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 לפניו. לאכול בושת להם כשיש שאוכלין, במקום אדם ישב אל )א( 6(קה,
 יהיה שלא לשנות יעסוק וכשישקר הבירו יתבייש שלא כדי ל,טףר אדם יכולקן,3(

 נשים הושבנו אנחנו)א( ב( יור )עזרא שאמר ומצינו שקר לנמרי כךכל
 פני להלבין שלא נרי רשות בלא שעליתי  היא אני אומי הקטן ושמואל )ב(נכריות
 לפנינו  לשוחט ישנו  אם )ס  שאמרו כסו פניו מלבינים  חוטא שאדם במקום אבלאחר,
 שחט למה חוששין  אין שמתבייש אע"פ  הרי  שחיטה  הילבות ירע ל4 אם לונשא%
 יורע היה אם יורע התכם והיה שחיטה הלכות חכם לפני  שיאמר ער לשחוט לו היהלא

 שחיטה.הלכות
  ראית שיא  רברים עלי  אמרת  למה לו לאמר  בקהל תבירו את ,תפש  ארם ג(קג

 אתה הרי עמהם ושחקת עמהם חברת ולא הרשעים עם  חברתה )א(,:בי
 מחשכותיך. ועל מעשיך על מעידבעצמך

 זכות. לכף תכריעהו בלבו מה יודע שאינו אע"פ הטובים עם ההולך 7(קח,
 לקחתי לו אמר הפריצים ]ע"ב[ הבחורים אחרי הלכת מרוע לבנו אמר ' אחד י(קט.

 לשהוק חפצים שהיו ראיתי כי התורה כנפי תחת ומשכתים חכמהחבלי
 מסוק חבירו יאמר א' שסופו פסוק שיאמר מי במסוקים תשחקו להם אמרתיבקוכיא
 ואמרו תורה שלומדים עשיתי הרי יפסיד ימצא שלא ומי ואות אות כל על וכן א'שראשו
 שוא בחבלי ונלכדת ונמשכת למשוך שבאת עד אביו לו אמר ,לתורה ומקרבןחכמים

 תלך אל כפרתך וזה ולשחוק בהם להתלוצץ תורה דברי למדתם כי החטאהובעבותות
 שאין לעניים מעות או תענית או צריך מפיהם שיצא ואות אות כל ועל יותר אתםבדרך
 אותם אתה שהחטאת מה כנגד שילמדו ותגרום לבניהם מלמדים להשכיר במהלהם

 קטנים. כגון ללמוד ידעושלא
 לא כי ועשאה היא עבירה אלא מצוה אינה והיא  טציה לעשות  ,שמחשב  אדם ס(קי,

 ולא לשאול לו היה אם אבל לוט, כבנות שכר מקבל לשאול לוהיה
  שרואה הנויד את הרואה  אומר  שמעון ו( ר' )נ( וכיפתח. )ב( בעחיהו )א( נענששאל
 כך שעשה אדם אותו שראה כבר, הנולד את הרואה ועור באחריתו, יהיה מה המעשהאת
 יחטא. שלא יעשה כך ומתוך לו יעשה כן שנעשה כשם כן אעשה אני אם 4ך כל תעשהוכך
 )משלי שנאמ' עונו לכל לגלות כדי בו, שחוטא עון באותו שנלכד ארם יש krקיא.

  שלוקח ויש . נתפש המל שעל נזל אם הרשע את ילכדנו עוונותיו כב(ה
 היתר לעצמו מורה או היתור שהוא סבור או ממון היזק ליר בא )א( בעולה אוריבית
 דבר שאותו לב על וישים שירגיש כדי בעון שירויח מה כ%  אחר  מצר מאברוהוא
 סלתך. ו( סליקו. ס" תכ4'6 סכל"ס ס" ע"כ 1( סלמ"ס. ס( סכת"י. 7( חלמ"ג. ג( חלמ"3. 5( ק'6.1(

- -
 למנתו %1א האוכל בפני ממתכל'1 ואין ה"1: סוף גרבות מהלטת פ"1 הרמב"מ כתב כן )6( קוץ,(ו

 עיניר והעלים וד"ל: חיים ארחותהנקרא
 מלהק

 כש בו ל
 ק

 אוכל. 4 ותטוש כהגה נפשו כי ל
 ולא : ד' שער ארץ דרך פרק חכמה ובראשית אוכל. עליו ותיטיב הנוסהא ט"ז פרק מוסרובשבט

 אוכלים. שהם מה עליו שיכבד להם 'ראה שמא המסובין בפנייביט
 א'. ג' חולין )נ( א'. י"א סנהדרין )3( נשים. ונושיג באלהינו לעלנו צ"ל )6(קן,
 יפתח רצה שלא ל"ז פרשה רבה ויקראי ס' פרשה רבה בראשית )3( א'. ל"ה סוטה ויעוין ו' ו' ש"ב למ"ש וכונתו כארזא צ"ל )6(סה מעיר. בעצמך אהה הרי לו אמר עמהם ושחקתיי  חברתי וקא עמהם ושחוחי רשעים עם חברתי כי ואמרח צ"%: ואלי תקון צריך  הלשון )6(קז.

 ליי
 שחלא צ"ע אבל נדרו לו שיפיר פנחס אצל

 י:ן:וש ךגנו:נ '""",',,יךש%4ן :נ::"חג 1;:;:ם:44ן הדיוטות ג' אצל או אחר מחכם נדרו על לישאל יפתח יכול והיה גדה בכהן תלויה אינההתרה
 י ליח. ממון בא י"ל אול' )6(קיא.
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 יעשה שלא כרי עונות שירבה כדי בעוולה שיצליח ויש אמור, שהוא היתר בושהורה
 מכל אדם יזהר לכך ואיננו, פקח עיניו יט( כז )איוב וכתי' הכל יאבד ומתאוםתשובה

 בידו. ממון בעוד וישובאלה
 לו אמר תשובה לו להורות חכם לפני בא כספו נושא והיה שבת חילל אהד 6(קי3.

 ולא הצדקה, מן לקבל המתביישים טובים לבני חלק שוויו אוהכסף
 )א(. תשובה לו אמר לא החכם וגם לתתרצה

 הייתי אחד דבר לי מורה היית אילו לחכם שאמר אחד כרשע מעשה )א( 3(קיל.
 תשובתך יהיה ובזו תכזב אל לו אמר ביותר, לי קשה אפי'עושה

 ידעו אם בלבו חשב לנזול כשבא ביותר לי שקשה אפי' אסבול זה הרשע אמר מקובלתאם
 את המלך הפקיד אחת פעם נמנע, אכזב הלא שקר אומר ואם יתלוני גזלתי אמת אומראם
 צריך אני כלבו חשב לגוזלו, לו אומר יצרו והיה בידו בו והזהב הכסף שהיההכלי

 אם אמר זונה על לבוא רצה אחת פעם נמנע, מורי צוואת על ואעבור שקר עללהשבע
 לכך עושתיו, כל על שב כך לו, והלך נמנע מורי מצות על אעבור שקר אומר אםיכירו
 ]ונו'[ ישראל שארית ינ( ג לצפניה וזהו ממני, הרחק כזב ודבר שוא ח( ל )משלינאמר

 כזב. ידברוולא
 ומצות בתורה עוסק שאינך עליך צער לי יש אהד לבחור אומר היה אחד ג(קיד,

 כמוהו, טוב ואינך טוב שהיה אותו שאהבתי מצטער אני אביךבענור
 אביך ולכבוד אביך בשביל אומר שאתה חושש אתה אביו לכבוד החכם לואמר

 שהוא בו הבורא רצון שאין על להצטער לצדיק יש חוטא כשאדם הזכרת, לאשבשמים
 ה' רוצה י( קמט )שם יראיו, את ה' רוצה יא( קמו )תהלים שנא' צדיקים שיהורוצה
 לבן יותר יקרב המצות מקיימין ואין בתורה עומקי' שאין שנים רואה ארם ואםבעמו

 כהם. תעשה לא ולמה טובים מעשים סינלו אבותיך הלא לו ויאמראבות
 י"ב ואמ' ישראל, שבמי עשר לשנים מצבה עשרה ושנים ד( נד )שמות כתיבקמו.

 שבט לכל בזה זה ערבים ישראל שכל לפי י"ב ולמה ושבם, שבםלכל
 כל על לכפר עזים י"כ פרים י"ב הביא )א( עזרא בימי וכן ישראל, כל בשביליניא

 כלל חטא לא שהוא אע"פ והרשענו ועוינו טמאנו ה( )ט ברניאל בחיב ועורישראל,
 פשעתי עויתי חטאתי הכיפורים כיום כן כמו מתודה היה הצדיק ושמעון עמהם,עצטו
 ולאהרן למשה אמר שהקב"ה )ב( ועוד הרשעים בעבור נענשים שהצדיקים לפי וביתיאני

 ישראל שיזהרו כדי בזה זה ערבים ישראל שכל מפני מאנתם אנה עד כח( טזלעמות
 הצדיקים על מצוה ועוד כמוך לרעך ואהבת יח( ים )ויקרא שיקיימו כדי בידםוימחה

 המטה תשמיש ולבניו לנח אסר שהרי )נ( פורענות ב"ב[ ]דף על ולהצטערלהתענות
 )שם ישראל בית עון ונשאת ה( ד )יחזקאל כדכתיב כצער היה ויהוקאל המבול,בימי
 כי הדין מדת מפני להפרע ישראל עון את שישאו צוה לכך יהודה בית )ד( ועון ו(שם
 דבר יש ואם הפורענות, הרי תשובה עושין ואין הדבר כשנגור הקב"ה לפני הואכך

 יהויקים ובימי רעה מנשה בימי גזר שהרי עליו הפורענות מתקיים הרי לו שמזיקלצדיק
 הקב"ה ואמ' )ה( ינצלו איך אומרת הדין מידת והיתה שלומים הגלת כולה יכוניה עםוגלו

 שאין שצדיק כשיראה הדין למדת פה פתחון יהא שלא יסורין עליך תקבלליחזקאל
 חלע"ס. ג( סלט",. כ( הככרע. ק" 5קען וכפק קפ"66(

 תענית היא שבת חילול על  ריטובה ס' סימן ז"ל אשרלן למוה"ר וכתבים פסקים יעיין ל6(קיבל.
 יום.ארבעים

 זה. כעין ג"כ שהביא s~e גי מאטר עקרים ועיין פכ"ד העמודים בווי מובא הזה הסי כל )6(קיג,

 בית עון את ר"ל )7( ב'. ק"ח סנהדרין )ג( א'. צ"ב קמא בבא )ק ל"ה. ה' עירא )6(קשו.
 שר"מ. רמז יחזקאל ילקוט א' ל"ט סנהדרין )ס( יהודה.י
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 תמחול ונשאת ועוד עון, ונשאת וזה יקטרג ולא לוקה הוא פורענות לקבל הריןמן
 ותובע  חוור מקום ומגל מהם הפורענוה סותם הרי הדור, r1vt לוקה נשהצדיקעונם,
 ולא  ישראי)ו(  שארית  יג( ג לצפניה  שבת' ואע"פ להם מחול  ונשאת נאמר לכךמהם
 שעויתי לומר צריכין היו הצדיק ושמעון הכהן אהרן שהרי פשעתי לומר מותר כזבידברו

 דר' כמעשה )ז( יורה שהחייב כדי זה בדבר לכזב לו שמוטב ולפי וביתי אניושפשעתי
 חליצה דבר ע%  אצלה  היה%  ראשי שבאו אחת באשה ומעשה הקמן. ושמואלחייא

 כדי לצאת ובושתי לנקביי שהוצרכתי עשיתי אני בכך מה אחר ואמר  מלמטהונתעטשה
 האשה. תתבייששלא

 יהיו לא שאם מפני לבדו הוא יענש שיחמא מי בזה, זה ערבים ישראל למהקטי,
 כי רעים העולם  שב% עד עבירה עוברי ביר מוחים היו לא בזה זהערבים

 )שם נשמה כל תחיה לא טז( כ )דברים דוגמת  לרשעים מתחברים היו צדיקיםבני
 היו לא אם כי הצדיקים את מחמיאים היו ועוד וגו' אתכם ילמדו ולא יח(שם

 לא בזה זה ערבים ישראל היו לא וא50( הצדיקים, את הורגים היו כמעשיהםעושים
 בזה זה ערבים לכך ונם רעות, עושי לבער חוקר היה ולא תבירו ביד מוחה אדםהיה
 יבול  אם טועיל  ואין הרשעים ביד מיחה  ואם  יחטיאוי(  שלא וסייגים גדירות שיעשוכדי

 ועבר. מעליו שטה סו( ד )משלי שנא' הרשעים מן ויפרדיתרחק
 ביד ולמחות גררים לעשות יכולת שבידך כנון המנצחים מן ה' ביראת תהא ג(קין.

 לך. ומפסידים אותך ומביישים כשמקללים המנוצחים מן ולא עבירהעוברי
 קיללני לא שמעולם לפי אמר ימים הארכתה במה לו שאמרו אחר בזקן )א( מעשה י(קיא.

 שצערוני. לכל ומוחל סבלן )ב( הייתי שעניתיו, ארם וחרפניאדם
 צריך כך אותו, ומקללין אותו ומבזין אותו המחרפין מן עניו שיהא אדם שצריך' ס(כשם

 או ביתו ובני אותו ומבזין אותו מקללין שהיו הרי כיצר קשות, יענו לא ידו שעללעשות
 מהם וימנע יתנם לא והמבזה המחרף את ולהבזות ולחרף לקלל רוצים חביריו אותלמידיו
 )ש"ב וכתיב נשבע לא מבשרו יתן מי אהלי מתי אמרו לא אם לא( לא )איובשנא'
 אשתי. אשתך לר' )ג( שאמרו וכמו ויקלל לו הניחו וגוי  אבישי אל הוד ויאמר יא(טז
 יענו, לענות יכולים ואם עליהם להצטער יש והשומעים ושתקו, אשתי אמך חייאולרי
 מה יומת למה לב( כ )ש"א וכתיב עליו תלינו כי הוא מה ואהרן יא( טז ובמדברכמו
 על או הזונה בן לו יאמרו ואם בשבילו להתקוטט אדם לשום העניו יתן ואלעשה,
 לומר רוצים ואם בשבילו, להתקוטמ לשומעים יתן אל ולמשפחתו לאשתו אואבותיו
 שאיני כמו עבריין אינו חרם עליו תשמורו )ד( לכם אומר שאיט זמן כל יאמרעבריין,

 תשתקו. אתם גם בדבריומקפיד
 לו אמרו רעים. דברים  לו  ומרבר  מביישו  אחר שהיה  אחר בחפיר מעשה סקיט.

 אמרו תעשו, אל להם אמ' חרם עליו ונשמור נזיפה לו נעשההקהל
 קפת. ו( סב"). ה( סלת. שי' חלפ"ט ו( חלמ"ח. ג( ט"כ. ל 5חר. לנגון 0515 5"ג,6(

 יחיב הוה אבא ר' ב': ר"א מקץ ובזהר פ"נ תענית ובירושלמי המצערן מאן לכל ליהי שרי אמר לפוריא pt~o הוי כי זוטרא דמר הא כי א': כ"ח מגילה )3( בחסיד. בנדפם: )36קיח. א'. י"א סנהדרין )ו( עולה. יעשו לא 1"לפ(
 תרין אלין לך רחיש קב"ה דהא עובדך מאן לי אימא א"ל כו' גש בר אמא דלוד אסבאאהרעא
 זמרא רב תחיג ליה ומפייס לגביה איהו אזיק עלה רקפיד דבל שניעית כתוב: קע"ח' סי'תשובה שערי בשם הנקראים הגאונים בתשובות שנרפש רב בהו נהיג דהוה רחסיחתא מילי ובעשרהליה רמצערון אינן ולכל ליה רמחילגא עד לערסי סליקנא לא כו' נש בר ההוא א"ל למגנא לאנסין
 ההוא בהדי מלתא ליה דהוה א' פ"י דיימא מהא נלמד דרב הא והנה עכ"ל אחריו נחמן ורבנריה
 הנח דמגילה להא שמרמז ,מר יש כן גם נהג זוטרא שרב אבל החרות הסדר שכתב כמוטבחא
 מר הנ"ל במגילה הגירסא היתה היוחסין לפני גם כי וראיתי נחמן. דרג בריה ליתא. לחיגואבל
 חרם עליו תגזרו רק דבר, אותו תענו אל רבר צ"ל )ן( ב'. ל' שבת )ג( נחסן. דרב בריהזוטרא

 מקפיד. וכשאיני עברייןשאיני
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 שאני כסו תעשו וכן תלמדו ממני להם אמר לאחרים יעשה שלא בשביל נעשהלו

 מקול היום כל נבל מני חרפתכם כשת'טמעו כך בשבילי להתקוטט לכם נותן ואיניסובל
 מכל מאד עניו משה נ( יב )במדבר כתיב הרי דבריו, לכל לב תשימו אל ומגדףמחרף
 ה( יג )שם כתיב ועוד וגו' כמשה בישראל עוד נביא קם ולא י( לד )דברים וכנגדוהאדם

 אתאפק. אחריש מעולם החשיתי יד( מב )ישעיה וכתיב תלכו, אלהיכם ה'אחרי
 על המצעיך האיש אותו עון גדול כמה לו אמרו החכם את מצער היה אחד "(קכ.

 מצוה אמרו גרמו, עונותי אלא מפשיעו  )א( איני  החכם אטר פשעך,לא
 גרמו עונותיי כי עצמי את ומקלל מעניש הייתי כן אם להם  אמ'  ולקללו, להענישו4נו
 )ב(,  עבריך עון את מצא  האלהים  סו( מר  )בראשית הבחוב  אמר  שהרי ן ]ע"ב זהלצער
 לנו שבא גרם עונינו אלא באמתחתו, הנביע שם מעבדיך שאחר לי ברור  יהורהאמר
 ה' )נ( כי ויקלל לו הניחו יא( סו )ש"ב דוד אמר דוד את שמעי כשקילל לכןהצער,

 אבשלום היה ולא תמר, עם לשכב אמנון בא לא חוטא הייתי לא אם גרם עוני לו,אמר
 חטאיו. על אלא גבר יתאונן מה לפיכך אביו נשי עם ושוכב באביומורד

 והגבור כעסו, בשעת העניו הכרים, בשלשה אלא נודעים אינם )א( שלשה 3(קכא.
 הצורך. כשעת והאוהבבמלחמה,

 מי )א( אם ואכלם, בהם אפי ויחר לי הניחה ועתה י( לב )שמות ונתיבקכב.
 לכעוס 4ו שיש הרין מן לו  נראה  אם רשות  לעברו  שואל ברוחושמושל

  ער רבר יעשה ושלא לבעום  רשות לו יתן ג(א4
~NWtW 

  ררכו שאין  ארם מאותו עיצה
 בג( יח )ירמיה אומר אחד כתוב המחפיא על אכל לכעום, כשמצוה אלא חנם עללכעום
 ד( בחיים שהם זמן כל טובה מלעשות הרבים את שמונעים באותם בהם, עשה אפךבעת

 שני  וזהו ושנאה קנאה מלבו להסיר צריך ולילה, יומם בתורה )ב(  בחיים חפץ  שהואמי
 אומרים פעמים מס נותנים הציבור כשהיו אחד היה כיצד מלכך, בעם  והסר  י( יא)קהלת
 לא ולמה חביריו לו אמרו אתן, אמר וכך כך תן לאחד אמרו למס וכך כך תןלאחד
 יותר נותן ואתה ממך פחות נותן העשירים מן אחר שמא נותן אחד כל מה עליותחקור
 וגם לעצמי ומחלוקת וצער קנאה אקנא לא להם אמר ממך, יותר עשיר שהואממי

 של אהבתם ומחמת כך לתת לי אמרו שנאה מחמת אותם ואחשור אחקור שאםשנאה
 הם נקיים ושמא ואשנא ואקנא מחלוקת ואעשה ממני פחות לתת לאותם אמרואותם
 שאני במו לו  אין שמא  עשיר  שהוא סבור שאני אותו שמא או חנם על שונאםואני
 כנוזל אם הרי ממני יסחתו או מהם יותר ויקחו לי  ישמעו  אם עליהם  אערער ואםמבור
 ביפולים גורמים ותרעומת צער וכל צער אגרום ולמה לסחות בידי אין ועודאותם

 תורה: מדברי האדם אתשמבפלים
 אמ' אותך, אמדנו כך וכך כך לד יש אתה עליו אומרים שהיו שמע ואחד ס(קכג,

 היינו לו אמרו עושים הייתם מה כפל לי שיש יודעים הייתם אםלהם
 כפל. נותן אני הרי אחרים לגזול רוצה איני הרי להם אמר כפל, ממךלוקחים
 אותו שוקלים העליונים  שהיו בחלום יהודי וראה למרחוק הלך אהד יהודי י(קפד.

  ביון  אמרו עובותיו  והכריעו  מאונים  בכף ועונותיו מאונים  בכףשהלך
 ושמו יפה, שקלתם לא ואמרו אחרים באו הבא לעולם חלק לו אין מכריעיןשעוגותיו

 חלשי. ו( סלנ"ג. ה( סלנ"3. מכנ"ר CD'1 ד( סלג"6. נ( קמ"ר. 3( קע"ג."(

--------
 שטרו. לנטת מקום חוג בעל מצא יצחק ר' אמר צ"ב פרשה ב"ר )3(  מרשיעו. צ"ל אולי )6(קט.

 נ"1. סי' מ"ג שער הפנינים מבחר )6(יס:א. ה'. ל1 אמר צ"ל)נ(

 יעסוק. צ"ל )נ( "אם". תיבת למחוק יש )6(קבב,
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 הבא, העולם בן הוא הרי אמרו האיש והכריע האיש על עורות ושאר שועלים שלעורות
 אותם ואמרו הנשקל, מת היה שחלם ובשעה חי שהיה מבור היה בחלום שראהווהאיש
 מחריסין כשהקהל צדקה, ונונשייך וכתיב )א(, למם שנתן עורות היו עליו שהניחועורות
 ה )דניאל שכתוב מפני ששקלו והגוף צדקה, להם נחשב באמונה ונתן למס וכך כךלתת

 חסדים. בנמילות טרה שבנופו לפי אחר דבר תסיר והשתכחת במאזמא תקלתאתקל כ"
 על אמר שמשה לפי )א( כעסו ישקול עבירה עוברי על אדם כשכועם 6(קטה.

 בנו בן לכך )ב( חטאים אנשים תרבות יד( לב ובמדבר וגדראובן
 של בשחוק וכן במדה, צריך הכל יכעום שמים שלשם אע"פ לממילים כהןנעשה
 היאך יראה אדם של דרכיו 3( בכל שישחקו, לשחוק המתביישים את ידחוק ולאמצוה
 את ולשבר מידו להשליך למשה יתכן איך בנעמו, אם בין בשחקו אם בין מצוהלעשות
 ישראל כל יהיו ולא חייב אהיה שאני מוטב אמר נתכוון ישראל לתקנת אלאהלוחות
 ורואה תורה ספר עליו שיש מי וכן רבים, יתחייבו שלא כדי מעט ל"טוא מוטבחייבים

 וכמו רבה מעבירה רבים למצע כדי תורה ספר להשליך מוטב להשתמדשהולכים
 ניחא )ה( וכן חבירו, שיתחייב )ד( לרדותה תבירו יכול אם בתנור פת הרודה )ג(שאמרו
  כרם משה  וכן  גרולה,  עבירה ידו על הארץ עם יחטיא ולא קלה עבירה דליעכדלחבר
 ששברת. כחך כ"ג[ ]דף יישר )ו( לו אמר שמים לשם אפו שחרה כיון ועוד בהר,שעיכב
 תכבדני בחיי מכבדני אתה אביו לו אמר ביותר אביו שכיבד אחד בבן מעשה ג(קמו.

 תחכר, שלא רוחך  ועצור  אחר לילה  בעמך  שתלין  מציך  אניבמותי,
 ועיכב ידע, לא והוא מעוברת אשתו והניח הים למרינת לו הלך אביו פפירתלאחר
  ושמע שם  שגנבת  שאשתו חדר על ועלה בלילה בא  בעיר  ובשחור ושנים ימיםבדרך
 אביו מצות וזכר שניהם להרוג ורצה חרבו שלף אותה, נושק שהיה בחור שלקולו

 שהלך רבות שנים יש כבר שאצלה בנה בחור לאותו שאמרה שמע לתערהוהשיבו
 זה כששמע אשה, לך להשיא הגיע וכבר בן לו שנולד יודע היה אילו ממניאביך
 כעסי לעצור שצוני אבי וברוך כעסי שעצר ה' ברוך רעייתי אחותי פ"הי אמרהדבר
 העם לכל משתה ועשו נדופה שמחה ושמחו בני ואת אותך הרנתי שלא אחדלילה

 מאד. הרבה ושמחוהנמצאים
  אלא משיב היה לא עמו מתקוטטים וכשהיו רגזן שהיה אחד בצדיק מעשה 7(קכז,

 מה ואמר לחכם ושאל מתחרט והיה בעמו  עובר  כך  ואחרמעניש
 כל שתאמר ותעניש שתקלל לאחר עליך תקבל לו אמר אדם בני אעניש שלאאעשה
 לי יבא לו שאומר מה כל תאמר לקללו שתבוא קודם או לי יבא לו שאמרתימה
 לעשות רצה לא וגה כמוך לרעך ואהבת .ח( יט )ויקרא תקלל, ולא תעניש לאאז
 שיודע לצדקה וכך כך מעות שיתן ויעניש שיקלל עת ככל עליו קיבל אלאכן

 לצדקה. וירויח כפרה לו שיהא ועוד יקלל לא מעותשבשביל
 כיוצא רבר כשיעשו ידו על ונענשו רעה לו שעשה על נקמה המבקש כל'קכה.ס(

 מירה. כנגד מידה יענשוהו, שלא אע"פ ייענשו זרעו או ]הוא[בו
 זה על ויתפלל ומענישות מקללים והנשים שהאנשים במקום ארם ידור אל,קכט.ס(

 וטעוניהן. מהם ולהנצל מהםלהרחיקו
 סלנ"1. ס( סרג"ו.  ר( סלנ"ס. ג( קלס. חסר נגריס o~tb יל"ס, ל יקז.ע(

 שנא' לערקה להן נחשב כן פי על ואף בזרוע ומטלין עכו"ם באין לאו ואם א' טי ב"ג )6(קכ:ד.

 ח"ג פ"ט ברכות ירושלמי )ג( המדרש. בשם מטות פרשה ראובני הילקוט בתג י% )6(קכה
 בשבת שם )ס( קודם. צ"ל )ד( א'. ד' שבת )ג( שעג. ד"ה א' ק"י ב"ב ברשב"ם מובאי

 ג'. י"ד בחרא בגא )ס א'. ל"גועירוגין
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 )דברים שנ' עליו יצעקו לא מאשר עליו כשצועקין האדם מן להפרע ממהריןקל,6(

 יצעק צעק אם כב( כב לשמות וכתיב ונוי  ה' אל עליך וקרא ט(סו
 כדי זכות שום עשה שאם לו מאריכין שהיו פעמים צעק לא שאם אשמע שמעאלי
 טו( טו )בראשית שנ' כמו עליו פורענות להרבות כדי הרבה שיחטא בעבור או לו,לשלם
 מדת אין עלבונו כשתובע אבל המבול דור וכן הנה עד האמורי עון שלם לאכי
 כלה עשו אלי הבאה הכצעקתה כא( יח )שם שנאמר כמו להאריך ממתנתהדין

 מלכי מלך לפני שכן כל לנקום ממהר ודם בשר לפני כשצועקין הדין מידתשאומרת
 הקב"ה.המלכים

 אחר על נענש אינו לארם רעה העושה או הנפש את ההורנ כי והבן דע 3(קלא.
 נדרש, הנה דמו ונם כב( מב )שם שנא' עליו, שמצטער כל עלאלא

 דמו על קין נענש שנהרנ)ב( והבל עליוג(, שנצטער וכל זקן של דמו לרבות)א(גם
 אלהים ובצלם בו ששם הרוח ]ועל[ וחוה ארם של ודמם זרעו של ורם הבלשל
 את ההורג הרי יקם שבעתים טו( ד )שם לכך האדם בעבור שנברא העולםועל

 ההרוג מן שנהנין כל ונם להיות)ר(, והעתירים העולם את החריב כאילוהנפש)ג(
 הצער כל על נענש צער והעושה עליו שמצפערין וכלהחריב

 שמצעריי
 עליו,

 יודע מיתתו בשעת להלמידיו אמר בחייו, הזכרים בניו שסתו באהד מעשה י(קלם.
 ברצון והיתה אלמנה והיתה לי היתה אחות אלא עון בי שאיןאני

 כדי רצה ולא לזווגה יכול היה והוא בעל לי קח לומר לה היה ובושת בעללוקחת
 גדולים. והיו בנים בלא בניו מתו זה ובשביל ונכסיה ממונה ]לו[ )לה(שישאר

 אמר אחד חכם מספר והיה מתו נשואים כשהיו ובנות בנים לו היו אחד אישקלג.ס(
 מחו כך ואחר שלי המערופיא הגוי ומת לי, היה נוי אחר מערופיאלו

 לא למה תופרות להעמיד זכה שלא כיון ולכלותיי, לחתניי נשאר והממון ובנותיבני
 חי נוי אותו שהיה זמן כל ואמר לידם, סירי הממון יבא שלא שנישאו קודםטחו
 רעה יהודי לשום עשיתי לא אמר בעולה, הממון שמא החכם לו אמר הצלחה, ליהיה
 וצעק לו הניד ומלאכו כשמת הרי עולה לו ועושה אותו מטעה הייתי גוי לאותואלא
 ליהודי לא יגנוב לא לכך גוי, בין יהודי בין לעשוקים משפם עשה והקב"ה זהעל

 ירו. על שמים שם יתגולל שלא לגויולא
 הבן מת וספרים, כסף לבנו ונתן ]ע"ב[ אחד )אחת( לבת בנו שנתן באחי מעשהקלד.י(

 אבות של שהממון וכור אני אחר זקן אמר בכתובתה לאלמנתוונשארו
 באו לכך עוולה להם עשה כי האלמנה שלקה מי אבות)א(. בעד הדין טן היההבן
 שלקח אבותיו של שממון תרעה אשתו וירשה הכל הבן לאותו הניחו שהאבותלירו

 בנים. על אבות עון פוקד ה( כ )שמות הרי האיש יורשת האלמנהמאבות
 ששומע זמן כל אחרת)א( אשה שישא יתכן לא אשתו שנפטרה אדםקלה.י(

 פלונית זכר שאומר כאדם עליה ומצערים עליה שמזכיריםמרבים
 מאר. עליה לנו וצר סיתתה עלינו קשה כמהלברכה

 סחס5"ג. ק" לקמן וכפול a~pln ו( סלק"נ. 1( סלס"6. ס( סכ"ס. ך( ע"ג. ג( סמג"ד. 3( סלג'ס.6(

 מישראל אהה נפש המאבד כל שם שם )ג( א'. ל"ז טנהדריו לג( ת"א. פרשה ב"ר )6(סלא.
 מב שהרג מחוך אלא א': קי"ט קמא בבא מ( מלא. עולם איגד כאילו הכתוב עלי מעלהי

 לידה באו זלכך כו' למשק יש שלקח מי ותיבות האלמנה וכב"ל תקון צריך הלקרן )6(קלך.

 י(קלה.
 שזיעי י:~

 סי' בתשב"ץ חשיו רגלים, שלש :צ?נ:י:1::מתין י::: שיקח
 כ"ב סנהדרין שאמש מזה לרגריו ומקור לעולם נשכחת אינה געורים דאשת שנתבתמ"ג
 געירים. מאשת חוץ הטורה יש לכלא'
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 והניחו מתה ולבסוף לבעל הבת ונישאת בת לה ויש שפחה לו שיש אדםקלו.6(
 כסות ושאר כסות לכעל יתנו אל אחרת אשה להכניס השפחה בתלבעל

 על מקפיר הקב"ה אחר חכם אמר כי אמה לה שנתנה מה לו השפחה בתשהכניסה
 לאחרים, כפיה שיניע רואה ועדיין מתה שבתה בצרתה טנפת מתה של שאמהזה
 נתנה שהיא מצעות על ששוכבת ורואה בבית אחרת אשה עם שחתנה לך הואועון

 האדון. מן לה שיש מה וכל היא שקנתה שמהאע"פ
 וברשותו היא שאמתו שאע"פ למעמיה, בושתה דמיה ליה דיהיב שמואל )א(קלז,ג(

 העבד את לבייש אסור לביישה אסור לביישה, בירו איןהיא
 לא לו יאמר לא רצונו עשה ואם חנם על יצערם ולא בנו את ולא השפחהואת
 רעה מידה אין כי טובה כפוי שהוא ולפי פוב ולרע רע לטוב האומר במובעשית
 ובשר ל( כב )שם שנאמר תורה אמרה הבהמה)ב( כנגד אפילו פובה כפוייכסו

 לא שהזאבים עזר שהכלב לפי אתו תשלכון לכלב תאכלו לא טרפהבשרה
 לו ותן טובה כפוי תהי אל לכך והעור החלב לך נשאר הר, ביער הבהמההביאו
 נחש בן חנון שלום דרש ודוד וטובתם שלמם תדרש לא ז( כנ )דברים וכת'הטריפה

 צער יעשה אם ואף עליו נענש להבירו צער בורם שאדם גרסות טעשה כלקלח.ג(
 לשאת, יכולה מאשר יותר משאוי עליה שמשים כמו חנם)א( עללבהמה

 לנו כתב היים בעל צער שהרי הדין את ליחן עתיד ללכת יכול ואינו אותהומכה
 לו כפ( שם )שם שאטר כנגד אחנך את הכית מה על לב( כב )במדבר בלעםבענין
 ,בחרב הרגו בעור בן בלעם ואת ח( לא )שם כתי הרגתיך עתה כי בידי חרביש
 ניתנה תאוה בשר לו הותר שלא לאדם ורדו מצינו לא נח בבני שהרי הזהירואנה
 ואין פושעים כשאינם ובבהמות בעבדים לרדות אין הדין מן למה ד"א ררייה,לו

 לביתו יום מבעוד להכניסם כדי טוב יום ובערב שבת בערב אלא חנם עללהטריחם
 אומר יהודה ר' ורחמך)ב(, רחמים לך ונתן יח( ינ )דברים דכת' סכנה מקוםוכן

 בידך יש סימן זה והרבך ורחמך רהטים לך ונתן אומר הוא הרי גמליאל רבןמשום
 ורחמי בהמתו נפש צדיק יודע יוד( יב )משלי עליךך(, ירחמו רחמן שאתה זמןכל

 ולא ישהופ ואם שתסרח, יורע והוא בשר, לאכול צריך כשאינו וגם אכזרירשעים
 שהרי סותר לעור צריך אם אבל תשחת בל על עובר וגם ישחום לא כלליצטרך

 . לפשתנו עוף רם בשביל נוהר היה)נ( חייאר'
 ללדת זמנה הניע כבר ואם להטריחה, שלא חולה בהמתו נפש צריק יודעקלמ.ס(

 שפחתו: שכן וכל יטריחנהלא
 לא יכול לב(, כב )במדבר אתנך את הכית מה על ה' מלאך אליו ויאמרקמ.0

 שם( )שם אמר לכך ללכת רוצה ואינה כבד שעליה המשא כשאיןיכה
 חולה שמא לחשוב לך היה ללכת שטלומרת כיון נענש אתה זה על רגלים שלשזה

 מלס"ס. 1( מלק"ו. ס( סלקה. ק" סכו"6 סלס"1 ס" ע"כ ו( סלס"ו. ג( מלס"ס. נ( סוס"י.6(

 הראב"ע אבל ימ"ש אחר כענין דרשו כ' פרשה משפטים מכילתא יעיו )3( א'. מ"ז נדה )6(מלו.
 הכלב, כ"א לאוכלו ראוי ואין וצאנך שורך שומר שהוא הלמ"ד נפתח כתב ל' כ"ג שמותי
 1מ1 : למורה בשלישי מ"ב נפרק הרמב"ם כתב כן  )י( ב'. י' ב' שמואל )נ( שם. החזקוני כתבוכן

 המחטת. מן בו ששים שהם ממח מלאכול הבהמה ואפי' ימנע שלא עליוהרחמנות
 מדאי, יותר להטעין שאשר תשכ"ח סי' ברדב"ז משמע כן תתתתשנ"1 ס" לקמן זה נעין )6(מלח.

 בהמתו על כבד משא לתת דרשאי כתב ק"ה סי' מוהרי"א של וכתבים בפסקיםאבל
 כברים ספרי האימר, שם שטי יצת ב, קמא שבת ייבלי כ"ט קמא בבא תיספתא )י(יש"ש.
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 רוה שרואה בידוע בנחיריה)א( עושה שהבהמה בלילה וכן שממריחה, עון וזהוהיא
 רובב מאשר וגס ממנה יריאה שהיא אותה להכות ואין ללנת רוצה ואינה מזיקאו

 מסור הוא היה אילו יחשוב אשתו וב"ש יכנה ולא כננרה פובה כפוי יהיה לאעליה6(
 בידו. שנמסרו לאותן יעשו כן לו שיעשו רצונו היה איך אחרביד

 ימכרם לא למוכרן ובא והעני אובים ושפחה עבד לו שיש יודע אדם ואם 3(קמא.
 באכזריות. הנם על יבם כי אכזרלאיש

 רחמן אדם ובא מאד, אכנר סוס לו והיה אכזר היה אהד איש כגד[ ריףקמב.
 את מרעיב היה שהאכזר הרחמן רואה היה בדרך עמו ורכבמאד

 לפי הרחמן לו אמר באכזריות הבהמה ומכה לטרוה יכולה היה לא ולמהרבהמתו,
 לא תפרח, והיא לאכול לה תן ללכת יכולה 'אינה צרכה כל לאכול לה נחתהשלא
 היתה אם הרחמן אמר סוסך לי תמכור לרחמן האנזר אמר ומכה מרעיבה והיההשש
 את מרעיב זה שגם רואה היה לבית כשבאו לך אתן לא משוויה כפליים לינותן
 שאני לפי לבית וחוזר למרעה מעצמו הולך סומי הנה הרחמן אמר ושפחתועבדו

 ברצון ויותר יקרים בדמים לך מוכרה הייתי ולא לה כראוי ומטריחה כראוימאכילה
 משום אסרו לא לגוי אפילו לו אמרו לך, אתננו מאשר בזול אכזר שאינו לאחראתן

 אכזרי. רשעים ורחמי על ויעבור שירעיבנה לסבול ינול איני להם אמר )א(אכזריות
 לדחוק אבל בשבט יגרשו לנרשי הפץ אם לבית ובא נושך שאינו וטלב נ(קמג.

 יתכן. לא ולעזרו)א( ביציאתו בדלת בחוץאותו
 שמשעבד ומי כבהמה עולם באותו לעבור לו יש בהמה מעטה בחייו שעשה מיקמך.

 כבהמה עולם באותו בו משעבדים ארם בני על חתיתו נותן או אדםבבני
 מראי. יותר בהמתו את שמענה מיואפילו

 ולא למכור פחמים חמורו על שהביא אהד באדם ישמעאל בארץ היה מעשהקמה.
 השוק בגובה השומר מעמיד שהמלך שם ומנהנ למכור יכולהיה

 השוק בכל הנכוה דבר על ומצפה גבוה דבר על עומד השומר לאכול היום גהציכשהולכים
 פחמים מוכר אחר שם והיה שומר המלך ועבד ואוכלים בשוק ממכרו איש סניהים כיורואה
 ואכל Dnb וקנה בשוק ועיכב למכור יכול היה ולא ההמור על פהמים שבווהשק
 ורחק ההמור בעל אל וירר השוק שומר וראה החמור על טונה השק שאכל זמןוכל
 את שלקה ההמור בעל את ורחק לאכול לחמור תן לו ואמר מספוא לקנות החמור בעלאת
 השומר לו אמר המספוא, כל את שאכל עד ההמור בעל על ושם הפחמים שבוהשק
 לך היה אלא לאכול לחמורך נתתה שלא לך דיי לא המורך על ריחמת לאאתה
 "ורחמי "בהמתו "נמש צדיק יודע וכתיב אוכל שהיית בעוד ההטור מעל השקלפרק
 מרחם ראובן שהיה לפי ראוב"ן)ב( ולמפרע בבור"א התיבות)א( תהילת "אכזרי,"רשעים
 אלא נד מקדים מקום בכל ראובן לבני היה רב ומקנה א( לב )שם לכך הבהמהעל

 מקנה. מקום ובחרו ורגש חלב זבת ארץ והניחו עליהם הביבה בהמתם שהיתה לפיבמקנה
 כפוי היה נבל שהרי ממנו ליפרע ממהרין, פובה כפוי אדם יהא אל לעולםקמווי(

-
 קפ"ס. ד( ססלט"1. ס" לקטן וכפול מל"ט ג( חלס"ס. 3( חסחסטנ"ס. ס" יקטן ים כעין 6(

 שנרכן. אשכנז בלשון שקורין כמו טוסיף: בנרפס )6(קמ.
 ב'. י"ג ע"ז כדאיתא רביעה משט אלא )6(קטב.
 אתה וכן חי: סי' מטות תגחומא במדרש שאמר למה רבנו כונת אולי )3( בורא. צ"ל )5(ידץ, ילעטרו. ל צ )6(קכממ

 את "וחבבו" גדע מקנה להם והיו הרבה עשירים שהיו ראובן ובגגי גד בבנימוצא
 ברבה כי להעיר ויש הגחמה? על מרחם "ראובן" שהיה לפי רבט: כתב למה לפ"ז אבלהמקגהי

 סממם. את וחבש גרס כ"ב פרשהמטות
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 ושסעי ימים, לעשרת ומת עליהם וחומה צאנו ששומרין ועבדיו לדודטובה
 לא לשאול קרוב שהיה בעבור שמע* אלא מת, ולא נדולה רעה לושעשה
 לכך היה טובה וכפוי טובה לו ועשו לנבל קרוב ואנשיו דור אבל טובה כפויהיה
 רעה תמוש לא טובה תחת רעה משלם יג()א( יז )משלי וכת' ממנו ליפרעמיהרו
 בביתו והכניסם טובה להם שנמל אותן ביתו אנשי איש איבי ו( ז )מיכה כימביתו,
 י"ו ימים)נ( לי' שמת נבל על אומר כאילו ביה כתיב)ב( תמיש לא רעה לוישלמו
 אפך לארך אל טו( סו )ירמיה טובה טכפויי ביקש וירמיה ממנו שיפרע עד ימותשלא

 למה תאסר ואם פונה תחת רעה לו משיבים והם טובה עליהם שהתפללמאותם
 ידיעתו בלא בעלילה הפצים היו כי בארעא ריינא לית כי מפני נקסה)ד(מבקש
 ומגריצין מהם להשמר נוכל לא הר לו ונוכלה יפתה אולי יוד( כ )שם שנא;לתופשו

 יקח. איכה וטזונותיו מנחלתואותו
 מוליד)ב(. היה חי שאילו מפני טשית מעכב 'דו על נענש שהבירו מי כל )א(קמן.
 מי )א( יח(, יח )יחזקאל בעונו ]מת( והנה עמיו בתוך עשה טוב לא ואשרקמח.

 אם או עשה שבשחוק אע"פ האדם את בלילה הוא בעונושמפחיד
 דמים. שופך כאילו עליו מעלין הרי ]ע"ב[ הפחד מחמת הלה אם אומת

 במקום אחר יחורי או שמשו ישלח לא דבר לאכול מתאוה או למים שצמא טיקמט.
 רעים גוים או ליסטים או רעה חיה או עקרב או נחש שם שיש כנוןסכנה,

 אדם וכן6( לשתותם דור אבה ולא האלה האנשים הבנפשות )א( יו( כנ )ש"בשנאמר
 לו יאמר אל נר בלא יחידי בלילה ללכת שמתפחד פחדן שהוא תלמיד לושיש
 לו נורם הרי פחד לו שיש מאחר בהשך פלוני במקום חפץ לו להביאהרב

 אע"פ הולך שם להיות מחפהד שהמשלח למקום ישלחנו לא וכןצער)ב(
 וישדרך מתפחד, אינו המשתלח רוצה אם אבל צער לו שגרם מתפחד אינושהמשתלה

 שהמשלח במקום ישלחנו פחד יש ולמשלח פחד בו שאין יודע שהמשתלחאחרת
 פחד. בו שאיןיורע

 ויאמר יז( שם )שם לה', אותם ויסך לשתותם אבה ולא טז( שם )שם כתיבקב.
 לשתותם, אבה ולא בנפשתם ההלכים האנשים הדם זאת מעשות ליחלילה

 יתכן לא כי מעט אפילו לשתות רצה לא כי לשתותם אבה ולא פעמים אבהולא
 לשתות. רצה לא שניסך ואחר לנסךהשייור

 הבהמה נשמטה הבהמה השליח קנה בכפר בהמה לקנות שלוחו nsw אחדקנא.
 איך מתביישי והיה יפנעוהו שלא ביער בפחד והיה ביער ובכהה הקשרמן

 פרח המעות ותפש הבהמה קנה לא יאמרו שלא יחשדוהו פן הבהמה בלא בביתיבא
 ונשחטה הבהמה והביא שם שברחה ערר בין הבהמה שנמצאה ער בלילה והלךהרבה
 ולקח הכלב ובא בקדרה בישל והנשאר הכלב, שאכלו הבשר שנמלה לאחרונתנלנל
 נעשה חנם על שלא החכם ואמר הבשר ואכל הקדירה ושיבר חם הקדירה מןהבשר
 לביתי. בא שבסכנה הטאכל מלאכול שמנעני המקום ברוך ואטר שנעשה, מה לוואמרך

)6rw~ חססטג"6. קי' לחן וט 

 כונתו ואול' מובן לו אין כי למחוק יש וירמיה עד מכאן )ג( ביו"ר. צ"ל )נ( משיג. צ"ל )6(קנאו.
 בבא )י( מנבל. ממט שיפרע עד "כזד" ימות שלא לרטז גוי"1 והקרי ביו"ד הכחיגכי

 הגשמות שיבלו עך בא חד בן אין שאטר: מה על כונתו )נ( ב. קמיט שבת שין )6ןקנקן.
 ה'. ע"ז ג' מ"ג יבמותשגפף

 כו'. אע"פ הוא עזנו הארם את בלילה שמפחיד מי צ"4 )"קמח.

 הסימן סוף ער מכאן )כ( לשתותם. אבה ולא בנפשותם ההולכים האנשים הדם צ"ל )6(קמלו.
 לתקן. וקשה משמגם הלשוןי

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



 תמידיםמפר66
 המלחמה בתוך להניר אין מאוהביו אחד ונהרנ למלחמה שהולכים יהודים הריקנה.

 אסך מתה כבר לפלשתי אסרו ואבישי רוד שהרי)א( ויהרגוהו, לבבו ירךפן
 מלאכת יעזוב פן דבר אדם שום לו יאמר א4 תפילין או מזוזה כותב ואםוהרנוהו)ב(

 שנא' רעה בשורה לו מנידים עבירה לעשות שכא מי אלא יפה יכתוב לא או41
 או לדרך הולכים אם לב.דמנדיקים וטסעדים רע)ס לרשע אסרו יא( נ)כ(~ששה
 כב( כ ~ש"א אמר לרוד ויהונתן לרוד שאול כמו)ד( לפובה עליו מבקשים אםלמלחמה

 אמת דבר ע5 רכב צלה  ה( טה  לתהלים שנא' כזבים לבשר ואין הי, שלחך כילך
 צדק.וענוה

 שרוצה לרפאו רוצה אחר אמרו לחכם, ושאלו קרירות, של חולי תפש לאהדקנג.
 )שמות החכם אמר הקרירות, חולי ממנו וירפא אוהבו שטת לחולהלומר

 כגון)ב( נפש סכנת במקום אבל הקלקלה, על משיבין אין )א(, תרחק שקר מדבר ז(כנ
 שהיה לו נראה שהיה עינים באחוות אחר לו עשה לזווגן מעיו)ג( בני לו יצאואחד
 בחוב מיושבים וכשהיו אליו, מעיים בני את באנחה שטשך עד ונאנח בניו אתשוחפ

 ונתרפא. בטנו אתתפר
 שאמר לומר כתיב, לא קרי לו י( ח )מ"ב תחיה, חיה לא אסר לד אלישע אליו ויאמרקפד.

 כמו תחיה חיה אמר לעצמו אבל דבר שקר הנביא יאמרו שלאלאחרים
 לראות שיורע אומן רופא הרי תחיה היה לי אטר ויאמר יד( שם )שם למפהשכתוב
 כלום סטני תכחד אל החולה לו אומר אם החולה ימות אם דברים בשאר אובשתן
 הוא אם האמת שאדע יותר שמח אני והלא דעתי תטרף ]שלא[ כדי אלא עושהאתה
 אם או האמת לו יאמר מאד זקן שהוא או נדו5ים ייסורין שסובל בחיים חפץאינו

 ואם תצוה)א( מקום מכל להתפחר לך אין לו לומר דשמיא מילי לצוות צריךהחולה
 מת כי לביתך ]צו[ א( כ שם )שם שנא' לו יודיע יהיה שלא שירע רוצה שאינויראה
 משה ידע לא וכי וגו', למות ימיך קרבו הן יד( לא )דברים ואומר תחיה, ולאאהה
 כיון ועוד בה[ ]דף הנזירה נתבפ5 יחשוב שלא אלא היה הארבעים בשנתוהלא
 א )מלכים וכתיב פתאם יסות פן שמים עניני על יצוו למות אדם של ימיושקרבו

 לאמר. בנו שלמה את ויצו למות דור ימי ויקרבו א(ב
 כרה אסא המלך כנון)ב( ירו, על תקלה תבוא שלא אדם יתפלל לעולם )א(קנה,6(

 שפשעו שחפא)ד( לפי חללים ישמעאל וסילהו ברסה)נ(בור
 ידו. ע5 זה גילגלו מיםעל

 עמו ונלחם גוי ומצא בכחו ובוטח ויהודי נבור הוא ידו על שהולך שזה אדםקט.
 חפץ גוי אותו כי העיר מן צא ליהודי לו ואמרו בעיר והיה הגוי אתוהרנ

 מה כ5 הרי נהרנ ואח"כ השש ו5א בכחו בופח היה ואותו יהודי אותו אולהורנך
 יכול היה דוד הלאס עשה, בידים כאילו 1ה על חולין ידו על רעה להםשענשה
 להורנך הבא תורה שאמרה אע"פ אומר)א( והיה בטעגל ישן כשהיה שאול אתלהרוג
 לכ תקלה הרי שאול את אהרוג שאם לאחרים תקלה שיש כיון והורגוהשכם

 סשה יעיו )ג( רע. לרשע אוי ועי טוב כי שיק אסח צ"5 אלי )3( א'. ר"ה סנהדרין )6(קנב*

 לחוץ. צ"ל )ג( ב'. ג"1 חולין )3( א/ ט"ו טגילה )6(ענג*
 לו. יודיע יחיה שלא שירע שחצה חאת איש מם צ"ל ח51י )6(קנך.
 מתפלי אני בכסיתי ב': כ"ח ברכות )6(לדנה

 ט'. מ"א ירמיה )נ( ירי. על תקלה יארע שלא
 יעו'"ח. כ' מ"ג גרדות )6(קנו. י"א. ט"1 מ"א כמ"ש גחם ע5 שנשען צ"ל )ו( ומילאהו. צ"ל)ג(
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 בלבו אמר טמנו קם ולא וע ולא שעשה מרדכי נוים)ב( עליהם שיאספו ישראלשונאי
 ידי. על תקלה תבא ואל שיהרגני טוטב לע"ז ישתחוו הכל לו  אשתחוהאם
 שהרי ושכרן עונשן מצות לידע תוכל הפורענות חומר לפי לא כי לך דעקנז.

~1Str, פיקוח בעבור שבת שמהלל אע"ם ובכרת בחנק עריות ומקצת בסקילהשבת 
 אל לכך בסקילה שאינו וברציחה עריות באיסור ]כן[ לעשות יכול אינו מותרנפש
  היאך וראה צרופה הי  אטרת)א( בל  ה( ל  )משלי וכתב  מוו, וחביבה יקרה  וותאמר
 באותו ואמרו)ס  אחרים ירי על אפילו לאשה לרבר אסור  אמרותי( כי בעדיות,החמירו
 לפי פנוייה היא ואפי' )ה(, עמו תייהד ואל יטות)ד( חכמים  אמרו  בלבו, טינאשעלה
 נכשל החכם שלמה כי אדם יחשוב גדולה, לפרצה יבא יתירו אם נשים אחרשיצרו
 לעשות איפשו אי יצרי כי הסייג לקיים צריך איני החכם יאמר לא לכךבחכמתו
 יחשוב תשען אל בינתך ואל ה( נ )טשלי וכתיב כן באומרו נכשל שלמהעבירה
 יחטא שאם יחשוב וגם הדורות וכל הוא שמת וגרם הדעת בעץ חטא ארם הנהאדם
 בעונו, נוע לא אהד איש והוא כ( כב )יהושע אומר הוא וכן עונו על עטו אחריםילכדו
 בידו הורגו כאילו הגורם מן ונסרעים הזה העם לכל ושהתם פו( לב )בטדברואומר
 נתיב ועוד ליחרב, ארצו שגרם הרגה עמך שחת ארצך כי כ( יד לישעיהשנאסר
 שמתים בעונו גרם שאם רשע הוא חלל שהוא לאחר רשע, חלל ואתה ל( כא)יחזקאל
 ומת החטיא אם ועוד וממיתם חי כאילו עליו מעלים הרי מיתתך לאחר אפי'אחרים

 ומחטיא. הי כאילו עליוטעלין
 נהרגין ידו שעל מי כל אביך בית נפש בכל סבתי אנכי נב( נב )ש"א כתיבקנח.

 עצמו את שיענה לאדם לחשוב וצריך הרנן כאילו עליו מעלין אדםבני
  והרי  יהורי)א(  ויחפוש לגוי  עולה שעושה הפסר  נורם אם  וכן הרגו,  עירו הואכאילו
 וזקנה זקן שהורג מטי להוליד  שראוי  בחור ההורג עין ויותר  עולה6(, שעשה  נורםוה

 קודם רבו כי הרבים, את שמזכה מי שהורג מי עון ויותר שאינו,מוליד)ב(,וסרים
 כך לך עשה שטעון לראובן האומר כל ורע הבא, לעולם שטביאו לפדותולאביו
 )נ(, פיו על נהרג כאילו עליו מעלין לו שמע שלא אע"פ לשמעון ראובן שיהרןונתכוון

 והוכחשו. ערים כיוצא תלוי שבדברלפי

 לו אמרו מהלוקח ביניהן עושות והיו בביתו גויות מניקות שני לו היה אחדקנט."
 יננכו  שטא יחריז  באהבה היו אם אמר בביתך מחלוקת גורם אתהלמה

 תשים ולא ח( כב )דברים נאמר עליך לו אמרו מחברתה, יראה אחת עתה אבללן
 תמית זאת שמא גורם שאתה תשען, אל בינתך ואל ה( נ )משלי וכתיב בכיתךדמים
 ומעלה בהם פשעת ואתה מניקת זאת של יער זאת או מניקה, טנקת שאותה הוולדאת
 בידם חרב נותן כאילו שהגורם ומניין בידם חרב ונתתה ]ע"ב[ עשית בירך כאילועליך

 להרננו. בירם חרב לתת ]וגו'[ וישפופ עליכם הי ירא כא( ה )שמותשנאמר
 סלעיה. ג( סחק5"ס. ק" l~PS שין6(

 ט'. מרדכי גמררכי, מצינו ען שח"ל נראה)3(
 שם: )ס( שם. נזכר לא יחוד אבל לו תבעי ואל ימות לפגינו )ד( אי. ע"ה סגהדרין' )ג(י יעו"ש. ע"י ותורק א' פ"נ מציעא ובבא אין ד"ה שם ותגסי בי ע' קדושין )3( אלוה. S~S )6(קנז.

 בו/ היתה פשיה אמרוחד
 צ"ל ואולי מגומגם הלשון )נ( רס"ב. סימן לקמן עיין )נ( 4ה. לתת צריכין אחרים איןי ;ליחם השר והעייף כהוגן שלא עשו קצתן אם שכתב: ברמ"א מ"ב קכ"ח סי' חו"מ יעיו )6(קנח.
'DSהעדים אז נהרג שאם נהרג לא עליו שהעידו שמי אע"פ ר"ל והוזמו עדים כמביא ת4י, שבדבור 

 ואע"פ נהרגים הערים אז נהרג לא עדיין אם אבל עשה כאשר ולא זמם כאשר דדרשינןפטורים
 בעטתם. להרוג שרש הוא רבורם עלשרק
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 אמידיםפפר68
 יפול אם דמים אלא נאמר לא מכשול ח( כב )דברים בביתך דמים תשים לאקם,

 בביתו אדם יניה לא דמים שפך כאילו הכתוב עליו מעלה ימות שלאאע"פ
 בהם ויפול ישחה ושמא דמותם במים להסתכל ילדים של שדרכן לפי מים מלאכלי
 אצלו אדם יכניס ולא אדם, חנק כאילו עליו ומעלין מזכיותיו לו מנקין ינצל אםואפיי
 את יה יכניס שלא)א( ומקללים המענישים אדם בני וכן קפטה בעלי שהם אדםבני
 דם דמים אלא דם אמר ולא דמים נאמר לאבירו, איש יעניש ולא יקלל ולאזה,

 וחייב הוא או אחרים רכים ונם אחרת, פעם ויפול וקם יפול אם זרעו, ורםהנופל
 ולא בביתך רמים תשים ולא אדרש לנפשתיכם דמכם את ה( ט )בראשיתמשום
 מביתו)ב( רעה תמיש לא סובה תחת רעה משיב ינ( יו )משלי דמים שיהותגרום
 עולם. עד מביתך חרב תסור לא ועתה עמון בני בחרב הרנת אותו י( מ יב )ש"בוכתיב

 שחין מוכה שהוא אדם ירחץ שלא יד(, יפ )ויקרא מכשול תתן לא עור לפניקפא."(
 יוריענו לכך שחין, לו יהיה האחרון נמצא אחר ירהץ כך ואחרבמים
 רעך. דם על תעמוד לא טז( שם )שם כמוך לרעך ואהבת יח( שם)שם

 כתיב'קטב.ג(
 אל עליו מהלהמים הרבה אם אבל רעך, דם על תעמוד ולא שם( )שם
 בנהר טובע אדם ואם בגופו פשיעה יעשה ואל בסכנה, עצמוישליך
 עמו. יטבע שמא לו יעור אל כבד,והוא

 או בפשעו אדם מת אם ה(, ט ושראשית אדרש לנפשתיכם דמכם את ואךקמנ.ג(
 ואם מיתה לו שגרם הדין את ליתן עתיד אותו שהורגין ערמתקוטט

 האדם את המתקוטט וכן רעועה, חורבה או ומת ונפל קרח על כנון סכנה במקוםהלך
 את ליתן עתירין אלו כל ומכעיסו מחרפו וזה לו ומגזם רוצח או אלם שכנגדוואותו
 עם הטתקופט או לו טשחקת שהשעה מי עם והמתקוטט לעצמם)א( מיתה שגרמוהדין

 גבורים עם ונלהמים טעה שהם אדם ובני ירא על ונענשים מענישים ועם מכשפות אומכשפים
 שהיה שאותו אהבה בר אדא רב דבר על ושמואל רב שצוו כמו אף יכולומרובים)ב(

 ושמואל רב שירעו כיון חלק לנפשתיכם דמכם את ואך ת"ל נפלו ראשים זיבעל
 יפול ולא שיכנס מוטב אמרו קבלו, ולא מרובה)ג( אהבה בר אדא רב שלשזכותו

 כעס. הוא ואעפ"נהחורבה)ד(
 עצמו הוא עצמו, נזקי על חייב הוא כך הבירו נזקי על אדם שחייב כשםקמד,י(

 כמותו את מקרע בשערו מתלש חבירו כנגר בפניו וטששרק)א(
 שנא' לשטים מסור ודינו אדם מריני פטור בחמתו מעותיו את מפזר כליו אתמשבר

 אדרש. לנפשתיכם דמכם אתואך
 לברוח יכול והוא מידו הממון לקחת וחפצים ונוזלים חמסים עליו שבאו אדםקטה.ס(

 שלוקחים כיון ואומר להלחם כנגדם יודע שאינו בבירור יודעוהוא
 עוברים ונהרנ ממנו נבור הרוצח אחר שרודף הדס גואל או חיים לו למה ממוןאותו

)".a~D)D )7. גUU)D )סכט"1. ס( כלע"ג. י( סכטמ"ס. ג 

- -
 א'. מ"ג קדושין יעחן )3( יכו. צ"ל )"(קמ.

 וכנ"ל תיקון פריר )3( בו. תתגרה אל * משחקת שהשעה רשע ראית אם ב,: ז' ברכית )"(לםג'

 כ' )תענית אהגה בר אדא רב ע"ד הונא ורב ושמואל ורב ב'( כ"ט )קדושין לו נפן ראשים ז'בעל
 בר אדא רב ר"ל )י( למחוק. יש אלו תבות שתי )ג( חלק. לנגישותיכם דמכם את ואך ת"לבי(

 שם. בתענית שמואר כמו כעסאהבה
 הוא הזה הסימן כל כי הגהתם נכונה לא אבל ושרט שב"ל הגיהו החרשים בדפוסים )"(קסד.
 כמנמר נכונים אעם זה בסימן הגהותיהם יתר כן ט' פרק קמא בבא מפורשת חשפתאי

 שם.מעיין
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 רליקה עליו כשנפלה בבית עצמו המוסר וכן אדרש לנפשתיכם ימכם את אךעל
 טרפה ו"ינ סוי.ן נחו 'ש שאם סרה. גמקוס ונטתי את אים יאה לאקס.. מלהטת. והאש ממונולהציל

 ירד בנייהו תאמר)א( ואם אדרש לנפשתיכם דמכם את ואך על ועבר בראשודמו
 ולא עליו חרב נושא היה לא הנזיר כי נזיר או היה כהן כי ההנית)ב( וגולבשבט
 כי שייעו כדי נזיר להיות צחו ולמה בחרב, נלחם לא שמשון שהרי במלחמההולך
 ברומה)נ( או בחרב הורג היה שאם המלחמה, להי כי ובחנית בחרב איש ינברלא
 שיהיו ראויים היו צדיקים היו שאם שידעו וכדי עמו יורר הדם אם טמא סיד היההרי

 נשמשון. בו[ ]דףגבורים
 העם יתר ואל המגנים ואל החרים אל ואוטר ואקום וארא ח( ד )נחמיה כתיבקנז.

 בניכם אחיכם על והלחמו וכרו והמרא הנדול ה' את ספניהם תיראואל
 בכפו נפשו ישים דברים מה' אהד בשביל אדם שילחם הרי ובתיכם נשוכםובנותינם
 ואם ילחם, לא מזויין שאינו אחד כננר מזויין נבור או אחד על עשרה באים אםאבל
 ויהונתן יהרנ, שלא וידע מלך לא ועדיין למלך נמשח כי הפלשתי גלית כנגד דודתאמר
 כרי מסיתום אלא)א( בפרהסיא ולא ישר' כל בשביל נלחמים שהיו מפני כליוונושא
 האדקר בכל פלשתימ אחרי וירדפו שם חבואים היו אשר המחבואים מן ישר' ויצאולפירם

 שחוטא ומי יפול,ו פן ננוח על ולא חיות במקום ילך לא סקילה שחייב מי )א(קמח.5(
 ירניל ולא בנהר ירחץ לא חנק בשננה אפילו בו שיש בדברשחייב
 בו. מביוצא יזהר דבר מכל וכן בספינהעצמו

  %הטבע או הספינה לשבר סערה רות עליהם  ועמרה בים שעומדים אדם בניקטט,3(
 ורשאין שחייב מי בספינה שיש בידוע בשלום עוברות ספינות ושארבים

 ומתפללים בים להפילו רשאים זה אחר זה פעמים שלשה הגורל, יפול מי על נורלותלהפיל
 תמים, הבה ישראל אלהי ה' מא(  יד )ש"א  שנאמר  החייב ע% אלא  הזכאי על יפולשלא
 ולמה הים אל והטילני שאוני יב( שם )שם וכתיב יונה, על הגורל ויפל 1( א )יונהוכתיב
 היו גוים ועור  עצמו  את להשליך רצה לא אלא הים אל עצמך תשליך. ליונה אמרולא

 לים ישליכוהו אל קטנה עריגה כגון כלי שם יש ואם הם, שישליכוהו מוטבבספינה
 יבא אם לים שנכנסים קודם לומר צריך וכן ינצל, ינצל ואם כלי באותו שם יתנוהואלא
 שיפול ועל גורלות, שיפילו בשננה אפילו סקילה בו שיש בדבר שחטא מי סערה)א(רוח

 לים.להטילו
 אינו והוא אהד את להרוג שמתייעצים ורואה בדרך אדם בני חבורת אדמשרואהקע.

 תמיתוהו אל והמת אחד אבר לו תחתכו להם לומר יכול הוא )א(  %ה  %עוורילו%
 שמע  יהורת  %ישמעאלית,  ונמברבו לבו  בו( 1%  )בראשית שנאמר ,בחיים, שינצלכדי

 %היות שיוכל נכנו אלא נפש, נכנו לא כא( DW לעם  אטר  וראובן  ונהרגהו,  אמרושאחיו
 מרפ"י. ג( תרעו5(

 י"ח. חי  ש"ב  )ג( ב"א. כ"ג בי שמיגיל )5(קבוצן

"( 
 יש אבל כחלי, הוא הרי חר3 : א' ג' חולין

 בי שמואל כ,יכ ובבניהו ב', ד' נזיר למתים עצמו מטמא היה שמשון שהרילהעיר
 וצ"ע. בחניתו הרגו איך רבנו דברי ולפי בחניתו ההרגהו כ"אכ"ג

 שנתחייב ומי הגג, מן עפל או סקילה שנתחייב מי ב': כ"ט נכתשות שאסרו מזה )5(יה. ממיתים. היו צ"ל )6(קמז.
 בנהר. טובע אוחנק

 הפזל עילית שיפיה צ"ל )6(קמט.
 הגורי

 בשגגה אפילו סקילה בו שיש ברבר שחטא מי על
 לים. אותו שמשליכין בשביל סקילה רבנו ומ"ש בים,שיטילוהו

 מאבדת נאהד להצ'4 ויגול להרגו תגירו אחרי הרודף י : א' ת"ז סנהררין דבריו מקור )6(קע.
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 חסידיםספר10
 אמרו כי טת, כשהוא הכורות)ב( באחד ונשליכהו שם( )שם אמרו אלא ממנו קבלוולא
 חי אלא דם תשפכו אל כב( שם )שם השיב והוא יעקב יאמר מה נמיתנו ולא נכנואם

 בו תשלחו אל ויד אמר ונשליך אותו נקשור א"כ ואמרו ברעב וימות הזה הבור אלנשליכנו
 ישמעאלים, כשומעו יצעק פן נהרגהו מקצתם ויאמרו ישמעאלים אורחת ויראו בידנו מתהרי

 הרגנוהו לא לומר אנו וצריכים אחינו את נהרג כי בצע מה בו( שם )שם לומרוהוצרך
 ותהיה פיה את פצתה אשר הארמה מן[ ]אתה ארור יא( ד )שם וכתיב דמו אתוכיסינו
 תאסר ואם בארץ, ונעים נדים להיות אנו צריכין הרי ועוד יעקב, ידע ומיד ארורההארץ
 נהרגהו במה אמרו כי בו תהי אל וידינו נאמר לכך במים או ברעב נמיתנו או אותונחנק
 איפשר אי ולפוטרו הוא עון ויותר הוא בשרינו אחינו כי אמר לכך מקוללת הארץואין
 תאמר ואם ממצרים יברח ולא לאביו ישלח ולא יגיד שלא וישבע נמכרנו לאביושיגיד
 ומן מהם, יותר אוהבו שיעקב לסבול ינולים אין יכעיסם שלא וישביעוהו לאביו,ישיבוהו
 לשחת בבאי ]וגו'[ כמראה ראיתי אשר המראה וכמראה נ( מג )יחזקאל דכתיבהנביאים

 להשחית באו שהמלאכים רואה היה אלא משחית שיחזקאל דעתך על תעלה וכי העיראת
 ואל עינכם תחום אל והכו אחריו בעיר עברו באזני אמר ולאלה ו( ה פ )שםשנאמר
 ונאשאר כהכותם ויהי 1( שם )שם למשחית, תחרט ונשים ופף ובתולה בחור זקןתחמלו
 והמשובח, הנשאר להכות באים שהם רואה יחזקאל כשהיה אלפי"ן בשני כתובאני

 או אחד אבר מכה והיה אכה אני שאר תניח שאר, הנא נא, תנוח שאר הנא )ג(ואומר
 כד( לנ )איוב ובכתובים הכבוד, בספר שנתוב כמו המות מן פודהו שבזה חבורה אוחולי

 כופר. מצאתי ויאמר פצע, פירעא לשון שחת מרדתפדעהו
 מוטב אדם בני את יאכל לבסוף אנשים אמרו וזנב, שיניים עם נולד אחד ]ע"ב[קעא."(

 תחתכו והזנב שלפניו שיניו לו תסירו אחד חכם להם אמרלהמיתו,
 להזיק. יוכל ולא אנשים משאר כאחד שוה גופו שיהיהעד

 סורר בן התלמידים)א( מקצת אמרו ילדים שאוכלות על חשודות היו נשיםקעב.5(
 להם אמר אלה, כך אותו הורגים הנפש את להרוג שעתיד כיוןומורה

 ואת אלא שמכשפות ויש עושים כרחם שעל נשים ויש אדמתם)ב( על ישראל איןהחכם
 הילדים מן אחד ינזק אם שידעו שמי החשודות אף הכנסת בבית כשתהיינה תכריזועשו
 )יחזקאל וכתיב שעה, באותה ימותו והחייבות הבאר את המקיפות באבנים שיניהםישחיזו
 א( יא )מ"ב ג( כתיב )ג( למצדה. בידכן ]עוד[ יהיו ולא מידכן, עמי את והצלתי כא(יג

 הממלכה. זרע נל אתותאבד
 לקחתה, רוצה איני בנים רוב לה שיש כיון האיש ואמר לקחת, בעל יצתה אחת ג(קעג.

 זאת כנון ומתו אחריהן וקראו שמתו ]אותם[ יד על ושמתה בניה ימילקחה
 לאחרד( כשעשתה בניה את מציל היה קודם לה לעשות עניין באותו ינול שהיהמי

 כתיב תעש אל תעשה, אל קרח בן יוחנן אל אחיקם בן גדליהו ויאמר טז( סווכתיב)ירמיה
 את היתה אחיקם יד כד(אך כב )שם זה תעשה אל וזהו חרב בלא להמית בשם תוכל אם)א(

 נדליה שנהרנ ונכשל אוריה על רבר ולא אחרת פעם יעשה אם אמר מיעומ אךירמיהו
 לטובה. ונתכוון להצילך אין אחרת פעם תעשה שאם בו נער מיעוט אךבנו,

 סרפ"". סי' ט"מ ד( סרפ"". ג( חל"כ. 3( קפח."(
- - - -. - 

 שדרש נראה ט' שאר תניח נא תניח האשאר צ"ל )ג( שימת. כדי צ"ל )3( עליו. נהרג הצייולא
 אחה"ע. כחלוף חי"ת כמוא'

 צ"ל )3( א'. ע' סנהדרין )"(קעב.

 השם. כמו הה"א דייש )"(קןגג.
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 ואסרה לו, עשתה יהודית שאשה וידעו והרכשו בלילה בונה היה אחר תינוקקער.6(
 יורעת  ואני אוהו כשפה  אחת שאשה בוכה בני הנה לחכם התיסקאם

 אמו אם לה אטר תחילה, לה שיהיה הילד אותו על החולי ויחזור יבכה שלאלרפאותו
 חטא. לא הילדחמאה

 וכן רוצח להיות לו שנמר מלמד כה()א( כה )בראשית אדמוני ~ראשון ויצאקעת.
 רוצה האומות. שירצח רהטים וביקש אדמוני, יב( פז א )שטואל כתיבבדוד

 יב( ד  )שם  שנים ג' ד"א נוד, ונר % ונר, נע ה' כננד שמם ה' בארץ ונד % להיותצריך
 וישב פז( שם )שם וכתי' בארץ ונד נע והייתי יד( שם )שם וכת' בארץ, תהיה ונדנע

  אל שם( )שם וכתיב שנים שלש יוד בימי רעב ויהי א(  כא )ש"ב וכתיב נור,בארץ
 בארץ תהיה ונר נע כבבר אבשלום  ויברח לך( ינ  שם  )שם ואומר  הרמים בית ואלשאול
 ונד נע והייתי כנגד אחר במקום שנייה שנה ברח ואבשלום לז( שם  )שם אחתשנה
 שנים ה' ראמר ולמאן נוד, בארץ כננר אחר במקום שנייה שנה ברח ואבשלוםבארץ,
 ראה, לא המלך ופמ ימים שנתים בירושלים אבשלום וישב כח( יד שם לוטם כת'הרי

 הזה. בזמן כנון ינלה קמנים שהם אע"פ ובנים אשה לאדם ישואם
 נולה, היה ולא ליורשים  טוונות מספיק והיה הנפש את שהרג באחד ומעשהקעו.

 ברגל לו ותיקן שבת  אחלל הגוים בין אגלה שאם אני יודע כיאמר
 מעוני העוני זה שקול יותר שאמרו ובתעניות בייסורין בו מאר מעונה שהיה גופווחגר
 לא הרוצח)א( שבת,3( יחלל ולא גוים של לחם יאכל שלא כדי עשה והכל כפלייםגלות
 לו שמצויה לפי אמה או בתה יקח לא מאד אשה שאוהב ומי הנרצח)כ( אשתישא

 בזה. כיוצא וכל בה יחטאשמא
 רמז ס כ  )יהושע  לביים והי"ו רעש כבל"י  בשבנ"ה נפש מכה רוצח, שמה לנוםקעו,

 אם מל"ט, להיפך תיבות סופי הדים מנוא"ל למקל"ט היתו"ם, תיבותבסופי
 הי שאינו אדם יש כי ממנו מהרה נפרעין יהו שלא כדי יתומיו יתום, מל4 האבהרג

 ממנו. שנהנים אחרים בשבילאלא
 כו[ ]דף הרבה ממון לו חייב היה שונאו ואותו בת לשונאו והיה רופא היה  אחרקעת,

 ולא אשבע אני או ופול תשבע אומר היה רין לבית אותו קוראוכשהיה
 לעשות לרופא ובקשו שונאו של בתו חלתה אחת פעם לישבע, הרופא רצה ולאאתן

 שתתנו עד לכם אזקק לא אוסר אני אם יודע איני לחכם הרופא אמר הבת לאותהרפואה
 הרי לך יהיה זכות מה כן אם לו אמר הכל, לי יתנו עתה לי חייבים שאתם מהלי

 רעך רם על תעמי לא ט0 יט )ויקרא וכת' לך יתנו לא ושמא קבלת שכירותכאילו
 שאם שסעתי הרופא אמר אותה הרגת כאילו תרפא לא אם המות מן להצילה יכולואתה
 לי תניר החכם אמר בה, פשעתי או בנשפים אותה  שהרניני עלי יעלילו תמותהיא

 שאתה אומר אז מועיל תהיה אם לעשות אמור מקרוביה לאחר או אעשה ואניהרפואה
 אחריש. לאו ואם ידך על רפואה לה שלח והקב"העיצית

 שהוא מי על רחמים תבקש יב( מא )ישעיה מצתך אנשי תמצאם ולא תבקקםקעט.
 לראותם להשתדל תמצאם ולא למופב שישיבם ותבקש עמךבריב

 לרעתו באת שאתה חושדך והוא ולרעתו לבושתו מתכוין שאינך אע"פ קלקלתםבשעת
 3א(. כתי' מצותיך אנשי ברעתי, שמח אויבי המצאתני כ( כא )מ"א וכתיב אירו ביוםולשמוח

 סם. ססךש ס" וכן קפ"1 נס" ק(  מלכ"ג.6(

 כעשו. דמים שופך זה אף ואמר נתיירא אדמוני הוא : מ"ג פרשה ש"י )5(קעה.
 ס"ס. סימן לעיל כפה )ג( א'. ד"ה 'בטות )6(ולמצך,
 חסרון. כאן שיש נראה )6(קעט,
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 חמימיםפטר72
 מחלוקת יעשה למחר בתנור אש הצתת ורואה למצות בצק מתקן בחלום הרואהקפ.6(

 במריבה. יחטא ושלא שמים לשם שיהא רחמים ויבקש אדם שוםעם
 אם בו, יתמכו אל ינוס בור עד נפש בדם עשוק אדם יז( כח )משלי כתיבקפא31(

 פרפון דר' כמעשה גוי בין יהודי בין תקבלהו אל אליך רוצחבורח
 מגן עליהם תהי אל כנפיך בצל לחסות אצלך וחטאים רשעים יברחו ג( אם )א(בנירה
 תוכל אם בעיר רשע יבא כאשר כי לזרעך או לסטן לך שיהו הדבר יהפך תקבלםשאם
 לך יהיה זרע או הוא  תקבלהו שאם בביתך שכן וכל בעיר לבא תתנה אל בידולמחות

 )תהלים וכתי בה שדר לעיר רעות שגרמת בצדיכם ולצנינים בעיניכם לשיכים  לורעךאו
 בעולתה הצדיקים ישלחו לא למען הצדיקים גורל על הרשע שבם ינוח לא כי נ(קבה

 הקב"ה מקבלם או אכזריים על חומל כל כי חומל שאינו מי על תחמול ואל )ב(ידיהמד(
 )דברים וכת' עמו, תחת ועמך נפשו תחת נפשך והיתה מב( כ )מ"א שנאמר בידםיממרנו
  ערור  לעיר שבא צריק ואם באננ שאול נענש  וכוה עליו תכסה ולא תחמול ולא מ(יג

 וזה העיר באותה יהיה לא זרעו או שהוא הדבר יתגלגל מסייעו אינו או  לשבתוטונעו
 זרעו. או שםישב

 בשביל בניו ואת עצמו את יעקור אל וסובא זולי מהם ואחד בנים יאדם יש אםקפב,ס(
 לא כאילו יעשה שקורם לו מוטב לכך רעה לתרבות יצא לבסוף1

 האחד. בשביל ולבניו רעה לו יעשה ואל מעולם בנוהיה
 חדלו החכם להם אמר שישוב, ממון לו ולנדור כביתם ולהביאו להוציאו ,ן עסוקים ואסו אביו היו הטים כמעשה ועשה הגוים בין והלך בנו נשתמד לאחד י(קפג.
 ולהדיח ולהסית רעה עצה לתת שרוצה שמעתי כי ברע יותר ויעשה תתחרטו פןלכם
 משליך היה יהודי כשהיה אומר הוא ועוד הנוים, בין ללכת אחיותיו ואת אחיואת

 כל את יחטיא ולא אחרים יחטיא ולא הנוים בין שתעזבוהו מוטב נבילה בשרבקדירה
 מלקרבו מוטב לו הנח אפרים עצבים חבור יז( ד )הושע האסורים דברים הבריתבני

 עצבים. אל אחריםויחבר
 האחר לנרש מומב חביריו ואת הרב את לקנטר עוסק ואחד תלמידים לחכם ואםקפד.י(

 לעניין וכן מדון, ויצא לץ גריה יוד( כב )משלי שנאמר הטובים לתקנתו
 ומבקשים שבבית אותם אלא אותו מקנטר ואינו לו נונב שאינו אע"פ ושפהותעברים
 יוכל לא במינקת אבל לגרש בירו או טוחה ואינו למחות בידו שיש אותם עלנקמה

 מניקתו. את מכיר כשהתיירקלנרש)א(
 יחטיא פן שירא או מחלוקת בעל ]ע"ב[ מהם ואחד בנים לאדם לו יש ואםקפה.'(

 תהא )א( אמרו והרי תאמר ואל ידים, בשתי הרשע את ושדחה מוטבאחיו
 שהרי ירחקוהו לא אם לרעה יבא יותר לאחרים שחב במקום מקרב וימין דוחהשמאל
 אף אדם יניה אל לכך בשבילו, נהרנו נפשות כמה הרי אבשלום את שקרב לפידוד

 מכשול. לידי יבא שלאלבנו
 חילול היה זה אלא הקפיד עקרון לאלהי וכששלח הבעל)א( את עבד אחויהוקפו.

 הנרול שמי את וקרשתי כנ( לו )יחזקאל אומר וכן הגוים לעיניהשם
 אשר קדשי לשם אם כי ]ונ"[ עושה אני למענכם לא כב( שם )שם וכתיב בגוים,המחלל

 קפ"ע. ו( קו"ח. 1( חלפתן. ס( ט"מ. י( סלפ"ס. ג( סלי"ד. 3( סירג.6(

 ב'. סימן לשל זה כעין )3( א'. ס"א )6(קפא.

 שמכירה. זמן כל א': ס' כתעות )6(*ז4.

 א'. מ"ז שפה )6(קיפוץ.
 3'. א' נ' מלכים )6(לפו
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78 חסידיםטפר

 הקהל ויראים נורע לגוים ואף בגלוי עבירה שעושים אשה או איש יש אם בגוים,חללתם
 שסים שם יתחלל שלא  העיר מן שינרשו מוטב ישתמדו שמא לעיר אוץ ינרשוםשאם
 חילוי  בשביל  הגוירות וכל  הגוים,לעיני

 ג( א )מ"ב אמר למה ועוד הנוים שבין השם

 שיעבור  עקרון  נביאי אסרו אטר כי אלא היה הבעל עובד והלא אלהים איןהמבלי
 ממשות מהיה עקרון שאלהי כיון  ישראל שאר  ויאמרו גררים להם ויתן ויחיהלאלהיהם

 מחלי האחיה פ( ח שם )שם אמר הדד בן שהרי הוא שכן תדע עליו, הקניר לכך בויש
 יא( א )ש"א הנה וכן אעלה, אם יעקב, לאביר נדר ( נ ב קלכ )תהלים כתיב ובנדריםזה

 אמתך. בעני תראה ראה אם ותאמר נדרותדור
  ומחפיא רכיל הוא אם תשמח אל אויבך בנפול יז( כד )משלי שכתיב פי על אףקפו,

 י( יא )שם נאמר )א( אותם שמורידין כל ועל עליהם לרבים ומזיק ,הרביםאת
 נקם. חזה כי צריק ישמח יא( נח )תהלים רנה, רשעיםובאבוד

 הכפורים ביום להורגו אחרחבירו רשעשרודף כסן ומגבו, כדג קורעו הארץ עםקפחם(
 הכפורים ויום שבת אחלל איך הארם יאמר אל השבת ביום להיותיבחל

  קמצא. ובר רקמצא  )ב(  במעשה ישראל  שונאי לאבר למלך להלשין ~בא הארץ עםאו
 אם אבל תקיפה ישראל  נשיד אוקופפ ובטוקוטמיך כא( קלפ לסם שנתב ומהקפה.

 העליונה על כשידם בם יתגרו תורה ושוטרי )א( לישראל  ירעוכשיתקופפ
 על וילשין עליהם ילשין משומד אותו ושמא המשומר עם יהודי שיתקומט יתכןולא
 טצות כי דבר אתו ענו ולא העם והחרישו לו( יח )מ"ב וכתיב ליהודים, יפם,ד אוהגרים
 שרה ציון יב( ג למיכה מיכה שאטר כיון צדקיהו אטר כי תענוהו לא לאמר היאהמלך
 היה משומד ורבשקיה )ב( הענייה על לרבים ירע בידו העיר תימסר אם יע~הו אםתחרש
 ובמתקוממיך  בס, יתגרו  תורה  ושחרי ר( כח למשלי  וישעיהו חזקיהו שהתפללולאחר

 בת הניעה ראש  אחריך  ציון בת בתולת  לך .לעגה לך כוה כן( כא יפ ,)מ"ב וזהואתקופפ,
 חרפת. מי אתירושלים,

 הכנמת בבית בו לקרות כדי שלי במעות ספר לי תשכירו לציבור שאמר משומדקץי3(
 ועוד שלי, תורה ספר לי תשיבו יאמר ומן לאחר שמא ממנו יקבלולא

 של תורה ספר זה כשיאמרו בושת להם שיש משומד אותו של משפחה גנאי יהאשלא
 ואם עמהם אותו ישתתפו המשומד וסיעופן המעות נתנו ישראל רוב ואם משומד,אותו
 אל לנו ותנו חלקינו תחתכו לומר שבגוים יורשיהם או המשומדים יכולים זמןלאחר

 אם במעות לסלקם ויסלים המשומדים מן רבים היהודים אם אבל עמהם, אותוישתתפו
 משומר שהוא אע"פ שאומרים למשפחה כבוד שיש ופעמים טהם, יקבלו אז חלקםישאלו

 לו. לתת יניחו ואז לשמיםלבו
 לעשות רבים שמונע מי או שיתרפא, עליו טתפללין אין לרבים שמחפיא , מי לקצא,

 כגון בשונג שמחפיא מי וכן יותר יעשה שלא להתפלל יוכלו אלאזכיות
 הוא. מזיד כבר מזהירו והוא אצלו יש אם אבל אצלו ממנו שמים ביראת וחכם צדיקשאין
 לאלהים וישתחוו אלהיהם ד' ברית את עזבו אשר על יוד( פ נב )ירמיה ואמרוקצב.

 ישוב לא כי להלך בכו בכו לו תנדו ואל למת תבכו אל ויעבדום,אחרים
 ישראל )א( זרה עבורה עובדי אצל למת תבכו אל סמך מולדתו, ארץ את וראהעוד

 סכפ"ע. ג( סכפ"ע. סי' לסלן חגפל סלפ"ס 3( סלפ"ו.5(

 ב'( : כ"1 קנז שאמרו (1ca טעלין ייא צ"ל )6ןקפז*
 אע ב"ו גיטין )3( א'. כצ'ט פסחים )6(קגפדץ*
 עק ( )אשב. א' ס' סנהדרין )3( ישתוקו. אז וצ"ל כאן חסר )6(קשטן.
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 תמידיםמפר14
 להיות ר' מתורת להולך בכו בכו עליו, מפפידין כ"ח[ ]רף ואין בזכין אין שמתטשומר
 כשנאבד לבכות ראוי וכשמשתמד עליו, בוכים ומת שב ואם ומת עור ישוב לא כימשומד
 המחטיאים על נאמר עוד ישוב לא כי ד"א שכן, כל לא והנפש הנוף כשנאבד בוכיםהנוף

 תשובה. לעשות בידו מספיקין שאין עוד ישוב שלאלפי
 עשיהם יהיו כמוהם ח( קטו )תהלים שנאמר רע שם לו סכנין יהורי נשתמד אםקצנ.6(

 יקרא אברהם שמו היה אם כגון לננאי שם לה לכנות יש שלע"זכמו)א(
 שאומרים כיפה שמעון נמו)ב( אחריו תועים והם לצדיק ואפילו בזה כיוצא וכןאברם
 בשנה אחד יום שהרי אלהות יעשו פן מלאכים שמות בתורה נתנלו לא לטהר( תטור,פפר
 עליהם יקטרג הוא לבא ולעתיד שקר דברי עליו ומחפאין מיכאל לשם איד יוםעושין

 השר. מיכאל יעמד ההיא בעת א( יב )דניאלוכתיב
 או מיכאל לשם תועבה שעשו הטלאכים בשם קדישות לשום קורין הגוים אםקצד,ג(

 את ש כא  לויקרא  אמרו שהרי לגנאי  התועבה בית משנין גבריאללשם
 הוכיח שלא פשע שהאב מפני תאמר ואם רשע לאב שקורין טחללת)א(  היאאביה
 השר מיכאל יעמוד ההיא בעת  א( יב )רזיאל  שנאמר ווהו יצחק,  בן לעשו  אפילווהלא
 ההיא העת עד נוי מהיות נהיתה לא אשר צרה עת והיתה עמך בני על העומדהנדול
 לכנות שיכולים בשביל חזק הפסוק בזה נעלם בספר, כתוב הנמצא כל עטך ימלפ ההיאובעת
 שני  הבורא לכבור  ובויון בשת לקבל שמהים שהצדיקים כמו זה על שמח והוא שם,לו

 ורץ,  מכימות  הסתרתי לא פני  ו( נ)ישעיה
 ויחוואל~

  הלך  ישעיה)נ(  וכן וקנו שגילח
 ויחף.ערום

 שהרי כך שמו לקרוא ינוח אל אלהיווקרושיו בשם יהורי שום יקראו מים אםקצה,י(
 לפי)א(  יו"ר  חסר כתיב מרנאל מרניאל,  אתה חכם 0 כח לחזקאלכתיב

 אלהיו. בשם בלטשצר מלקרותו לו מיחה ולא אלוה מלעשותו לנבוכדנצרשמיחה
 לא בימיו תשובה עושה היה שאילו מפני אבשליס על מצפער דור היה למהקצו.ס(

 שבע בת במעשה רור וכשחטא תשובה, עשה לא אבל צער כך פל לוהיה
 יביאוהו פן וירא הבא ומעולם הזה מעולם אבשלום שיצא עוני גרם הרי ואמק ננזרואוריה
 פרק, בצדקה ותפיך כד( י וקניאל לחטי"ך, סמוכים כ"ל לכךו( שגרם, עונו gyלדין
 לחטוא זרעו ירי bv מנלנלין האב חטא חפאתיה בכל כפלים וכתיב כפול, חמיכלומר

 אם סמוכין, נ"מ לטי)א(, כפל למד ואם צפע יצא נחש משרש כס( ידשנאמר)ישעיה
 מוכיותיו לו ימעטו שלא מניסים ארם ינוס לעולם נסים, לו עושין  נ"מ העבירה מןאדם
 לימות הרבה הזה, נעולם שכרך מאד, הרבה  שכרך א( פו ובראשית  לאברהם  )ב(ואמר

 הבא. לעולם מאדהמשיח,
 לוקח אברהם היה אילו יוחי בן שמעון ר' יאמר )א( הקרן סיד )א(הפריקצז,י(

 אלי. עדמבראשית
 על טסנו ונפרעין ובמותו בחייו מהסיא ישקצת.,(

  כולם~
  תורה מבין  היה  אחר כי

 סיח.  ז( ק5"1. ו( ק5"ס.  ס( קער.  ד( ק"ג. ל  ול"ג. נ( ק5"6.6(

 ל"א. הערה י"ל גמאך ר"ש העתקה במז לה' רש"י חוירוח ויעויין ומת, שהשתמר בנו עיהתאבל
 פטר שמעון ט"ו: סי' תר"ן גיליי מק"ג הוצאת תיטרי מחזור  ישיו  )5( א. מ"י ע"י )6(קצג.

 ב'. כי ישעיה )ג( א'. ה' יחזקאל )נ( א'. נ"ב סנהדרין )6(קצי. יוה"כ. של סדר שיסד טפה שמעון סיטרת : כתב שכ"ה ובסי' יומה, של טשת שהואחסור
 א'. צ"ג סנהדרין )6(קצה,
 יבא. לעתיר מתוקן שכרך : ס"ד פרשה בראשית אגה מררש )ג למחוק. יש אלי תיבות די )6(מצך.
 פל"ה שם רבה והדרש ח"ג מ"ט ברשת ירושלמי )6(קצז.
 קי"ח. פי' מוחרי"ל ובתשובות שט"ז סימן ברוקח מוזכר הזה תסימן דגרי בל )6(קשח.
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 ונשתטד ליהדות ישובו כך ואחר שישתמדו עירו לבני ואמר ליהרג, או שמדונזרו
 היו זרעו זרע להם, והורה שנשתמדו כך ובשביל יהודים לדת חזרו כך ואחרונשתמרו
משומדים

 ונפרעים.
 הכבור. ספר על כתובים דבריו ושאר כולם את החטיא כאילו ממנו

 )מ"א בזמרי שנאמר עשאה כאילו ע"ז כגון לעשות בלבו וגמר שיעץ מחשקהקצט.6(
 ללכת הי בעיני הרע לעשות חטא אשר חטאתיו על וימת יט( יחטז

 ירבעם.בדרך
 להיות לשוב רוצה הנה ליהודים שאל הימים ואחר נשתמד אחד לחכמים אלה וגםר,"(

 ואחר מהם לקחת רוצה והוא לו מאמינים והגוים כסף מעט אלא לו ואיןיהודי
 תקח אל תשובה לעשות רוצה שאתה כיון אחד אמר יהודי, להיות הכל עם לברוחכך
 שיקח מוטב נפשו תאות לו היה שלא בשביל אלא נשתמד שלא כיון חכם אמר תגנובואל
 כפרה מיתתו הרי וימותחו יתפשוהו ואם שבתות יחלל ולא חזיר יאכל ולא ויברח הטיםמן
 לו תגידו ולא לו  תורו שלא טוב בי לכם רעו שלישי  החכם אמר ]ע"ב[ עונותיו כלעל
 לידי ויבא זה על עצה נתנו שהיהודים לגוים יגיד מיד הוא להרע נגרום כי לעשותטה
 ממון ונתנו היהורים את שהרגו וכמעט לנוים הגיד הוה וכן לו תדברו אל לכךסכנה

 זה. עלגדול
 חוזר היה שברצון שבעיר ולחכמים העיר לחשובי וידוע משומר יש ואםרא,"(

 הבריחוהו היהודים שיאמרו העיר לאנשי סכנה תהא יברח ואםבתשובה
 שיצא עד וערב שתי עליו ויקח לשחוק ללכת רוצה שיאמר הגוים דעת 4ת לגנוב יובלאז

 היהורים. על התרעומת יהיה ולא מעליו ויסיר מכיריוממקום
 נלח כעין עצמו יתקן ולא וערב)א( שתי עליו יקח לא נשתמד שלא יהודי אבל 3(רב.

 וקנו. יגלח ולא בגריו)ב(  ישנה אכל יכירוהו, שלא כדיוכומר
 גוי שהוא כסבורים וברח  נגרי מלבוש שלבש לאחר  השטר בשעת היה מעשה,רג.י(

 היה כך חשבת  שמתחלה  ביון לו  אמרו שעפנו ע%  כפרה אני  צריךושאי
 כפרה. וצריך פשתן של שאינן בחוטין ולתקנו מלבוש לקנותלך

 יהודים במלבושי ילך ואם שעטנז בלא בגדים שינוי לו והיו בשיירה שהולך אדםרד.3(
 כאילו לרבים טובה והגורם לכולם רעה גורם ונמצא לאחרים יזיקשמא
 ב.דים.עשאה

  שלא כרי מקטורן בגד תלבוש לו אמרו חבורה, עם בדרך שהלך אחד נחסיר מעשךרהב(
 לפדותו והוצרכו ותפשוהו אלבש לא בשעמנז שתפור מפני אמר בךיכירו

 מלבוש שיכין צריך בדרך לילך שצריך מי כי גרמתי אני אמר כי שפרע ער מרא צדיקואותו
 בררך. כשיצא מנומן לו שיהא שעטנז יהא שלא במשי או קנבוסבחוטי

 )דברים תורה שאמרה אע"פ קכו(, קים )תהלים תורתך הפרו להי לעשות עתרו.ג(
 צרו אם אשה שמלת נבר ילבש ולא אשה על נבר כלי יהיה לא ה(כב

 במלבוש ילכו ישכבום נשים שהם יורעים ואם  בררך הולכים  אם או העיר עלאויבים
 אין והנה אנשים עשרים באו  אם אנשים, שהם  סבורים שיהו כרי בחרב  ואףאיש
 שהם סבורים שיהו כדי חרב יחנרו נשים כארבעים שם ויש אנשים עשרה אלאשם

 יזיקום. ולאאנשים

 קנ"ט סי' או"ח pgn) ח"ם בתשובותיו ז"ל סופר ר"מ )3( ס"ס. קנ"ז סימן יף'י יעיין )י(רב.
 זקנם ולגלח מל13ש לשטת רגליהם להמכתתים נחליהם התירו תתעו גזרת גימ'כתב

 סריס, שהיה אחד פולין ממלך מעשה עפ"י הטים זקניהם גלחו כבר אז כי האהבים יכירוסשלא
 זקנו. ויגלח רגנו בדברי צ"לולפ"ז
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 חבירתה משער לה ועשתה בדרך בעלה עם שהלכה מאד יפה באשה מעשהרן.6(

 ונוצלה איש שהיתה סבור היה אותה והרואה שלה בפנים ושטהיקן
 להתעות נכרי לבוש או להנצל נשים בגרי וילבשו זקן להם שאין בחוריםוננון

 אחר ואצבעו לאכול האסור בדבר הכנים אחד אצנעו טאיר רי כגון)א(האויבים
 בפיו.הכניס

 יוצא והוא להשתמד אחיו או הגוים בין בניו שהניא כגון אחרים שהחפיא מירח.ל
 אותו להרוג רצו שלא כגון עשה באונם שלא אם לשוב שרוצהואומר

 פקבלים אין להשתמד אחרים החמיא שהוא כיון להשתמד עמו אחרים הכניסוהוא
 אותם תחילה תוציא לו אומרים וכך הנוים מן שהחמיא אותם שיוציא עראותו

 אותך דוחקים אנו אין לו אומרים הגוים בין ללכת תדחקוני איך יאמר ואםשהחפאתה
 שתשיב עד לך נורה לא כפרה לעונותיך יהיו איך לך להורות שואל שאתהאלא
 את ויסר פו( שם )שם וכתיב יהורה את מנשה ויתע פ( לג )דה"ב שנאמראותם
 )יחזקאל וכתיב  ישראל  אלהי ה' את לעבוד יהודה ויאסר טז( שם )שם וכתיב הנכראלהי
 עון למכשול לכם יהיה ולא פשעיכם מכל והשיבו שובו אלהים ה' נאם לא( ליה

 אותם והשיבו אתם שובו והיו, והשיבו וגוי פשעיכם כל את מעליכםהשלינו
 יקבלוהו אך שהחטיא אותם יטישיב והדיה שהסית לטשומד יאמרו כךשהחפאתם,

 דין. לעשות איךויורוהו
 החכמים, יורוהו כאשר תשובה לעשות עליו וקיבל יהודי להיות וחזר שנשתמד ומירמ,נ(

 המניין משלים הוא אם ולהתפלל עמו יין לשתות יכולים שקיבל משעההרי
 הקדש. מהרת על הארץ עמי נאמנים ברגלים )א( שהרי יהודים, כשאר שיעשהובלבד
 דע בליעות, בשביל ולא)א( זנות מפני ולא שנשתמד יהודי ראיתה אם כ"פ[ ]דףרני(

 להמעותו רשות וניתן שדים ומעשה בהשבעות עסקו אמו או אבותיו או הואכי
 שגרם. האב טןונפרעין

 יהיה לא כשפים בלחישת או שרים בהשבעות או מלאכים בהשבעות שעוסק כלריאה(
 כל מעשות אדם יתרחק לכך ימיו כל ובבניו בתפו רעות ויראה מובפופו

 פלנטיינא, שקורין בבוקייצא ולא לו יעשו שאחרים יעסוק ולא חלום בשאילת ולאאלה
 אלהיך ה' עם תהיה תמים ינ( יח קוברים וזה אסור הפלנפיינא שמשביעין לחישהכי
 או נתרלרלו וכמה שאלו וכמה עשו כמה תקנה לו תהא לא לבסוף כי דבר בשוםולא

 שאדע חלום שאילת שאעשה טוב אדם יאמר אם זרעם, או רע בחולי נפלו אונשתמדו
 ואם הקב"ה לפני .תפלל אלא לאדם מוב ואין יצליח, לא לעולם אקח מוכה אשהאיזה
 נביאים וכמה הקב"ה לפני יתפלל אלא שישטרוני מלאכים אשביע יאמר אל בדרךיצא
 אין תפילתנו ישמע לא אם אמרו עמדו בתפילה אלא הקרש כשם השביעו ולאנהרנו

 בתפילה. אלא עושין היו ולא להנצל ראוייםאנו
 או כשפים במעשה או עוסק הוא כי דע n~wb על מתנבא שארם תראה אםריחי(

 את ממריחים שהיו ובשביל המפורש בשם משביעים היו או שריםבמעשה
 יהיה ולבסוף העולם לכל שינלה כך תשיח אל לו אומרים הרוחין את אוהמלאכים
 פורענות שום מקום ובאותו השדים או המלאכים את שהטריח על העולם לכל ולחרפהלבשת
 ולבשת לבשתו וסודות חשבונות לו ולומדים באים ושדים שהשביע אותו בשבילבאה

-----  ב'. י"ה זרה )ששעבודהרז. 
 בלהות. מפני הפסחא ושם זנות ענף בתלפיות מונא זה סיטן מ0רי. א'. ננץ חגיגה )6(רפ.
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 בנירסא שבישעיה נחמות בל אומרות ומהיו כנען בארץ היו ונשים 6(, בדבריוהמאמינים
 אדם אין בי ידם)א( על יהיה וגוירה ניחומים דברי כל בגירסא יודעים היו הארץועמי

 משיח. ביאת עליודע
 פן בביתו יניח אל שמות ספר לו ויש תלמידים או חתנים או בנים לו שיש מיריג.3(

 יקחום שלא כדי ידעו שלא במקום שיגנז גניזה ויעשה ידיעתו בלייעמקו
 גנזו. ולא לנונזו יכול שהיה על נענש והוא ויענשו ידיעתו בלי בו יעסקושמא

 מצות וגל לעשות עשה מצות המצות נל על עליו קיבל וכבר להתמיר שבא גרריד.ג(
 והיה למולו יריאים העיר ובני אותו שימולו ומבקש לעשות שלא תעשהלג

 שלא זמן כל אמר כי ומריפות נבילות מאכילו והיה אותו שימולו ער דר יהודיבבית
 ננע שאם אסור שמגעו ישר' לענין זהו תבירו לו אמר נכרי, כמו הוא הרי טבל ולאמל

 טריפות. להאכילו יתכן איך עליו המצות כל קיבל כבר אבל לשתות אסוךביינו
 הרנ ואם משלם מקום מכל דמי שטלד נקטן שנתביו גו שאסוו עע"פ )א(רטו,י(

 נפש. להכות הוא שעון בניותו ידע כי ה(, כפרה צריךנפש
 ונם אדם לבני גונב הייתי קטן כשהייתי אני זוכר לו אטר חנם לפני בא אחד י(רמז.

 כשהייתי כי תשובה צריך איני שמא אמר חטאים, בשאר חוטאהייתי
 ולשלם תשובה צריך אני למה קטן שהייתי וכיון אחד ויום שנים י"נ בן הייתי לאחוטא
 יאשיהו שהרי)א( לשלם צריך אתה גנבתה אשר וכל זוכר שאתה עונות כל לואמר
 סמל להפסיד שצוה כדין שלא דן אשר כל ושילם בקטנותו שעשה עונות מכלשב
 מפני דין זהו תאמר ואם בקטנותו, כדיןשלא

~pw 
 שב, מקום )ב(ומכל עשה גדולים ידי

 ואחר מדעתו מטורף כך ואחר חכם שהיה מי וכן גנב, אשר כל לשלם לו החכםואמר
  שהיה מי וכן  רין, בבית  פטור שהיה איש  ערים לו שיאמרו הפסרות בל  נתחכםזמן

 מאוד לו אמרו אם אבל נעשה,  ידו  על  מיום  מכל  חייב  כך בל  איוו  אבל  כלוטשיבור
 ובניוחו שנתנייר ונר לשלמו( צריך אינו בגודלו זוכר שאינו כיון כשגנבתה הייתהקטן

 דמי. שנולד כקטן שנתנייר גר שאמרו אע"פ ישלם כשנתגיירגזל
 כשמואל מיתה חייב רבו לפני ]ע"ב[ שהורה וקטן נהרג אינו שבת שחילל קטןריז,

 משמים הרי התפללתי, הזה הנער אל בז( א )ש"א חנה כשאמרה אלאלעלי,
 במעלקו גם יא( כ )משלי כתיב ועוד ואונן כער )א( כגדול ודעתו הואיל קטןמענישין
 במזיד עשה לא ושמואל לחטוא יוסיף דעת  בייסיף  שבן כל בקטנותו עלי א"ר נעריתנכר
 בג( ינ )שם עליו משחק שהיה סבור כהנא, ר' העניש יוחנן ור' עשה)ב( שבמזיד סברועלי

 משפט. בלא נמפהויש
 יעקב רי כגון כפול, שכרו חכם תלמיד הענישו כך ואחר לטובה שחשב אדםריח.ס(

 אעפ"כ )א( גמליאל בן וממעון רבן שיעיין כדי עוקצ.ם מן שאמר קורשאיבן
 ר' ועל)ב( וחי, מקברו ועמד רחטים וביקש כהנא רב העניש יוחנן ר' מאיר, ר'הענישו

  סלוני. ס( ע":. ו( סל5"ג. ו( ע"כ. ס( ח)5"נ. ד( ס)5"5. נ( סי"5. ג( ט"נ.6(

 כוי שלמה ר' ושמו בגוכגים חוזה איש היה ובניניה : כתם 5 צד בסחרו פתחיה רבי )5(ריב.
 פן לכתוב רצת לא חסיד יהודה רבי אבל כו' משית יבא מתי פתחיה רבי לוושאל

 שלמה. רבי נדברי מאמין שהואיחשד:הו

 שם. שסוגיא בן ד"ה בי ע"א סנהדרין תוס' 'עין )6( ו.ריקי
 הרדב"ז מביא רבנו ודברי שב מקום מכי אלא כן לא וצ"ל חסר )3( ע"א. נ"1 שבת )"(1-סןז.

 כשיגדל. תשונה לעשות א"צ כי וסבר רבנו על וחולק שי"ד אלפים נ' סימןח"ג

 ביה פגע איתא: הוראות הלכות סוף נה"ג %ל שהענישו לעג ך:::, וגו'ע'י שק4.
 להעיר הש גפשיה. נח בעולם לזה ישה אן ער אמר קרשאי גר יעקב ר' בי מאיררבי
 א'. ת"ד מציעא בבא )נ( ליתא. בהורדת לפנינו כי גבה"גשם
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 סבור שהיה נענש חנם על כהנא שרב לפי רחמים ביקש לא שהעניש לקיש בןשמעון

 שהק. ולא עליוששחק
 ואלישע שם של אותיות מ"ב נגר יערים מ"ב אלישע שקילל לפי אמרו הנהריר,

 )א( 5פי שנענש אמרו ולא איש חמשים העניש ואליהו שחלהנענש
 שליחותו לעשות רצו ולא שימות למלך אמרו להם אמר שאליהו לפי ד"א בשם.שקיללם
 הושע וכן מהם, צדיק יצא שלא ידעו וגם )ב( הנונים, היו שלא ידעו ואלישעואליהו
 היה ולמה רגלים, ג' נגד נתינות ג' להם, תן תתן מה ה' להם תן יד( ם )הושעאמר
 יעשון, בל פרי יבש שרשם אפרים הכה טז( שם )שם שנ' צריק מהן יצא שלא ירע כימקללן
 מהמונם. ולא מהם לא יא( ז )יחזקאל וכן צדיק בהן אין מהן לצאת העתידים התולדותשכל
 מן אש תרד אני אלהים איש ואם יוד( א )מ"ב שנא' עצמו את אליהו שיבח למהרכ.

 היה הוא שכך שיודעים מאחר אלהים איש אומרים שהיו לפי אלאהשמים,
 כרחך בעל  אמר אלא עשה  לבבורו ולא  השלישי חמשים שר כמו ממט עצה לי~חלהם
 תרד אני אלהים איש אם לזמר לו וטוב יצאה הפורענות שכבר וראה לרדת לךיש
 יושב שאתה האלהים איש לך בשת אומרים שהיו מכלל הנביאים, יבוזו שלא וגויאש
 אלהים איש אם להתפחד, לי היה לא אומרים אתם ואמר אלינו, לרדת ירא ואתהבהר
 כך שהענישו והאמוראים מהם, צדיק יצא שלא ידע אש תרד מתפחד שאיניתדעון

 הזה. בזמן מענישין אין אבל השם בעיני רע אין אם הנאיעל
 כנגד מידה אלא האדם)א( טן נפרעין אין לעולם בטעשיו, האדם יפשפש כיצדרכא.

 חושב שיהא כרי תריבנה בשלחה בסאסאה ח( בז )ישעיה שנאמרמידה
 נבוה ממקום נפל שכמעט כמן הפורענות כנגד העון כנגדו פורענות של מידהבאותה
 ביתו כותלי אכני שהשליך אותו )נ( כגון נפילה לידי שיבאו בביתו נרם שמאיחשוב
 ביד לטחות יכול היה או בהם, נכשל חסיד לאותו שמע שלא לפי ולבסוף הרביםברשות
 ושמא הרבים, ברשות לא נם בבית מכשולות יתנו ושלא אחרים על יאיימו שלאאחרים
 מכובר גופו התורה את המכבר כל5( )נ( נפלו, או יפלו שמא קצר במקום ספריםשם

 הבא. לעולם וכן הוהלעולם
 נתלוצץ שטא מידה באותה יפשפש חשוב אדם על שמתלוצצים תראה אםרכב.6(

 במאונים ששוקלים כיף כ"ף3( מיחה, ולא טתלוצצים היו או אדם שוםעל
 תקלתא תקל כז( ה )דניאל שנא' וזה לעבירה, השוה ופורענות ועבירות ושכרםזכיות

 עליו. יתלוצצו  מתלוצץ  שארם עניין באותו תסיר והשתכחתבמאוניא
 )א(. כך בניו ונולדו כאחר והעליה הבית רואה שהיה באחר שנתלוצץ באחד  מעשה סרכג.

 דע בו דרים גוים או רשעים או חרב הכנסת בית או צריק של בית תראה ואםרכד.ג(
 קלות בו שטהגין המדרש בית וכן בזיון דרך בו מתנהגין היו ישראלשאף

 ובויון ראש קלות גוים נהגו לא כי כרבו שיהיה לעבד ריו ערלים בירי נופל סופוראש
  הבית  היה  פריצים הסערת יץ( ו ~רמיה שנאמר קלות תחילה  ישראל שנהנו עד ה'בבית
 רעה הערלים יעשו לא לעולם דרך, עוברי כל וארוה יג( פ )תהלים כך ואחרתוהי

 כ"ש. ג( כ"ח. נ( כניסק. ק"ש כקם וננפל ייז6(
..-- - .- 

-  

 ב'. מ"1 סוטה )נ( ט'. קיללנו שלא 1'ל )6(ריט.
 הבריות. על מכובד ולפנינו: מ"ז פ"ר אטת )ג( ב'. נ' ב"ק )ג( ב'. ח' שם )6(רכא*
 ליה ירעה לה אמר רנן הכי רבך שמואל ליה אמרה ב': ג' נדרים שאמרו מה כשן )6(רכס

 בשמתא איתתא ההיא תיהוי קאתית לבזוייה לה אמר ט' כריסיה מגא גמא אין ליהאמרה
 מרידן חד הונא רב מחוי א': מ"ר ושם כאחד העליה ואת החדר את ח"ה ב': מ"ג ובבכורתכר

 ישי"ש. יהודה רנ ואוקפד מדידיוחד
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 חכמים תלטידי יתבזו ולא לי[ ]דף ליה זה תחילה ביניהם רעה ישראל עשו כן אםאלא
 בידם. משה זמין התורה את קומביין או תחילה זה את זה יבזואא"כ

 מבוים והיו טוב מנהינ להם שהיה לפי לך יע רעים שמנהינם דור תראה ואםרכה.6(
 ההלכים השלוח מי את הזה העם מאם כי יען 1( ח )ישעיה וכתיבאותו

 מה אומרים היו רעים ביר למחות להם כשהיה בענוה נוהגים היו שהצדיקים ולפילאט,
 שאפילו עד מנהיג עליהם הרכיב לכך לאבותיהם או ידם לאל כשהיה לו להוכי4 ראויאני
 נשמעים דבריהם יהיו לא יוכיהום אם ונם מפניהם יראים רעים ניד למחות הפציםהיו

 רעים. לפני כפופים ויהיו לפובהאפילו
 זכות של דבר בירו שיש לך דע לו משחקת שעה או מאריך רשע ראית ואםרכו,ל

 בידו זנות אין ואם זכות היה ואמו אביו ביד או הזה בעולם לוומשלמין
 הבשת. מפני יצטער ויותר להשפילו כך ואחר תחילה להנביהו כדי הוא שלרעתודע

 ומתים במתים עוסק או אורחים מקבל כגון פוב אהד פרקליט לו שיש רשע יש ג(רכז,
 צבור בעבור טוב המליץ וכן עבירות בירו שיש אע"פ רחמים עליויבקשו

 ברעתו. ומאריך פורענות טסנו מרחיקים חסדים ובגמילות בצדקות אדוק או לשלפון אולמלך
 חביריו על דקדוקים שהוסיף לך דע ימים שהאריך חנם תלמיד יאית , אםרכח.י(

 במה א'([ ])כ"ח מנילה שבמס' בעניין שהרי בתורה כתובים שאיןדברים
 תורה. של שאינן סברא של דקדוקים אלא התורה מן אחד דבר שם ואין ימיםהארכתה
 או ילקו שלא אחרים על לבקש להם שהיה לך דע לוקים חסידים ראית אםרכטוס(

 עמהם. גרים או לרשעיםמתחברים
 שלא עניים על לרחם לצדיקים שהיה לפי הרבה שלוקח שלפון או מלך ראית אם ס(רל.

  ביניהם  מחלוות או כראוי לעמים הקהל נתט ולא ומזרעם מנשותיהםיתרחקו
 ה' את עבדת לא אשר תחת מח( מז כח )דברים וכתיב תורה ביטול או תפילות ביטולאו

 איביך. את ועבדת כל מרוב ]וגו'[אלהיך
 ולא מתנאים היו עשרם ומחמת עשירים והיו נרולה קהילה היתה אחת בעיררלא.0

 וחכם חפיר אחר זקן שם והיה למיעבד להו כדבעי בתורה עוסקיםהיו
 כל העיר, תחרב לא אם אני חמיה בכם ותחזרו בתורה תעסקו לא אם לכם דעו להםאמר
 מלך בא לעולמו והלך כשנפטר אבל יבר נעשה לא בזכותו הי היה זקן שאותוומן
 לי שנתתם בתורתכם השבעו להם ואמר השבועה, פי על שליש ונתנו אותם ודחקאחד
 להם אמר הקרקע, תחת ממונם שהטמינו למלך ואמרו רכילים באו ממונכם מכלשליש
 דברי את לקיים העיר את והחרים בשביה והוליכם לשקר ונשבעתם תורתכם עלעברתם

 עבדו. רבר מקים כו( מד )ישעיה כדכתיבהזקן
 ואצל בתירה בן יהורה ר' אצל השמועה באתה בקיסרין עקיבא ר' נשנהרג )א(רלב.

 לא שמעונו בנדיהם)ב( וקרעו שק מתניהם וחגרו עמדו תרדיון בן חנניהרי
 נהרג לא כהו בכל בתורה עמל שלא על  ו5א  הגול על שנבשל על  ומילא רינהרג
 % ימים וער מכאן למופת לכם יחזקאל והיה כד( כד )יחזקאל שנאמר מופת עלאלא
 כא( ט )ירמיה שנאטר הרונים בו מושלכים יהו שלא מקום נכל ישר' ימצ4 לאקלים
 עד קלים ימים היו )ד( לא אמרו השדה, פני על כרומן האדם נבלת ונפלה ה' נאםכה
 שנהרנו עד קלים ימים היו לא הרש י'נ ועד מכאן העולם את ועירב פולמוסשבא

 וי"ג.  ו( לי"%. י( ל"י. ל  סל5"1. " סלל'ה 3( טכ5"".6(

 ישראל בארץ מקום ימצא לא מועטים צ"ל )נ( אהיט. ואמרו צ"ל )3( 9"ח. שמחות  )"1רלב.
 שנוים. איזה שם ושי וכו' עד ימים עברו )ו( כו'. יחושלא
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 תמידיםספר80
 י"ב באו לא לו אמרו פרקסיאות אילו שאננות חררו יא( לג )ישעיה שנאמרביהודים
 רואים שהיו אלא לשטן, פיהם שפתחו מקני ולא שאמרו מה כל שנתקיים עדחדש
 ואין ולהצפער להתאבל להם היה עקיבא ר' ועל מקבלים היו ולא ומוכיחיםמעשים
 הצריו  נאסף הרעה מפני  א( נו ושם מלזמר להתאפק יכול.ים היו ולא  הוכחהמקבלים
 הפאתכם ורעו כנ( לב )במדבר שנאמר תהיה רעה סופכם בי דעו להם לומרומותר
 אם ]ע"ב[ לומר רורו בני להוכיח מותר כך בתשובה שיחזרו נדי אתכם תמצאאשר

 להם. יעשה שעושים במידה  ישובו  לאל
 לבייש שלא וכרי הממזרים לבלות אלא ננזר היה שלא דבר או חרב הריגת ישרלג,6(

 ועוד מחבירתה מביישת משפחה והיתה נודע היה ממורים אלא ימותושאם
 בטקום יח( 1 )ויקרא וכתיב לדבר)א( סי(נ עשו לא הכשרים שאבות לפי זוהריגת
 הרשע שמה הצדק וטקום פז( נ לקהלת וכתיב החטאת, תשהפ העולה תשחפאשר
 עם כשישנו ממון נאבר כסה וכן הרשעים עם בעיר לדור לכשרים היה שלאועוד
 מעשיך את ה' פרץ לרשע )ב( בהתחברך לו( כ )דה"ב וכתיב בעולה שנעשהמטון

 משפפ. בלא נספה ויש כנ( יג )משלי שנאמרוזהו
 להם סויק ואין ושובע שלום בה ויש בה הארץ שעמי מדינה תראה אםרלד.3(

 שאין מוכיח או חכם תלמיד ביניהם שאין לך דע תורה בה ואיןמאומה
 אהבה או ביניהם יש חטרים נמילות או במזיד שחופא למי בשונג שחופא מידומה

 ביניהם.יש
 מצליח אינו כך ואחר צדיק עני איש בו ומתחתן ומצליח עשיר איש יאית אםרלה.ל

 בדברי מוכיחן כשהוא ועוד צדיק לאותו רעה שעושה לפי לך דעכבתחילה
 לרגלי. אתך ה' ויברך ל( ל )בראשית שנא' למד אתה ומלבן לו נשמעין איןשמים
 ונתארה אהד חסיד בא ובנכסים בבנים מצלים שהיה אהד באדם מעשהרלווג(

 בביתו, משולחת קללה והיתה מנכסיו ירר והלאה יום ומאותובביתו
 פופיפר הרי רע, ויבא פוב קויתי מפמיר אני בביתי הסיד שבא היום מאותו האישאמר

 ליעקב שעשה לאחר לבן חכם אמר להפך ואני יעקב בנלל ולבן יוסף בנללשנתברך
 אתכם מוכיח שמא החכם אמר חלילה אמר כדין שלא לו עשית שמא ירד כדיןשלא
 שהוכיח לאהב מצליחים כשהייתם בידך מעשים שאותם ואע"פ לעצתו שומעים אתםואין
 וכתיב לאליהו שסעה שלא אלמנה כאותה )א( לכם הצלחה אין לפיכך אתם מזידיםאתכם
 ברכה. לו  תכף לצייץ ששומע מי אבל  עוני את להוכיר אלי באת  יח(  יו)ס"א
 בא לא העושר כי לך דע גדולים בני נו ומתחתנים עשיר רשע ראית ואםרלז.י(

 לכך בו יתחתנו לא עושר לו יהיה לא אם הקב"ה שירע אלא,לידו
 או ואמותיו  אבותיו  ובזת  אלא בו, מתחתנים זכותו בעבור ולא העושר לו ונתןהקדים

 לכן. קורם אותו מבייןשהיו
 לפי צחקתי לא לאמר שרה ותכחש פו( יח )בראשית כפלה לא במדה ,מדהרלח.ס(

 בעקידתו. יצחק ידי על מתה לפיכך יצחק)א( ידי עלשכיזבה
 לי"ז. ס( לעת. י( לע',. ג( ליסד. " לי"ג.6(

 pg' או שגה לפי אחת פעם חביבא בר אר"א ג' הלנה שמיני פרק יבמות ביחשלמי)6(רלג.
 לפרסם שלא כשריס עמהם ושטל הממזרים את ומכלה בעולם גחל דבר הקב"הטמא

 שלא החטאת תשחט השלה תשחט אשר במקום רשב"ל בשם רבי כראמר ואג"א החוטאיםאת
 בו'. פרץ אחזיהו עם בהתחברך צ"ל )3( החוטאים. אתלפרסם

 נע  פרשה רבה בראשית יעיין )"(רקן.
 ל"ב פרק רר"א בפרקי הוא וכן צער מאותו שרה ומתה כ"ח: פרשה רבא בראשית ולרלח.

 עצמו. דברי הוא שכנגה לפי ראפ: שנתם זהאכל
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 שאלה ולא למים צמאה והיתה הכפורים ביום שחלתה אחת באשה מעשהרלט,
 צמאה אחת לילה שנים שלש שעברו וקורם הרבה ושתת והלכהלחכם

 אינה לבעלה ואמרה והנקה תפשה חבלה ומלאך יאירה בלילה ושתת והלכהלמים
 )ירמיה וזהו מתה ימים שני לאחר לחנקה ורצו בגרונה תפשוהו כי עוד לחיותיכולה
 כי לצדיק אמרו יוד( ג )ישעיה בו וכיוצא מעלליו כפרי כדרכיו לאיש לתת יוד(יז
 רבים, לשון פסוק וסוף יחיד לשון צדיק הזכיר תהילה יאכלו, מעלליהם פרי כיטוב
 יב( נג )שם שנא' לעוה"ב, ואחד אהד כל עם חלק לו יש הרבים את שזיכה צדיקכי

 וזרעו. הצדיק הפרי יאכלו בעוה"ז אגל ברבים, לו אחלקלכן
 חתנו אחר ושלה חמיו חלה חמיו, עם מריבה עשה אחד כפלה, לא במירה מידהרם,

 לאחר שם, היה ולא חמיו ומת לבא, רצה ולא למות כשנטה אליולבא
 והלך אצלו, בהיותו בו טובה ראה ולא חמיו גשם לאחד וקרא לחתנו, כנים היושנים
 והיה אצלו היה לא האב וכשמת אשה ולקח אחרת לארץ חמיו כשם ששסובנו

 )ירמיה במירה מירה אחרת, בארץ מת הבן וגם ראהו, ולא מותו קודם לראותומתאוה
 תקהינה. בנים ושיני בסר יאכלו אבות כח(לא

 שמעל הדבר נתגלגל ולפיכך כד( לח לבראשית ותשרף הוציאוה יהורה ויאסררמא,
 ליהודה לו שהיה ישרף בחרם התלכד סו( ז )יהושע וכתיב בחרםעכן

 נשרפת היתה וגו' נא הכר כה( לח )בראשית שאמרה לא אם ותשרף, שיאמר קורםלחקור
 אבותיך כבור לקחת שרצו אותם בנו שמעון לא[ ]דף לר' ר' אמר )א( נקפה לעניןאע"פ
 למה מחשבתם הועילה שלא כיון מקום מכל לו אמר אומרים ויש אחרים, קראולהם

 לו. נעשה שלא נקמתו לנקום יכול אדם שאין אדם בני לענין זוהו שמםתכנה
 לבסוף צדיקים וגירש מביתו אורחים מגרש היה עשיר בטלה לא במידה מידהרמב.

 שמת ומי אבדוהו, ליורשים שנשאר ומה לכומרים ממונו נשאר מותולאחר
 לטובים. שיתן כדי לנאמן ממונויצוה

 לו והיו אחרת אשה הבעל ולקח בנים לו והניחה אשתו שמתה 'נאחד מעשהרמג,
 מוחה בעלה ואין ראשונה של בניה מצירה האשה והיתה ממנהבנים

 )שופפים כמו הראשונה, לבני ובעלה בעצמה והיא כשנתגדלו השניה בני נשתעבדולסוף
 לנו. תהיה קצין ו( שם )שם כתיב כך ואחר יפתח את ויגרשו ב(יא

 כדי בשת לאדם ברא רע, יחשבו ואלי זרועתם חזקתי טו( ז )הושע כתיכרמד.
 הוולד בעבור רור כמו חוטא הבשת בעבור והוא יחטא ולאשיתבייש

 ממון בעבור אם חופא שאדם מה כל תמר. עם ואסטן פלגשיו עם שכבו לכן אוריהנהרג
 ממנו נפרעין קרוביו בעבור או גופו הנאת בעבור או כבודו בעבור ואם בממון ממנונפרעין
 כבוד או ממון או טפו בהנאת חשש ולא זכה אם בו וכיוצא בעבורו שהקא דבראותו

 רצון אבל עושר תקנתו על שאל לא שלמה חשש, שלא ממון אותו שכר לומשלמין
 ואינו הקב"ה רצון אדם שעושה מה בל הרי שאל, שלא מה לו וניתן שאל חכמהבוראו
 רברים לו מפפיק הקב"ה בתקנתו לעסוק יכול היה שעה ובאותה ולכבודו להנאתולתקנתו
 ואכלם בהם אפי ויחר לי הניחה יוד( לב )שמות אמר למשה הקב"ה, בעבורשעוזב
 הדעת חונן תחילה תקנו לכך בו נתקיים ואעפ"כ )א( שאל ולא נדול לטי אותךואעשה
 לירדן. מעבר שבטו ונקרע שבטים ליקרע נרם ומנשה הקב"ה)ב( רצון שהוא לנו סלחהשיבנו
--

 א'. '"ד שדיות )6(רמא,
 פ"י. פרשה רבה בבראשית הוא כן )3( א'. ז' פרטת )6(רמד.
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 וכו' פרעה רכב הטביע הזכות זה כס( מז )בראשית מרכבתו יוסף ויאסוררמה.

 ואם בעצמו יהבן לרגוב מצוה בדבר ללנת אדם נשבאנמנילתיה)א(
 אדם אויביו, ומעשה תיקון מידה ובאותו ענין באותו ויבמל וימהר שם יעמד בקיאינו

 מיד המחשבה לו שבאה שמיד למחשבה קרובה המעשה אם שחשב או המצוהשעושה
 נודר ואם , אענה ואני יקראו טרם כד( מה )ישעיה רצונו עושה הקב"ה כן כמו הריעושה
 אויביו ואם אשמע, ואני מדברים הם עוד שם( )שם כן כמו עושה ומיר לעשותאדם

 לעשות קוס לבין שבינו רבר או האים על רעה כשהשב הצדיק אם רעה עליוחושנים
 מצוה לידו בא או תאותו ביטל ומיד מידותיו על העביר ומיד צער לו עשו אועבירה
 אויביו מחשבות ומשכית מבטל הקב"ה ומיר רצונו עושה הקב"ה כן כמו עושהומיר

 במידה. מירה לאים מודדין ההמתנה וכפי המהירות כפיומעשיהם
 כאילו ראובן על התחנן ושמעון לשמעון צערו והניד צער לידי ראובן בא אםרמו.6(

 על ראובן התחנן ולא צער שום לשמעון כשיבוא לבסוף עצמו עלהצער
 ואפילו בבתיכם העני גזילת יד( ג )ישעיה וכתיב גזלו כאילו הרי עליו שמעון כמושמעון
 אע"פ אבירו על התחנן ואם כמוך, לרעך ואהבת יח( יט )ויקרא וכתיב שמעון נושעאם
 זה לו ננעשה לחבירו שעשה מה זוכר צער לאותו זרעו או הוא כשיבא הועילשלא

 ומושיעו.המאורע
 אותה עושין בשמחה מיני מהר ישראל אותה שקבלו מצוה בל אומר רבי )א(רמז.

 בשמחה אותה עושין אין בשמחה ישראל אותה קבלו שלא מצוה וכלבשמחה
 נוהגין השמד בשעת עצמן ישראל שמסרו מצוה כל אומר נמליאל בן שמעון רבן)ב(
 בידם מחפה הוא עדיין השמד בשעת עצמן עליה מסרו שלא מצוה וכל בפרהסיאאותה
 לעשות כדי ויתענה עליה יתפלל בידו יכלת אין או לעשותה האדם על שקשה רברהרי
 ודוחק במה לו ואין לעשות כשחפץ לי ומה השמד בשעת מקיימה אם לי דמהעושה
 קשה שפעמים עצמו את ומפציר המצוה לעשות לו יש וכלימה בשת או ]ע"ב[ עצמואת
 ומזרעו. ממנו מצוה אותה תזוז לא יצרם את יכופו ורעו שנם מתפלל והוא כמותעליו
 העבירה מן עצמה וגררה למצרים שירדה שרה אמר חייא ר' בשם הונא רבי )א(רמח,

 ומוסר לעבירה גדר שעושה ואשה איש כל הרי בזכותה הנשים כלונגדרו
 כמותו. אותה יעשו שלעולם כמהו יעשו שלא מזרעו יפסוק לא הדבר עלנפשו
 השם קידוש על טצווין ישראל לב( כב )ויקרא ישראל בני בתוך ונקדשתי )א(רמפיל

 הד גבי מחייט הוה זוטנא בר אבא ר' )ב( השם קידוש על מצווין הגויםואין
 ליה אטר לך קטיל אנא דלכון אכיל 11ה אמר דנבילה בשר ליה איתי ברומיארמאי
 אכלת דאילו לך מורע מאן א"ל דנבילה בשר מיכל אנא לית קטיל מיקטל בעיתאין

 יהודי שדוחקים הטים ארמאי ארמאי או יהודי יהודי או ליה אמר )ק לך קטלהוינא
 לעשות. יכול )ד( יאכל שלא כדי ליהרנ רוצה אם נבילהלאכול

 שמר נזרו אחת פעם ח( קמד )תהלים שקר ימין וימינם שוא דבר פיהם אשררנ,ג(
 ה' את ולעזוב שלהם במים להטבילם דתם מעל להעבירם ישראלעל

 לרבים והיה ממקומם, לברוח עוסקים וישראל הגוים אמונת לתפוש כדי ישראלאלהי
 חל5"מ. ג( יי"ש. 3( כי"ח.6(

ר~ז,
 שנוים. כמה ישי אלותי בן ר"ש ולפנינו שם )נ( רשב"ג. ולפנינו ק"ייא' בשל )ל(
 ל"ב. פרשה רבה ויקרא )6(רמח.
 'עוין )7( למחוק. צריך א"ל )ג( פ"ה. שביעית ירושלמי )נ( א'. ע"ד סנהדרין)6(דלקמן

 זה הרי עבר ולא נהרג דאר והרמב"ן הרמב"ם משם שהניא סק"א קנ"ז סימן יו"רש"ך
 בנפשומתחייב
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 באו אויביכם כנגד עליכם ואנן אלי תבואו ואמרו כאוהבים עצמם טראים שהיושרים
 הנוי. עם יהודי יתייחד אל )א( אמרו ולכך והרטםאצלם

 היו שלא בעבור היחורים את הורגים הגוים והיו אחת בעיר היו תלמי4ים שנירבא,
 יודעים גוים היו ולא במחבא נסתרו בחורים שני ואילו להשתמדרוצים

 ובפשיעה השם קידוש על שיהרגוני כדי אצא אחד אמר לברוח יכולים היוובלילה
 אסר והבירו ונשרף ברבים דרש תרדיון בן חנניא ר' שהרי )א( ערן בגן אבואאחת
 תרדיון בן חנניא לרי אמר רי)ב( שהרי עליהם אצא לא אבל אהרג עלי יבאואם

 שתי בין סמך בבא בן יהודה ור' )נ( עמו תורה וסמר הוא נשרף לא אם אניחמיה
 רינין. ישתכחו מן ועוד נודע יהא שלאעיירות

 והשני חכם תלמיד אהד אם מהם אהד להרג נוים וניקשו שיושנין שניםרנב,6(
 בן ראובן כרבי )א( חבירי ולא הרנוני להדיוט לומר מצוההדיות

 עקיבא. לר' צריכים היו רבים כי עקיבא ר' ולא שיהרגוהו שביקשאיצטרובלי
 אחד לי תן נכרי לו ואמר בידו תרומה של וככרות למקום ממקום עובר היה )א(רנג.

 כולם את יטמא אומר אליעזר ר' כולם את מטמא הריני לא ואם ואטמאטהם
 לומר נוכל וכן הסלע על אחת לפניו יניה אומר יהושע ר' מהם אחת לו יתןואל
 מום בו אעשה לאו ואם מום בו ואעשה אחד לי תן הגוי שאמר בהמה בכורלעניין
 ואם ונפמא מכם אחת לנו תנו נוים להם שאמרו נשים וכןנ( )ב( העניין כזהבכולם
 מישראל אחר נפש להם ימסרו ואל כולם את יטמאו כולכם את טפמאין אנו הרילאו

 נותנים שהיו ברע עשו חשמונים ובימי איש נשי את להציל ימסרו אל פנויהואפילו
 היה לא ואעפ"כ ראשונה מביאה מתעברת אשה אין שהשבו אלא תהילהלהנסק
 הנוים אם הריגה)ג( לעניין הדין זה כן נשים לעניין שאמרו וכמו להגטון לתתלהם

 נפש ימסרו ואל יהרגו כולכם נהרוג לאו ואם ונהרגנו מכם אחד נפש לנו תנואומרים
 הנוים עם שמתקוטט בסכנה כולם שמשים ביניהם רשע אחד אם אבל , מישראלאחר

 והרג חושש ואינו שמתקוטפ בסכנה כולנו משים אתה למה תתקוטט א5 לוואומרים
 סכנה. לידי כולם ואת עצמו את שם הוא שהרי יהרגו שלא כדי נותנים הנויאת
 לנו תנו להן ואמרו נוים בהן ופגעו בדרך שמהלכין ארם בני סיעות הני )א(רנד.

 ימסרו אל נהרגים כולם אפילו כולכם את נהרוג לאו ואם ונהרוג מכםאחד
 ור' להם אותו ימסרו בכרי בן שבע כנון אחד להם ייחדו מישראל אחת נפשלהם

 ואזל עקר לב[ ]דף מלכותא תבעה קושר בר עולא מיתה חייב שאינו אע"פ אמריוחנן
 ליה יהבין אתון לית אין לון אמ' טדינתא ואקפון אתון לוי בן ,יהושע ר' גביללוד
 זכור אליהו הוה לון ויהביה ופייסיה לוי בן יהושע ר' גביה סלק מרינתא מחרביןאנן

 ס"ט. 3( סינט.6(

 א'. כ"כ זרה עבודה )6(רנ.
 א'. י"ר סנהדרין )ג( קסמא. בן יוסי צ"ל )3( א'. י"ת שם ~6( 'רנא.
 להציל רצה כי כתב ראינן ר' ערך זבסה"ד אלו ד"ה שם ובועס' א' י"ז מעיקה עיין )6(הנב:.

 המקור ידע לא כי שם בהגהותיו נאטאנזאהן מוהרי"ש הגאון תתב בבא בן יהורה ר'את
 המדרש בבית שנדפם מלכות הרוגי עשרה מעשה במדרש אוים הסה"ר לדברי ולא המ"ח לדברילא
 ור' אחד זקן שט והיה כו' בגא בן יהודה ר, ואחריו איתא: 28 צר עושי חרר יעלינעק ר"אשל

 ותנצל תחתיך אני אמות רצונך אם אלא כו' והביאו שלח שמו ]איצטרבול2[ איצטרוגיל בןראובן
 זהסה"ד. רביט דברי מקור וזהו כו'אתה

 דבר על ובכלל כ"ח סוף תרומות ירושלמי )ג( מי"ב. שם )3( מי"א. פ"ח תיזמזת )6(רנג.
 מהלכות פ"ה וברמב"ם פי"ט רבה ויקרא צ"ד פרשה רבה בראשית יעיז להריגה אחדמסור
 ה"ה. התורהיסודי

 שם. ייישלמי )6(רנד.
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 תמידיםטפר84
 למסורות ליה אם' עלויה ואיתנלי צומין כמה צם איתנלי ולא עלויה מחנלי יתשלטוב

 החסידים. טשנת ורא ליה ואמ' עשיתי משנה ולא ליה אמר ננלהאני
 שאם גורלות להפיל רשאין אין )א( סערה רוח והיה שבספינה אדם בנירנה6(

 בן ליונה עשו כאשר לעשות זה אין בים להטילו מהם אחד עליפול
 לעניין נפש פיקוח לעניין שכן וכל ממון לעניין קניא לא אסמכתא השתאאמיתי
 הפילו שאול ויאסר מב( יד )ש"א כתיב ואשר הגורל פי על יסמכו שלאנפשות
 באיזה יבעו והם משפטו כל ומה' הארון היה שם יהונתן וילכד בנו יונתן וביןבינו
 גורל לכם ויריתי ו( יח )יהושע שנאמר הגורל על לסמוך אין עתה אבל להפילעניין
 אין אבל בשוה כשהולקין אלא גורל מפילין אין בממון ואפילו אלהינו ה' לפניפה

  התיכה ולא כאחת שתיהן שוין כן אם אלא אחת חתיכה נננד חתיכות שתימשימין
 שעירי שני צריכין שהיו ולפי הדעת באומד בשוה אלא קטנה חתיכה בסגךגרולה

 ובקומה. נבראה שוין היו ולכך )ב( ערל הכפוריםיום
 כשאנו עלינו אלהותו נודעה מתי ז( צה )תהלים טרעיתו עם ואנחנו אלהינו הוארנו.

 אדם שמפשפש אע"פ אלהינו הוא שמו לקדש בשביל כצאןנשחטים
 שאם אע"פ מאהבה ולקבל האמת דיין ברוך לומר הוא צריך עון מצא ולאבמעשיו
 אליהו בימי כמו ונסתרין כצאן נהרנין הקב"ה ועוברי מצליחים ועובדיה בע"נ נסגעשה
 השרת סלאבי אף והוא צרינו יבום והוא יד( ס )שם אחר עוד ואין אלהינוהוא
 )שופטים שכתיב לפי עמך קדשים כל אלהי הי ובא ה( יד )זכריה לישראלעוזרין
 בעזרת יהיו כולם לכך ה' לעזרת באו לא כי ונו' ה' מלאך אמ' מרוו אורו כג(ה

 יבוס והוא יענם יקראו מרם והוא יענם והוא ה' אל קוראים ו( צט )תהליםישראל
 אתי. הגאל המלאך טס  מח )בראשית הושיעם פניו ומלאך ט( סגלישעיה

 אמרו התורה להעבירם שמר שגזרו מקום באותו שהיה אחד בחסיד מעשהרנו.
 ברחו ה' דבר הירא וכל הוא הגזירה לבטל כשנוכל נשמעהיהודים

 ישתמדו שלא כדי אמ' משם יצאת וכבר תתענה למה לו אמרו להתענות התחילמשם
 לרעך ואהבת יח( יפ )ויקרא כתיב הרי אמר צריך שאתה על תתענה לואמרו
 שעה חיי בנה לחיים הקב"ה שיושיעני מתענה הייתי בניי או שם הייתי אילוכמוך
 מן להושיעם מתענה אני לכך הבא מעולם ומעבירין שמסירין שמד ע"ד שכןכל

 המתענה שכל רבינו משה לתורת ולהשיבם הגזירה לבטל תענו ואשר )א(השמד
 בצורני והעוסקים יעשה צורנו נם ישראל וצרכי שמים רצון צרני בשביל.ומתפלל
  ישראל לרון חכמה ששאל כשלמה אחרים ירי על לו יעשו צרכיו שמים ובצרכיציבור

  לך. נתתי שאלת לא  אשר גם יס נ  )מ"א  שנאם' לו ויתנוצרביו
 עצמותיי יכנסו לארץ איכנס שלא הואיל עולם של רבונו רבינו משה אמר )א(רנח.

 על יוסף בארעיה מתקבר בארעיה דמורה הקב"ה אמר יוסף עצמותכמו
 אבל ישראל  לארץ ליכנס עצמותיו זכו העברים מארץ נגבתי סו( מ )בראשיתשאמר
 אמרת ולא להם ושתקתה הצילנו מצרי איש יפ( ב )שמות ששמעתה  ידי עלאתה
 שהנוים ששומע אדם מכאן לארץ עצמותיך יכנסו לא לכך אנכי עברי אישלהם

 שיוכל )ב( נדרים במסכת שאומר ומה אני יהודי לומר שצריך נוי שהוא עליואומרים
 הצריקים עם אבל והאמת המשפט מדבר בנדרים שנהלכה לפי אנא, רנורא עבדאלומר

  סט"65(

 מ"ב יגמא )ל וצ"ע. קס"ט סימן שיו )6(רנה.
 למחוק. יש א* תבות שתי )6(רנז.
 ב ס"ב )3( תתי"ר. רמז דברים ילקוט )5(יחנוק.
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 בן יהושע דרי כמעשה הדין משורת לפנים עשו לא למה עמהם לדקרק הקב"החפץ
 אותו ונתנו ואתכם אותו נהרוג יהודי אותו תתנו לא אם שאמרו )נ( בירושלמילוי
 לעשות לך היה לו אמ' היא מתני' והלא יהושע ר' לו אמ' זה על כעם ואליהובידם
 שאע'פ דברים יש הרי אחת נפש למסור ולא הרוגים כולם להיות חסידותמידת

 איש לומר לו היה מצרי איש וכשאמר מלימודו יותר לעשות יש כן שהמידה~ע"ב[
 ועוד )ח( אנכי אברהם עבד לר( כד )בראשית שאמר אליעזר זכה ולכך אנכי)ד(עברי
 ונצטער. ונוצל הדיין עלי נאמן אמר אליעזר ור' )ו( שיקרי לא אנא דנוראעבדא
 סבורות שיהיו כדי הגויות בין כומרים בבגדי הלכתי אני לחבירו סיפר אחדרנט."(

 בין וכשהוא נלחים ספר למדתי סיפר ואחד יזיקוהו ולא כומרשהוא
 החכם אמר בעליה תהיה והחכמה יב( ז )קהלת לקיים בלשונם מזמורים אומרהגוים
 הקים כה( כ )יחזקאל נאמרעליכם

 לא'
 אליעזר רי שהרי בהם יחיו לא ומשפטים טובים

 נוצל. בך שעל ונצפער הדיין עלי נאמןאמר
 הם כי יכירום ראיהם כל ט( מא )ישעיה יתחשב לא ובנוים מ( כנ )במדבררמ.3(

 על יעשו שלא חיילים באים אם ישראל יאמרו שלא כיצד ה' ברךזרע
 שתי בתיהם על ישימו שלא כומרים הם כאילו עצמם יעשו ושלא וערב שתיבגדיהם
 ואם נוים שהם מבורים הגוים שיהיו וגלהים ככומרים הראש בנובה יגלחו ושלאוערב
 עמהם היהודים ילכו לא ע"ז בבית הולכים והגוים יהורים בהם ופוגעים עובריםנוים
 ונפרוש אלהינו שם שכהנו אם כא( מד )תהלים שנאמר גוים שהם סבוריםשיהיו
 ויאמר הבעל בית רכב בן ויהונדב יהוא ויבא כנ( )מ"ב וכתיב זר לאלכפינו
 כי לבדם הבעל עבדי אם כי ה' מעבדי עמכם פה יש פן וראו חפשו הבעללעבדי

 המלך. מיראת עמהם ה' מעבדי יהיה פן יראיםהיו
 עמה ישכבו פן ויראה גוים בה שפוגעין ושמעה בדרך שהולכת והאשה סרמא.

 כומרת שהיא סבורים שיהו כרי ככומרת עצמה את ללבושיכולה
 ללבוש מותרת כן כמו בה יפגעו ישראל שפריצי שמעה היא ואם עמה ישכבוולא

 קורם לצעוק ויכולה עליהם ותלשין תצעוק היא ולומר נויה היא ולומר נכריתמלבוש
 הפריצים. את שיהרנו אע"פ לה לעזר גוים שיבאוכדי

 יהודית לדת לחזור מנת על נשתמדו ומקצתם נהרס מקצתם "שמד בשעת.רסב,י(
 או בעליהן שנהרנו הנשים נשתמדו, הרב אבחת מפני אלאכשיוכלו

 כומרות להיות רוצות ואמרו אותם יממאו הערלים שמא אומרים היו מקצתן פנויותשהיו
 ואחרות מהם הטף את יניחו לא יברחו אם אמרו כי שם שמו לא קטנות נקבותאבל
 להם אמרו לברוח מהרה יוכלו לא ככומרות יהיו אם אמרו כי בביתם שחורותלבשו
 בכומריא יהיו אם שמא אמרו כי לבנים ולבשו לכנים תלבשו או בכומריא תהיו אוהנוים
 ונות דרך כרחם בעל אותם יטמאו אם שבהם החכמים ואמרו לברוח טהרה יוכלולא
 ואוכלות יברחו שלא שנים כמה אותן ששומרין שבכומריא כאותם עזן כך כלאינו
 שאינה לערל להנשא אותם ידחקו הערלים אם אבל שבתות ומתללות טמאדבר
 הערל. יטמאנה שלא בכומריא שתהיה מוטב אותה ששומרת הבעל מפני לברוחיכולה

 סמ"ג. י( סס"3. ג( לכן. 3( ל"מ.6(

- - -
 לאברהם אליעזר דא אדוניו ועבד אג 'כבד בן א': ק"ג דף וירא זוהר )י( פ"ח. q1D תרומות)ג(
 ולילקוט בעימיהו ליה ולמקיר דאגרהם בשנחא לסלקא בגין אנכ' אנרהם ענד אמר אלאכו'

 תו בנדרים שם עיין )ס( הבשן. מי עוג והוא למלך והעמידו הזהבשלם
1 

 עגדא.
 ק

 ענודה מ(
 ג'. ט"זזרה
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 אלא הי קידוש על נהרגים שאינם צדיקים ויש ה' קידוש על שנהרנ ישרטג6(

 ולמה  נהרנים היו השסד בשעת היה ואלו מטותיהם על שמים נידימתים
 כך לירי לבוא שלא שחפצים הנאה טובת כנגד השכר טן להם שפוחתים אלאיפסירו
 הזה העולם היי כנגד שכר עליהם עודפים הנהרגים ואותן בנים ויולידו שיחיוכדי
 ונסיון מחשבה לידי מביאן היה אם הרשעים כננד לפעון הדין מדת ועולה קבלושלא
 ויכולים לעמוד יוכלו שלא הנסיון כנגד פורענות ולקבל לעמוד ינולים היושלא

 היינו נסיון לידי באים היינו אם לך וידוע שנלוי שכר להם יש לומרהצדיקים
 חוטאים. היינו ולאלעמוד יכוליי

 וראה ונוצלו ליהרנ בלבן גמרו והרבה הנזירה בשעת נהרנים יהודים הרבהרטד.3(
 רבי שמו אחר הרוג וגם בחלום וראהו ישראל ר' שמו אהדיהודי

 ה' קירוש על ליהרנ בלבם שגמרו אותם כל הרי ההרונ שבתאי ר' לו אמ'שבתאי

 עמנו. עדן כגןחלקם

 שיוציאוהו חי חשוב לאדם בהלום בא ההרוגים בין קבור היה אחד רשערמה."
 ביותר. להם שקשהמביניהם

 לכל הצדיק בא הגון שאינו מי  אצל שקברוהו צדיק חנם בתלמיד מעשהרמו.ל
  שריחו הכסא בית אצל שקברתוני לי  הרעותם ואמר בחלום העירבני

 והלאה ומשם כמחיצה הרשע לקבר הצדיק קבר בין אבנים ושמו העשן לי וקשהרע
 בחלום. להם באלא

 קבור יהא שלא הרשע את אלישע שההיה צדיק אצל רשע לקבור אסור )א(רמזה(
 רשע אצל רשע קוברים אבל לשכנו אוי לרשע אוי )ב( שנאמראצלו
 צדיק. אצלוצדיק

 משאר אסות מח' יותר קברו מרחיקין הקהלות בחרם מנודה שמת מי )א(רמח,י(
 בקברו. אמות די שהוא אחר קבר תפוסת תנע שלאהקברים

 אל לאחד ואמר בחלום. לאחד מת בא אחר למקום ללכת רצו אחד קהלרמט,י(
 תעזבונו ואם הקברות לבית כשתלכו הנאה לנו יש כי אותנותעזבו
 כלם, ונהרגו חששו ולא שתהרגודעו

 למתים יש הנאה כי בעירי אמות לה( ים ב' )שמואל אמר הנלעדי ברזילירע.ס(
 להם מביבין טובה לנשמתן ומבקשים קבריהם על הולכיםשאוהבים

 יפונה בן וכלב ההיימ)ץ( על מתמללים הם עליהם  כשמבקשים וגם עולםבאותו
  האבות. קברי עלנשתטח

 וראה נעור הלילה בחצי השמש וסגרו הכנסת בבית בלילה  נודם  אחראעגל
 בהיים עומדים שעדיין אדם בני ושני במליחות מעושפותהנשמות
 ומתו. מועטים ימים חיו שנים אותןבתוכם

 הייתי אחר בעולם ואמרה עמדה חיתה בשוהה וכששסוה נפנרה שרית גויה י(רעש,
 באותו אמרה חיים היו שעדיין אותם ונם בגיהנום אבודים הגמוניםוראיתי

 שראתה ואמרה הכירה יהודית ואשה עדן בנן יהודים וראיתי בניהינום ויבאו ימותוזמן

  וכפול סט"י ~( סט"ט.  ז(  סס"ו. ו( סטה. ס( חט"ס. ד( לכ"ג. ג( לס"ט. 3( ככ"ל.6(
 סל"'ט. סי' לקין ווטים רפט  י( סטי"%. ע( סססי5"ז. סי'5ווע

 ב'. ג"1 סוכה מ"ג. פי"ב נגעים 1' פרשה משרע ספרא )3( א'. מ"ז  סנהדרין  ה(רטן,

 אבותיו. בקברי נקבר מנודה כי כתב שע"ד סי' ביו"ד הב", )6(הכזול

 העם. שאר עם קברו על וכאים בז' תלתא ד"ה א' קכ"ב ינטות כש"י ושיו ג' ל"ד סיטה )6(זחע
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 אחת פעם אמרה מחברותיך טשונה את למה לה אמ' בחלב טטונף שלה ירבית

  הבשת. זה לי נעשה לכך בחלב מטונף היה שלי יר ובית בשבת נרהדלקתי

 זו כפרה ראויה )א( אמרו ח( כא )דברים ה' פדית אשר ישראל לעמך כפררעג,6(
 ממצרים משיצאו המתים כל על כלומר מצרים יוצאי על אףשתכמר

 בעליה שמתו חטאת )ב( והלא בהייונ( עשאה שלא מי על לכפר המעשה יכולואיך
 עונותיו לו נתכפרו האדם מות בחבלי כי מיתה לאחר כפרה שאין לפי אזלאלמיתה
 וטעשים  הורה ללמור בנו את ונותן חוטא  שהאב כגון אנא מזכיה נרא אמר נךאלא
 לעשות  לבנים צוו האבות  ואם אבא מוכיה ברא וכה האב ירי ועל הואילפובים
 ישראל לעסך כפר האבות עשו כאלו הבנים כשיעשו הרי האב מות לאחרדברים
 שהמתים ומצינו מתו שכבר למי שייטב צדקה שנודרין תקנו ומכאן )נ( פדיתאשר

 תפילה פלפול )ד( הסל שכבת ותעל יד( טז )שמות שנאמר הבנים עלמתפללין
 למשלי עליהם ונותנין צדקה או עליהם מתפללים  שחיים למתים מועיל וכן קברשוכני
 שטואל שהרי )ה( שלעתיר ממות תציל וצדקה העולם שבזה ממות תציל וצדקה ד(יא

 צדקה לי טה תפלה לי טה כי בשבילו צדקה נותנים אם שכן וכל לוי עלביקש
 המת לנפש להטיב יכול בעוה"ז יועיל לא  וכה לא אם אבל חכה חטא אםדוקא
 לא הוה בעולם ביקש ואם לעתיר יבקש לא גם ביקש ולא הוה  בעולם שתקואם
 .אמר יוחנן ורבי דאחר מקברו עשן יעלה נשימות שאטר מאיר ורבי  )ו( למתיבקש
 לא  אם  אחר של פשעיו רבו כי )ז( בהייהם כן לעשות יכלו לא ולמה מגיהנםפוקחנו
 היה לא מפניהם נדהה שהשוער מותם לאחר יוהנן ר' וכן עשה בכה  מאירשרבי
 הזה בעולם כשמתפללין מקום ומכל בכה עשו הבא בעולם כי בבקשה בחייהםמועיל
 וה על  טוה הרם מותם לאחר נדה במסכת דרב ומתלמידי )ה( למת לטובנעשה

 משכבותם. על ויזוהו  D1~W יבא יחריו שהשלימולהזריע
 לדעת טסכימים עליונים בו( מר )ישעיה ישלים מלאביו ועצת עבדו יבר מקיםרעד.ס

 המתינו הקב"ה אמר אותם ראוים וכך לכך אומרים כשעליוניםתחתונים
 שאמורא עד מאיר ר' מפי שמועה אוטר היה לא ולכך )א( בכם יאסרו שהצדיקיםעד
 והלא טפוסיה קאמר השתא ואמר זרק קליפתו אכל תוכו מצא רימון מאיר רביאמר
 שנאמר משפטיו למדת ותחתונים עליונים שיסכימו שהפץ אלא לפניו נלויהכל

 תצמח מארץ אמת יב( פה )תהלים בשפטיך תזכה בדברך תצדק למען ו( נא)תהלים
 הפובה מרה  איזה ומחפש לאמיתו אמת דין ודן צדיק נשאדם נשקף כמצמיםוצדק
 יא( שם )שם העליונים לרעת ומכוין פורענות ומדת במדה מדה רצונו לעושי ראוילו
 עולם של רבונו השטן אומר פורענות מדת על נשקו ושלום צדק נפגשו ואמתחסר
 ואוסרים הצדיקים בעיני שנראה טובה מדה ועל לדעתי טסכימים תחתוניםאפילו
 לדעתנו מסכימים הצדיקים והלא אליהו אמר בדברך תציק ו( נא )תהלים שנ'בפיהם

)6.i~Uabn  )4 יכ"ד. 4( ל"מ. סי' לטיל 'ס  יעז 
- -

 כפר האזיב: ובתנחומא מהספרי שופטים בילקוט )נ( א'. נ' יומא )נ( אי. וי חזר,ית ~6(ושעג
 ובספר כפרה צריכין שהמתים מלמד המתים אלו פיית אשר ההיים אלו ישראללעמך
 על לכפר לירושלים אשם קרבן כסף דרכמונים אלפים שיח המכני יהודה כי י"ב ב'חשמונאים
 המאור במנורת מובא פ"ב כלה ובמסכת וצ"ע. למתים כפרה אין שאמרו כ"א תמורה ויעיוהמתים

 שיכניסך לנפשך מעדנים ויתן גיהנם של מדינה ויגיחך תורה בנך למד ויניתך בנך יסר פ"א ג'נר
 ואב מישור באורה אזיל ברא האי אי יותי: פרשה סוף וכזוהר הצדיקים עם עדןלגן
 ישית מתורץ בזה )1( ב'. ט"ו חגיגה )ו( ב'. י"ה ברכות )ס( אבות. של תפלתן ר"מרמז

 אי. ל"ז נדה )מ( יעו"ש. מק"ג תרכ"א סי' או"ח בטורהגרל"ח
י ב,. ט"ו חגיגה )6(רעך.
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 וכל לדעתן שכיוון אותן ומנשקים מעלה של הדין סדות כאים לעולמווכשנפטר
 כשישראל עליו טובה ומליצים עליו שם מתפללים הן מפיהם שמועה רברהאומר
 לאו ואם זה את זה מנשקים מעלה של דינים שבעלי גורם מקום של רצונועושין
 שלום לי שלום יעשה ה( כז )שם שנא' וזה יבכיון מר שלום מלאכי 0 לג)ישעיה

 לי.יעשה
 כח( כב )איוב אז בדבר הקב"ה שרצון יודע כן אם אלא מפיו אדם יוציא לארעה.

 שאמרו הדבר ונתגלגל אחר מפי למד מאיר ר' הנה לך ויקם אמרותגור
 שטו היכירו לא )ב( שאמר רברים על המדרש כבית שמו הזכירו ולא אומרים אחרים)א(
 השתא לטוב זכור אליהו ואסי אכל תוכו מצא רמון מאיר רי האמורא וכשאומר דבריועל

 שהוצרכו שגרם ובעבור אחר בעבור נענש עתה עד פירוש אומר בני מאיר רביקאמר
 שמו. מזכירין ואילך מכאן אבל שמו להזכיר שלא זמן נתנו עתה ער אומרים אחריםלומר
 שבים שאינן על בין השבים על בין מכפר הכפורים יום אומר רבי )א(רעו,

 לו ויתכפר רעים מעשים עושים שזה בדבר פנים משוא וכי הואותימהא
 הדבר וקשה ימות איך הכפורים יום אחר חטא ולא הכפורים יום אחר ימות אדםואם
 הכפורים ביום סליחה לבקש צריך היה לא לר' ועוד לרשע צדיק בין חילוק מההרי
 מבן ק א )במדבר ישראל בני מספר ומונין האומה על כשגוזרין גזירה לענייןאלא
 לשבע שגוזרים זה כנון מכרעת זכות כף הרי הזכאים רבו אם ומעלה שנהעשרים
 טועיל זה יתכן לא זה ישלח לא הרשע של ולשדה נשם זה לשדה לומר יתכן לאכי

 מועיל שלו הצער הרי אבינו אברהם שנימול ועוד וקטנים גדולים כולםשמתענין
 לשאת ינולים היו לא לבד וזה לבד זה היה אם משא נושאים אדם בני שנילגרעו
 יום כך לבד ומזה לבד מזה נשמע יותר קולם מרימים שנים יחדיו בשניהםכמו

 שנכונה נזירה יחידים יחטאו אפילו לכך וקטנים נדולים יחד שמתענין לפיהכפורים
 ולחכמים לרבים, היתיר יפסיר שלא הכפורים יום מכפר ושובע נשמים כנוןלרבים
 אם אבל קצת היחיד אותו להם ומפסיד השבים על אלא מנפר הכפורים יוםאין

 לו למחול אבל ורעב גשמים עצירת לרבים לגזור חובה כף יכריע חוטאיםהרבים
 כן תאמר לא אם שב שאינו כיון לרבי אפילו מכפר הבפורים יום אין לנמרילרשע
 שאומרים ויש שכתבנו כמו אלא עונותיו נמחלין שהרי יכיות במיעוט אדם היהלא

 ישא כו( 1 )שם אומר )ב( בספרי שהרי שבים שאינן על מכפר הזה העולםלעניין
 חמורות עבירות על שעוברין ויש הבא נעולם ישא לא הזה בעולם אליך פניוה'

 שבים שאין על אף מכפר הכפורים יום אם כי מעונותיהם שבו ולא ימיםומאריכין
 ביום אומצא דחנקתיה )ד( והאי )ג( וכוי כתורה פנים מגלה יהא לא כן אםבר'

 חנקתיה לא כן אם לר[ ]דף לו הועיל אם לר' הכפורים יום נפר לא זה עלהכפורים
 הכפורים יום אם הרי עבירות ושאר הכפורים ביום כרת כתיב למה כן אםאומצא
 על אף מכפר זה לענין רבים נגירת לענין אלא כך אחר ככרת מת היה לאמכפר

 וטעוברות. קטנים אף בו מתענין שהרי שביםשאינן
 לבלי פיה ופערה נפשה שאול הרחיבה לכן יד( ה )ישעיה עקיבא ר' דרש)א(רעי,

 שיכריע אחת מצוה בידו שאין מי חוק לבלי אלא כאן כתיב איןחוקים
 מלאכים תתקצ"ט אפילו הזה 'בעולם אבל הבא לעולם אמרת ראת הדא זכותן לכףלו

 למחוק. יש וכשאמר עד מכאן )3( rw. י"ר מריות )6(רעה,
 ב'. י"ג שבועות )י( ה"א. פ"א פאה ירישלמי )ג( מ"ב. פיסקא נשא )ג( ג'. ס"ה יגמא )6(רען,
 ה"ט. פ"א קדושין ירושלמי )6(רען.
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 המלאך מאותו צרדין תתקצ"ט ואפילו זכות עליו מלמד אחד ומלאך חובה עליומלמרים
 זכות לכף מכריעו הקב"ה זנות עליו מלטד מלאך אותו מן אחד וצד חובה עליומלמד
 אחד אלא כאן כתיב אין מאלף אחד מליץ עליו יש אם כ0 לג )איוב שנאמי טעםמה

 מצאתי שחת מרדת פדעהו ויאמר ויחננו כד( שם )שם מלאך מאותו צדדין מאלף אלףמני
 רובו ערן גן יורש זכיות רובו הבא לעולם אבל הזה בעולם אמרת דאת, הדאכופר
 מעבירה עצמו אדם שומר יצחק רב בר שמואל רי בשם ירמיה ר' גיהנם, יורשחובות
 הן כס(  שם (DW  טעם  מה משמרו הקב"ה ואילך מכאן ושלישית ושניה ראשונהפעם
 אלהכל

~yD' 
 מעם מה לה יתב דלא ובלחוד זעירא א"ר גבר עם שלוש פעמים 4ל

 אין ינתק במהרה לא אלא כאן כתוב אין ינתק לעולם לא המשולש והחום יב( ד)קהלת
 הא שכחה לפניו אין הקב"ה אמר אבהו ר' בשם הונא ר' הוא מפסק עילויהמטרחת

 דוד וכן כתיב עון נשא עזן נושא ז( לד )שמות טעם מה שכחן נעשה ישראלמפני
 הכפורים יום רבי שאמר ומה מלה, המאתם כל נסית עמך עון נשאת ג( פה )תהליםאמר
 רשע הרי מצליחים רשעים שהרי הזה בעולם עשה לא בין תשובה עש" ביןמכפר
 עליהם כשעבר עון אין אם עונות ומעט זכיות י"ס עשה וצדיק עונות וק' זכיות כ'שעשה
 רשע של tp~nw אומר אתה נמצאת שבין לשאינן מכפר הכפורים יום אם הכפוריםיום

 שהעתקנו למעלה שנכתב כמו סיירי זה בעולם אלא זה יתכן וכי צדיק של מחלקומעולה
 זכיות רובא הבא לעולם אבל הזה בעולם אמרת ראת הדא בקדושין ירושלמיטתלמוד
 בעולם אליך פניו ה' ישא כו( 1 )במדבר ובספרי גיהינום יורש עבירות רובא עדןיורשין
 וכתיב איש, יפדה פדה לא אח ח( מם )תהלים הבא לעולם פנים ישא לא אשרהזה

 במזל הזה והעולם האב בעון ישא לא בן תמות היא החומאת הנפש , כ( יח)יחזקאל
 וכנגר ]הבא[ לעולם לו ממעמין הזה העולם מן שנהנה מה וכנגד מזל אין הבאוהעולם
 רעה באשה )ב( הזה בעולם צערו שתדיר מי אבל בגיהינום ממעטין הזה בעולםהצער
 בידו שאין צער ענין וכל והרשות התדירין ויסורין עניות ודקדוקי )0 לגרשה יכולואין

 לו מניחין אין או האם כמו )ד( בהם לעשות יכול ואין בנים לו שיש כגון עצמולהציל
 הזה. בעולם באהבה שקבלם וכאן גיהינום בטקום הצער הוי רעה אשתולגרש
 יוד( גג )ישעיה כת' בייסורין שרוי אדם אם בג( יד )משלי מותר יהיה עצב בכלרעח.

 )שם שנא' שלי מייסורין נהנין אחרים הרי ויחשוב ימים יאריך זרע:ראה
 הקדוש שרבינו )א( וביום הצדיק יהנה לא ]משהוק[ ואפילו לנו נרפא ובחבורתו ה(שם
 אמר עקיבא ר' שחק אליעזר ר' ונשחלה )ן( לעולם  פורענות שום בא היה שוחקהיה
 שלא  טוב  ולנך העולם בוה  עולמך קבלת  אומר הייתי בטובה שרוי הייתה שאתהלפי
 שנאמר בהקב"ה לשמוח מצוה אבל  טיולים  ומשאר  משחוק יהנה ושיא  ארםישחיק
 היום: כל  יגילון  בשמך  יו( פט )תהלים באלהי נפשי תבל בה' אשיש שוש י( מא)שם
 ה' את עברו  ב( ק  )שם ובחיב  ביראה ה' את עברו  יא( ב  )תהלים  כתיב 6(רעת.

 )ב( עצב הוא ואם המיתה יום לו יונור  )א( מאר שמח ארם אםבשמחה
 . שמח לבו שיהא תורה דברי דבדיחותא מילייחשוב

 ארבעים עליו יעברו שלא הזה בעולם מדי יותר יהנה שלא לבנו צוה א' חכם 3(רפ.
 להקב"ה:  שיעבור יתפלל שונאו על ואפילו תענית בלאיום

 סנהדרין בי.ק)3( נ' נדרים "(רעח.
 ל ל ( ) ב. א ק"א-א'.מ

 פיק משמינה פ"ה י'עי'ן ב' " 'טבת שאמרי ~מי )3( א'. הי ביכית )"(רש'
 דבדיהותא. מילתא אמרי הוו מגירסייהו רגנן חלשי ה11 כי כמ"ש :שכתב
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