדם מת אםקג0
 צערו. לזכור לו נורם כי בפניו ?מן מקרוב הקטניםבניו

 לרין  וה יבוא בו ונמאס אחר ובא לו הלך והוא הזטמו מן נעו הוציא )"(אםקד.י(
 תבירו בבית  עמו ובנותיו בניו הביא אם וגם  לחבירו מיאוסשגרם

  הילרים  וראה לביתו ארם בא אם אבל מאומים  לחופמם סמוך  קפנים  ילריםומנהנ
 כן. ילדים מנהנ כי נכשל זה איןוגמאם

 סר%"6. 1( סר"%. ו( ססקל"ז. ס" לתפן וכפול מרלי  ס( סולקת.  חרל"ד.ר( ג( סל5"1. 3( 0)5"ס.6(

 3א. שלה כחוג י"ר ב"ר ב' בשמואל  )3( ו'. ל"ט ישתה  )6(צר.
 nt~anS ליה נימר יא בדיותקיה זקיפא ליה הזקיף ב': נ"ט מציעא בבא שאמרו מעין  )6((13.

 מאן. ד"ה ברש"י ועיי"ש ביניתאזקיף
 הנ"ל. בב"מ גמ' )6(צח.
 אלו. תבות שתי למחוק יש אולי )3( כן. שהם אדם בני צ"ל )6(צט.
 ת"כ סי' חו"מ ברמ"א מובא קל"ה סי' מוהרא"י פסקי יעוין )3( חברו. לי יאמר צ"ל אילי )6(ק.

 בזה כיוצא או זה דבר שתברר עד ממזר כמו תכזב אתה להברו אתר אומר אם מל"ח:י
 דעת ולפי ביישו ולא לחרפו כונתו היה לא בתנאי שתלה רמאחר כלום אינו תנאי ברברשהטיל

 לאומרו. אין זה גםרבגז
 לאדם. שיאמר צ"ל )3( אליכם. יפנית: )6(קא.
 א'. ה' חגיגה )6(קד.
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