
 אמידיםמפר90
 אמרו לא לנעורת כאש לחלום תענית יפה )א( הכמים שאמרו אע"פ והבן דע 6(רפא,

 בא' בחלום ראה אהד יהודי הרי התענית, עם תשובה בעושה ]ע"ב[אלא
 שמראין לפי הרי לו הועיל ולא ולילה יסים ב' הרי וביהכ"פ בתשרי בט' והתענהבתשרי
 בלא מועיל אין קרבן מה חטאת במקום התענית כי במעשיו שיפשפש קשה חלוםלו

 בלא[ מועיל ]אינו חלום תענית אף תועבה רשעים זבה כז( כא )משלי שנאסרתשובה
 היו שלא שחומאין בעבור לא הסכות הנ ולאחר המצות חג לאחר שמתענין 3( מהתשובה
  כפרת על  בתעניות קורין שאין  הכפורים ויום  השנה ראש לפני כמו התורה בספרקוראין
  בשבוע מתענין  במרחשוון  הגשמים, בשביל תעניות אילו אבל לפובה  הרין ביום  לווכרםעונם
 )ב( לברכה הזרעים על שיבא יורה בעבור בשבת מרחשוון חדש ראש חל כשאיןראשון
 קורין לכך ובירקון בשדפון תלקה שלא גדלה שכבר התבואה על מלקוש מפניובאייר

 לברגה: המטר  שירי ברי בתעניות  עושים  הראשונים  שהיו כמו התורהבספר
 העדות בשבועת  המויר על  קרבן כשהביא לו ונסלח י( ה )ויקרא שנת' מה ג(רעב.

  תשובה:  כשעשו זהו )א( חרופה שפחה ובאשם הפקרוןובשבועת
 כוונתו שאין אע"פ עליהם נענשין קרבן אין ואם קרבן מביאין השגגות על ג(רפג.

  המלך ושמע  והחליף אחר ושגה מעות  להחליף  שלא שמר מלךלכך,
  מלך לפני  בן הוה  ברבר עתה  גם יפפור פניו הישא או  הירצחו שניתי לומרהיובל

 היא: שגגה כי המלך לפני לומר לבלתי הקב"ה המלכיםמלכי
 לעכב כתובים ב' מצריך קרבטת בענין שהרי ישראל של ממונם על הסה התורהרפד.

  )שם מניין בקרשים  )א(מתעסק הבקר בן את ושחפ ה( א)ויקרא
 על הסה  שהתורה  הקרבן פסול לירי להביא ובוהו  לרעתכם תוכהו לרצונכם בפ(כב

 לכהן אומר  ישראל  שהיה מחלוקת לידי יבא שלא כדי ועוד )נ(  ישראל שלממונם
 ושינה הקל כהן ירי על  שהקרבן ובשביל מזריע היה לא  כן  בשביל והכהן ליתפרע

 לעכב:עליו
  אשכים ג( כה )ירמיה שמעתם ולא ודבר השכם אליכם ואדבר אלי ה' יבר היהרפה.

  לומר ה'  לרבר ומקיש בפי יוצא  הריבור היה משכים כשהייתיכתיב
 של פמוק  אם מינה ונפקא קטנה נבואה היא הרי בפיו פסוק ונפל  השבים אם )א(אף

 ט0 כה  )בראשית )ב(  כמו  תורה ברברי ורבר  השכם אחר רבר תענית  צריך הואפורענות
  שמע: את  ורבר  והשכם  עמך ועורי הקיצותי  יה( קלפ )תהלים משנתו יעקבויקץ
 פורים או מועד של חולו או חדש ראש ולמהר הלום  תענית בשבת המתענה יןרפו.

 על אהד יום יתענה כך לאחר אלא יתענה לא הנוכה או עי"כאו
 יתענה: למהר אחרון טוב ביום חלום בשביל טוב ביום התענה אם אבלשהתענה
 ככ"ט. 7( לכ"ח. ג( ססככ"ס. פי' לקחן טפול ככה 3( כג"6.1(

 כ' סי' פ"א תענית הרא"ש אבל תרכ"ט סי' תענית המרדכי כתב כ1 ,)3( "י. י"א שגת )6(רפא,
 קדושין והתוס' ויחל, קשין שאין כתב n"1eal איוב בני כמו חטאו אזלי כי דהטעםכתב

 וחי בי מתענין שיש כתב צ"ב דף חיים ובאורחות יש"ש. כהראיש ג"כ כתבו סקבא ד"ה א'פ"א
 להתעטת שנהה משמע כדי ד"ה א' פ"ב ב"ק ומתוס' תכ"ט, סי' אטה ב"' ועיין שפועות אחרגם
 ואחר הפסה אתר בו"ה יהתעטת ישראל כל נהגו כתב: ס"א מימן ובכלבו השנה ימות בכל וה'בב'

 מדברי כדמשמע כתבו ר"ט ס" והרוקח תקל"ז סימן הישר בספר ור"ת דשתא. סקבא משוםסוכות
 אבותינו גזרו כתכי: תענית הלכות גדולות ונהלכות רע"א סי' וויטרי ובמהיר הנ"ל. בב"קהתוס'
 כן מ' בה"ב תעניות מתענין באייר כתב: ובמהרי"ל כו'. דברים ג' ספני וה' בב' מתעניןשיהו

 במקום ר"ל נרעדה וגילו בשמחה ה' את עבדו שנאמר משום וסמכו הסגות חג אחר אותםטתענין
 מדרש. תענית, רעדה ההא שםשמחה

 א'. '"ג שביעית )6(יחס211.

 וצ"ע. מונן אינו הסימן דגרי כל )3( א'. '"ג הילין )6(רפד.

 ממשנתי. מס"ט: בקשית יגה סייס )י( %. ג"ה ביכית )6(רפה.
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91 חסידיםטפר

 צום ביום לומר יוכל לא כי ענינו יתפלל לא חלום תענית בשבת שהתענה מי 6(רמז.
 בשבת:  בן  לומר  יתכן לא  כי אנחנו  גרועה ובצרהתעניתם

 יום מבעוד ילכו שלא מוב אז ויחל בו שקורין תענית יום בששי כשחלרפח,6(
 להקדים: ולא לאחר אז טוב לכך הכנסתלבית

 בשביל שהרי להתענות צריך לבנה )א( כגון לוקים מאורות רואה אדם ואם 3(רפט.
 רואה כשהיה הנביא וכן שכן. כל לא העולם כל בשביל מתענהחלום

 )ב( יצומו כי יב( יד )ירמיה שנאי וזהו וישובו שיצומו להם ואומר מהפלל היהפורעטת
 רוצם:אינני

 אבי קראו כי שאול על התענה דור שהרי אביהן שמת ביום )א( שמתענין מה ג(רצ,
 כן על וכתיב חשוב אדם מיתת על לצום יש כי אבנר ועל יהונתן עלוצם

 הזקן הלילה שהנחנו ופשענו הואיל אמרו כי )ב( הנשה ניד את ישראל בני יאכלולא
 שהאב דין אחר דבר הנשה גיר לאכול שלא נדרו לכך בשבילנו לו אירע לכךלבדו

 : הבנים שיצמערו אחד גוףוהבן
 עם הים למדינת שהלך באחד החכם יוסף בן סעדיה ברב מעשה היה סי י(אצא:

 והניח האדון מת לימים מעוכרת היתה ואשתו גדול ממון עמו והוליךעביו
 שמע שהולידה הבן כשגדל בנו אני העבד ואמר בנכסים והחזיק העבד והלך הממוןכל

 הבן ירא והיה חרור בגדולי ונתחתן העבר בהם שהחזיק נכסיו לתבוע הלך אביושמת
 עד אכל ולא לאכול לפניו והניח מעדיה רב בבית ונתאכסן יהרגוהו פן ]פיו[לפתוח
 המלך לסני ויתחנן ובכה הלך המלך אל לדבר עצה לו נתן הדברים אלו לפניוששם
 עצם ולקח בספל דם להקיו סעדיה רב וצוה זה דין לדון סעדיה רב אחר המלךושלח
 אותו ושם העצם ולקח הדם נבלע ולא העבד בספל והניחו הבן אבי של העצםלעומת
 יבנו ונתנו הממון סעדיה רב ולקח אחר גוף היו כי )א( בעצם הדם ונבלע הבןבספל
 דלתי סגר לא כי איוב אמר וכן אביו מיתת ביום שיתעצב לבן וראוי נאה הרישבא
 שלעולם עשה כן וירמיה יומו את ויקלל וכתיב אחר כגוף שהכל אמי בטן אמה ולאבטני
 אחד"( )ב( אביו. שמת ביום להתענות יש לכך שמח היה לא יום באותו הבאהלשנה
 מתענה היה פשוטה ובשנה אביו שמת יום באותו מתענה והבן ראשון באדר אביומת

 : מס0יקא ואדרבשבט
 פורים ובאותו מנות לשלוח יניח לא הבאה לשנה )א( בפורים אביו שמת מי סרצב,

 ירצה אם לפורים ממוך מת לו מת ואם בשר או מעות לענייםישלח
 דבר וכל לשמחה עשויים שהם תפנוקים לא ורק בשר או מעות ישלח לענייטלשלוח

 . לו ישלחו ולא ישלח לאשמחה

 כשמצטערין להצטער אדם שצריך )א( ו( 1 )עמום יוסף שבר על נחלו ולא י(רצג.
 שלא לפי שיבכה כדי בניו ומתים )ב( שמתו חכמים תלמידי ועלהציבור
 ; צדיקים מיתת עלבכה

-
 סטי"י. ו( שי"ג. ו( סט'"3. ס( ר5"3. 7( ר5"6. ג( י"5. 3( יכש.6(

 ומנחה. עולה יעלו וכי רנתם אל שומע אינני צ"ל )3( קפ"ח. סימן בא וילקוט א' כ"ט שכע )6(ואל"מ

 ואמו, אביו בו שמת כיום א': '"ב נדרים ב' כי בשבועות כאמרו מהא לזה ראיה קצת )5(ושטי
 זבש"ה ראובני בילקוט מובא )3( ברמ"א. סי"ב ת"ב סי' יו"ר ויעוין קי"ד דין ~כלבומובא

 ישרא בני את ולקנט .העניש שיש בדין nSet1: בפרשה כתב והחזקתי רבנו, בשם התורהעל

 אביו של קברו על לחטט רצה שלא להג: אמר ד"ה ברשב"ם א' ג"ח ב"ב יעויין )א(רצא.

 סק"כ. תקס"חסי' ויעוייןתשנ"ד " ש )3( 87. צד תקפ"טבבכ"ע
 . ויעפש. ממת ישלח הבאה לשנה גריס: סקי"א תרצת סימן או"ח המנ"א ג5(רעב,

 בי. ק"ה שבת )3( א'. י"א תענית )6(רצג,
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 להתענאה דלא בטוב היה טובה שמועה ששמע יד( ז )קהלת טונה ביוםרצד,"(

 רעה וביום כטיולים  תראה שלא חכם תלמיד שמת רעה וביוםולמספד
 והצילה: אותה ראה בנהר אשהשטובעת

 לטעום רצה ולא טובהק רבו שמת לחכם והגיד לעיר בא אחד אדםרצה.
 אלא בלבד אותי ולא הבא העולם לחיי הביאני כי אמר למה לואמרו

 ועל שאול על הערב עד ויצמו ויבכו ויספדו יב( א )ש"ב וכתיב לו, צריכין היו רביםאף
 דוד ויחזק יא( שם )שם וכתיב כחרב נפלו כי ישראל ~ית ועל ה' עם ועל בנויהונתן
 השמש בוא לפני אם כי לה( ג שם )שם וכת' אתו אשר האנשים כל וגם ויקרעםבבגדיו
 אינו שהוא אע"פ להם צריכים שרבים באילו כיוצא על הרי מאומה כל או להםאטעם
 ממנו: שיצילנו אלא עליו רעה לבקש לו ואין )א( כששמע להתענות צריך[ ]לוצריך
 לו אמרו הקב"ה שירפאהו כדי עליו והתענה וחלה שונא יהודי לו היה אחד 3(רצו,

 יב( א שם )שם וכתיב רבים לו צריכים אמר פעמים כמה ציערךוהרי
 : וגו' שאול על הערב עד ויצמו ויבכוויפפדו

 וכן ישראל מזקני איש שבעים לי אספה טז( יא )במדבר בעניין )א( במפרירצי.
 שנאמר ישראל כל כננד אחד וקן על מצמער שהמקום מוצאאתה

 זקן על אבל הכל על סהוללין ]כביכול[ נחלתי חללתי עמי על קצפתי ו( מז)ישעיה
 קול ולשמע לשמוח יום באותו לכשרים יתכן לא כשמת כשר זקן מאד עולךהכבדת
 לחביריו אומר אחר צדיק היה כשר צדיק ארם שום מת כשהיה ישמח שלא כבישירים

 כינמת כי )ב( בדור שחטא על ]נבל[ נכשל ולכך בתפנוקים היום יתכן לא לולנשמעים
 בתענוגים שרוי אדם שיהא יתכן ולא ושיכור משתאות עושה נבל היה הנביאשמואל

 בטוב: היה .טובה ביום יד( ז )קהלת וישתה יאכל בשבת אבלותפנוקים
 יתר גדול מחר יום כזה והיה שכר ונסבאה יין אקדה אחיו יב( נו )ישעיהרצח,

 נאספים חסד ואנשי לב על שם איש ואין אבד הצדיק ד( נ ב א גז )שםמאד
 נכחו הולך משכבותם על ינוחו שלום יבא הצדיק נאסף הרעה מפני כי מביןבאין
 המקראות מאלה הרי תתעננו, מי על ותזנה מנאף זרע עננה בני הנה קרבוואתם
 להריגה נמסר או לעולסו נפטר כשצדיק יין לשתות תבירו את אדם יקרא שלאמשמע
 לו וסמך יין אקחה אתיו וזהו בצער שהצדיק אבל בימי לשמוח לאדם יתכןשלא
 ואם נבל נענש זה ועל היין במשתה לשבת יתכן לא הצדיק כשמת הרי אבדהצדיק
 רב. כשטת )א( שגזרו כמו בשמחה למעט ראוי הצדיק שמת לאחר נשואיןיש
 לא לילה באותה אחד חסיד אשת מבלה יום ובאותו אחד צדיק שמת מעשהרצה.

 מיטתו. לשמשרצה
 ועל שלשים על בנים בני ועל בנים על אבות עון פוקד ז( לד )שמות כתיבש.

 ]ע"ב[ היה פוקד האבות עון כל כתיב ואילו לעולם עלי ובזרערבעים
 כתיב אין נכשלים הזרע ערירים שכתב במקום ]עון[ פוקד אלא עון מיני כלמשמע
 לאו ואם הבנים מעל מקילים פורענות תשלום כל עליהם האבות קבלו אם עוןכל
 הרעה אביא לא לכן אחאב נכנע כי יען כס( כא )מ"א אומר הוא וכן הזרע עלהכל
 אריכות פורענות למידת וכשיש זרעו מעל הקלו עליו המורענות שקבל ודודבימיו
 ז( שם )שם כת' לכך שנה ועשרים מאה ימיו והיו ג( 1 )בראשית שנאמר כלייה ישאז

 מסלמס. סי' רקען כפ51 3( סטי"ל.6(

 עליו. הבאה הרעה מן יצילנו כי לבקש לו ויש צ"ל מולי תיקון צריך הלשון )"(רצה.
 כ"ג. פרשה שמואל מדרש )ל צ"ע. פיסקא בהעלותך )"(1*(בז.
 אי. ק"י שבת 4(רצדץ*
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 וכשמהרה ונכד נין ושאר שם נשאר לא לכך שנה ע' נצר ולנבוכד האדם אתאמחה
 והאריך האמורי עזן שלם לא כי טז( סו )שם וכתיב קצת משאירין הנקמהנעשה
 הרעה על וישקוד יד( ט )דניאל וכתיב נשמה כל תחיה לא טז( כ )דברים לכךלהם
 נתקיים לא עלי בני ועל כמעט שריד לנו הותיר צבאות ה' ~ולי ט( א )ישעיה כתיבלכן
 רבעים עד פוקד אחת פעם שעושה אחת עון כי יותר אלא רבעים עד אבות עוןפוקד
 עלי ובני דורות כל על פוקד הרי עונות הרבה ואם ח' עד הרי עון אותו כפלאם
 רשע בן צדיק לו ורע צדיק )א( ואמרו והואיל זרור דור לכל עון שיהיה עדהרנו
 יקבל הרע גם אביו לירש שחפץ מאחר בידיהן אבותיהן מעשה אוחזין שאיןאע"פ
 )תהלים אחר במקום אמר לכך נאמר לא ואמו אבות עון פוקד ובניהם, עלי של בניוכך
 וברשות יורשות שאינן לפי בנים אלא הזכיר לא ובנות תמח אל אמו והמאת יד(קט

 נעמי גבי )ב( כדאמר למחות יכולין אדם של ואשתו בנים אחר דבי הן.אחרים
 ולקבל בתו את להשיא האב שביד לפי תרדיון בן חנניה ר' של ובתו )ג(ובניה
 הילודים הבנות ועל הבנים על נ( טז )ירמיה מצאנו בירמיה נדרה ולהפרקדושיה
 אם כ( יד )יחזקאל כת' וביחזקאל הזה. במקום אשה תקח לא בפלשה הזהבמקום
 אבות בנים חוטאים אם וכן אבותם בעון לוקים ובנות בנים הרי יצילו בת אםבן

 אפקוד לא יר( ד )הושע וכת' אבותם יאכלו ובנים יוד( ה )שם וכתי העוןנושאים
 ובנותיו. בניו ביר למהות ינול היה הוא תנאפנה כי כלותיכם ועל תזנינה כי בנותיכםעל

 מומר ענין מה ז( א )משלי בזו אוילים ומוסר חכמה דעת ראשית הי יראתשאץ(
 חמש ואל אביך מוסר בני שמע ח( שם )שם לו וסמך דעתלראשית

 שנאמר ה' ביראת נכנסים שהבנים מעת אלא לאהוב היה לא הדין מן אמךתורת
 את אוהב הכלב כך זרעו של גופן אוהב האדם אם שהרי אהב אהבי אני יו( ח)שם
 אם אבל אין הבהמה מן הארם ומותר יט( ג )קהלת אמר זה ועל הבריות וכלגוריו
 בחשך בתו או בנו הוליך אם כנון הגופות מן יותר הנשמות שמים ~DW אוהבאדם
 בעצמו הוא או לשפחתו או לעבדו אומר גופם תקנת יהא שלא שירעה במקוםאו

 בניו מדעת נזהר להיות צריך ויותר צער לידי יבוא ופן הנוף ינזק פן עמהםללכת
 ובנופם במעשיהם יחפאו 0ן מפחד לה.ות צריך ויותר שבראם למי יחטאו פןובנותיו
 חולה כשבנו אדם עושה ותחנונים ובכי וצומות תעניות כמה יראה 3( לבםוכהרהור

 שהיא עבירה דבר בעשותו לעשות לו שהיה שכן וכל בנו גוף על נפשו מרהכי
 איוב אמר כי ה( א לטיוב שנאמר לכס כהרהור ונשיהטאוג( לעולמים נפשטובת

 בלבבם. אלהים וברכו בני חטאואולי
 בשביל אם בוכה אתה למה כשבכה לו אסרו מאד חולה היה צדיק אחר אדםשב,

 בעולם צרניהם להם יעשו אחיי אמר במקומך הם אחיך הרי הקפניםבניך
 הבא לעולם להביאם ומייסרם מוכיחם הייתי חי הייתי שאם אלא בוכה אינוהזה

 במקומך אני בנו על שמינהו אפוטרופא לו אמן הישיה בררך ולהדריכםללמדם
 לך ונונכים אותך מצערים היו אילו בטקומך תחתיך אלא תהיה לא לו אמרתחתיך
 למצות הנכם עליהם הבורא במקום תהיה כך יותר יעשו שלא כדי אותם מכההייתה
 אם יאמרו אם אלא היתום את אכה איך תאמר ואל תייסרם הבורא הננד יחטאוואם

 ופד מכלן ג( חסק"ק. 3קי' כפק סקי' q'p  !פר פכחן 3( ססקק"3. קי' 5קפן !כפף סקע"61(
q'p'ססקס"3. בסי 

- . - - -

 אשתו ועל עליו להכריז הכתיג צריך מה תקצ"ט: רמז חת ילקוט )3( א,. ז' ברכות )6(11.
 והוא ואשתו צ"ל )ג( בכולם. שהיתה עין מצרות זה את זה מעכבין היו שלא לפיוגני!

 ב!. מיחתה שלא נשגיל להריגה אשת! ועל א': י'ח זרהבעמרה
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 יותר אליהם תאמר ואתה אותנו להכות עוזב היה ולא מרחמינו היה הי אבינוהיה
 לאפימרופא ואמר הטובות למדות אתכם ולהורות אתכם לייסר צוני וכן אתכם מכההיה
 הרי הכלב כמו נאמנים והיו בנו את תייסר אם הארץ מבהמות סלפנו יא( לה)איוב
 לבני תעשה כך מזונות לו שנותן לפי לארונו נאמן והוא אותו מכין ל"ו[ ]דףהכלב
 כשיעשו עליהם נענועיך ותתן כשיחטאו עליהם אימתך ותפיל ותיימרם מטנות להםתן

 תצום. אשר הבורארצון
 הנינת על בונים אחרים בי אני חסיד כי נפטי שמרה ב( 10 )תהלים אמר דודשג.

 את שומרים שאינם כשרואה ודוד אוהביהם וכשמתו כשאינו הזההעולם
 חולים לבקר כרי הלך חכם הזה העולם הנאת על בוכים אחרים בוכה היההתורה
 לו אמרו אכנם לא להם אמר חולה יש שם כי הבית בזה תכנם תלמידיו לואמרו
 דבר מה להם אמר כשיצאו נננמו דעתי ותרעו תכנסו תחפצו אם להם אמר מהמפני
 בשמחות  חביריו הוה  העולם  מן  יהנה שלא יסות איך ומיליל בונה היה אסרוהחולה
 בפוב כן אם להם אמר עוד יהנה שלא צעור היה העולם מזה רק בקבר והואגיל

 להתאבל לו והיה הזה העולם הנאת שאוהב הכרתיו כי עמכם הלכתי שלאעשיתי
 אדם יתאונן מה לט( ג )איכה שנאמר הלק הבא לעולם לו שיהא עסק עלולהצטער

 שומרים שאינם כשרואה ורוד הכא עולם שיש מודה אינו כן אם חטאיו על גברהי
 שמרו לא על עיני יריו מים פלני קלו( קיט )תהלים שנאמר בוכה היה התורהאת

 כג( יב )ש"ב וכתיב בכה ואבשלום אמנון וכשנהרג בכה לא הילר לו כשמתחורתיך
 על צם והלא כשנהרגו השב לא למה זה כל עוד להשיבו האוכל צם אני זהלמה
 עד ויצמו ויבכו ויספדו יב( א שם )שם דבתי ויהונתן שאול מיתת על ובכהאבנר
 תלה לטה בבה  ואבנר אבשלום ועל וגוי הי עם ועל בנו יהונתן ועל  שאול אלהערב
 ו( יוד )ויקרא וכתיב ולבכתה לשרה לספוד ב( כנ  )בראשית נתיב והלא  להשיבוהאובל
 להם שצריכין כל אלא ה'  שרף  אשר השריפה את יבכו ישראר בית כלואחיכם
 לשרה צריך שהיה ואברהם ה' ועם ויהונתן שאול כגון ולצום לבכות צריך מתיםאם

 האובל  שאמר נמו מיתה מחמת ולא  ולאהרן  למשה וישראל יעקב לנכיאותושבטים
  שבכה עשה  שברע יואב לו אמר ועוד בגיהינום  שראהו  אבשלום )א( ועל עורלהשיבו
 שטחוייב ועל  )ב( בוכה:  אינו לבכות שמחוייב ועל בוכה כרחו בעל ועוד אבשלוםעל

 ג' כנגד )ד( פנים הכרת על שמעידין ימים ג' כנגד )ג( ימים ג' מן יותר  יבכה יאלבכות

 במזמור ונוושיעה פניך  האר נ( ח ד 0 )תהלים ג' בתהלים כנגדז הזרע שנקלטימים
 : שליש ברמעותותשקיפיו

 אלא ממא אינו בהמה בנבלת הנוגע כל יח( א )קהלת מכאוב יוסיף דעת יוסיףקשד.6(
 הנוגע בהמה ד"א ימים זי טמא אדם בטומאת הנוגע אבל ערבטומאת

 יט( נ )קהלת אחרים ומטמא טמא אדם בנבלת נוגע אבל אחרים מטמא ואינו טמאבנבלתה
  ומברך  ניעור  ומברך ישן  ומברך שותה  ומברך אוכל ארם אין  הבהמה טן האדםומותר
 כשם מרבר הכתוב המיתה שעת על אלא כלום מבחנת שאינה  לבהמה בחשבהיאך

 אדם יותר דץ אין שמתה בהמה )א( האדם על נמלכין כך לשחיטה הבהמה עלשנמלכין

  שע"ז.6(

 א'. י' ר"ה )ז( א'. ק"כ 'במות )נ( ב'. כ"ז מו"ק )3( ב'. י' סשה )6(שג.

 כדי אתר כמין נתערב ולא משפחתו משמר היה עכבר אפילו י"א: פ" נח בתגחומא )6(לצך.
 לשלישי, פי"ח ובמורה ג', מאמר ורעות באמתות גאון סעדיה רג דברי ויעוין שכר,ליטול

 זה ונגד לעוה"ב, חלק לה ואין לשחיטה אלא עומדת אינה בהמה מה אמרו: כלה במסכתאבל
 אומר נתן ר' בו כיוצא אדם אלא באדם מתחייב שהוא לך אין כ"1: פרשה בראשית גמ"ראמש
 סרק אילני אף אחא א"ר כוי רעועה אפילו מקל אפילו אומר טריון בר הונא רג וניב זאבאפילו
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 מה מפני אלא עוד ולא עליהם אותו ודנין מעשיו אותו ומראין ליין אותו מעמידיןשמת
 אתה אם תלמידיו לו אמרו מיתתו בשעת יוחנן ר' בוכה היה )ב( ובכך בחייך בניךמתו
 כל אותי ומראין לדין אותי שמעמידין אבכה לא בניי להם אמר עלינו תהא מה אטבוכה
 ולא  בחייך  בניך מתו  מה מפני לי שאוסרים אלא עוד ולא עליהם אותי ודמןמעשי
 עליהם אותו שדנין אלא )" בחייו במו  שמתו  לאדם  דיו ו4א עולם ש1alptn~  4וביתי
 מצות ה ומן התורה מן ידיי תרפה אל זקנה לעת תשליכני אל ט( עא )תהלים דוד אמרלכך

 כחייו בניו  המתיט שכ4  )ר(  ובבנותיי  בבניי שיניי תקהה אל  ,תעובני  אי כחיככלות
 הבל: הכל כי יז( ב )קהלת נאמר לכך כהה וכחו כהות ועיניו קהותשיניו

 תחיית אמונת לרעת לנו יש שמהם לפי אבות אחר אומרים אנו מתים מחיהשה,
 ל0 ר )דברים יעקב את ואהב ב( א )מלאכי ]ע"ב[ כתיב שהריהמתים

 מעפ ט( מז )בראשית יעקב נבי וכתי לאהבה ה'  חשק סו( . )שם אבותיך אתאהב
 כא( יא )דברים וכתי' להם ייטיב המתים את כשיחיו לעתיד אלא .חיי שני ימי היוורעים
 להם לתת לאבתיכם ה' נשבע אשר האדמה על בניכם וימי ימיכם ירבולטען
 ימיכם ירבו אומר ישראל ולכל וחברון שכם אל ובית שבע בבאר אלא היו לאואבות
  לבא  לעתיר  אלא )א(  ישראל ש4ב4 מה להם 4תת  יאבתיבם ה'  נשבע אשר האדמהעל
  שבט כ4  עם  אתן ולזרעך לך ג( בו )בראשית שנא' ושבט שבט כל עם לאבותיהא
 )ב( ואמרינן לבא לעתיד אלא יאכלו מתי שעשו הזכיות הרי טובה ראו ולא צדיקיםואבות
 אבות אצל המתים תחיית תיקנו לכך )נ( הבא לעולם חלק לו אין המתים בתחייתהכופר
 טורח כי בקברתם וקברתני ל( סו )שם אמר ויעקב המתים שיחיו מאמינים אנו מהםכי
 המת אם אצלם עמהם לשכב רצה לכך יחדיו הרחוקים הנשמות את להביא למלאךייצ

 באחת שיקברוהו לו דיי אבותיו עם להקבר ליעקב לו למה כלום יורע אינובמיתתו
 שלא הצדיקים ושמחים זו עם זו מרברות שהרוחות ש"מ אלא ישראל בארץהמקומות

 אם הרי אבותיו לקבר תבוא לא נבלתו לאריה שהכהו לנביא ואמר ביניהם רשעיהא
  מנוחתו  הרוח אלא מטפו יהא מה חושש  הנביא היה לא ימת  חכמה 'היה  4א מותולאחר
 ביתר הרוגי שניתנו והמטיב הטוב המזון בברכת תיקנו למה )ד( עפר שכבר אע"פ נופועל

 ודשן ושבע ואכל כ( לא )דברים לבם וירם שבעו ו( יג )הושע שכתוב לפילקבורה
 שהכל ויחשוב שבע כשהוא האדם לב יגבה שיא כדי המזון ברכת לאחר תיקנולכך
 שהוא לבו על האדם שישים לשחרורית ויהיה לבן השלג שכל ויחשוב לסעורהמתוקן

---
 ך גג10עמ יףיהנ-רז "ג :נע lDwn1, כגנ':גןצן:מ אף וחשבון דין נותן האדם מה השרה עץ האדם כי הכא מן אמרי רבנן וחשבון דין ליחןעתידיו

 ן:ז; (לגן:גיק:ימג לשגיעני
 כו' נגשם

 ה' תשפיףידטנג:תני חיתזהשדה תיאם "י"י פריי שמכתב: ' כג:ת

 עור ולא להלן: רבנו 'שסיים מה' יתכן לא אבל בי כ"ח ברכות שאמרו למה זכאי גן ר"י עלהיא
 יוחנן ברבי רק בחייו בניו שמתו בריב"ז מצינו ולא בחייך בניך מתו מה מפני לי שאומריםאלא

 במדרש דאיתא מה ע5 רבנו כוונת ואולי  ב,2 ה' שם פור דעשיראה גרסא דין שאמר מציטהאמורא
 אנא מה ואמר קם עלוי תקיף וחולשא מאסתכלא עי13י ותקיפו יומיה קשישו יוחנן רבי החדש:קות

 שיגעתי אחרי אבללזה, אדע ~י('לא 11"ע. עונותיו ב% ע% מוחליןז בניו אתברא
 בלשון שינויים קצת יעו"ש פס"ד זוטא אליהו דבי בתנא הדר כתוב הוא הזה הסימן כ5 כימצאתי

 נ'. אות דר"עובאותיות
 אני מקצתו לנמר האל אלא האלה נאמר לא למה ס"ד: פרשה תולדות רבה במדרש )"(לטה.

 האומר אמרו: א': צ' בסנהדרין )3( לגא. לעתיד השאר את נותן אני ואימתי לךטחן
 כופר הילכך : האומר גרסינן הכי ד"ה שם רש"י ופירש לעוה"ב חלק לו אין התורה מן תחה"מאין
 בה ונירונין בפניהם ננעלת גיהנם המתים גתחית ושכפרו אמרו: פי"ג סנהדרין וגתוספתא הוא,גמור
 פתחו מיד אבינו יצחק בו  שהחיה כס%  אגרה:  גשם  הגיא י"ח סי' לקט בשבלי )ג( דורות.לדורי

 בי. נ' ברכות ~( המתים. מהיה בא"י ואמרו השרתמלאכי
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 חי אדם וכן ימריא ואח"כ לאכול מתאוה אדם כמה והנה רקב לתרווד יהא ולבסוףיפה
 תקברנו קבור כי שנאמר לקבור אמר כך צואה לכסות שאמר)ה( וכוצם ויסריחוימות
 לדבר ואסור ופרוח רפש יהיה שיאכל מה הרי יאכל שלא האדם ויחשוב ההואביום
 טמונה יש בראשית בריות כי ]דם[ לכסות צוה ולמה"( )ו( המת וכן כנגדו תורהדברי
 חוטא שאינו את החייב יאכל איך חוטא אינו וזה חוטא זה עולם של רבונו ואומרעליהם
 בגלוי שהוא זמן שכל חייב והשוחט זכאי הנשחט הממונה יאמר פן דם לכסות צוהלכך

 מקום יחי ואל דמי תנסי אל ארץ יח( )איוב.טז שנאמר צועק והדם אזמרהממונה
 והרי להיות הוא שעתיד זוכר אינו אוכל זה שיאמר הצואה לכסות היה הדין ומןלזעקתי
 כים והרשעים כ( נז )ישעיה בשרו רטפש כה( לג )שם שנאמר וטיט רפש בחייוקרוי
 וכתי' ממריח ממנו יוצא וכשמאכל בטותו ממריח אדם וטיט רפש מימיו ויגרשו וגו'נגרש
 כשמת אדם וכן בבטן משתה מאכל לקבורה והמת צאתך את וכסית יד( בג)דברים
 לשאר דומים היו שלא כיתר והרוס שכע כשהוא יחשוב זה כל במת וכן תולעיםכדילים
 ה' היטיבה ד( קכה )שם וכתיב לכל ה' טוב ט( קמה )תהלים ונאמר סרחו שלאמתים
 ועוד אהדדי קראי קשו לבב לברי ]אלהים[ לישראל טוב אך א( עג )שם וכתיבלטובים
 טוב אלא לכל ה' טוב כתיב ואיך לו פוב אין איברים בחצי או עיור או טנוגע שיצאמי
 המתים מן שמתפחדים ועוד לקוברם ממהרים זה שבשביל שמסריחים למתים אףלכל
 קטיגור הממונה יהא שלא כדי הרם לכסות שצוה ומה לקוברם שימהרו כדי זהשכל

 ואין למזבח קריבין שהן מפני ובקר צאן דם מכמין שאין ומה הזכאי את שוחםשהחייב
 כח ושניא זכו קא ומשולחנו גבוה בשביל כי החייב זכאי ישחט איך לומר יכולהממונה

 לא וגם למזבח ולקרב לשחט הצריכם לא המגבח מן רחוקים כשישראל מצאנוהולא
 ויאמרו המקרש בית יבנה למחר מכסים היו שאם מפני הזה בזמן בהמה רם שיכסורצה

 שעליה למובא שקריבה מבהמה לכמות יתכן ולא נכסה עתה אף כסינו לא מיאישתקד
 דם לשפוך שהתיר העליון על כמתרעם היה קרבנות דם מכמין היו אם שהרי יקטרגלא

 מת אדם ואם חייב הממיתה שארם לומר קרבן לשחום שהתיר ומה לשחוטהבהמה
 יקבל ולא כך על להרהר אין החייבין להרוג התיר אם מדותיו על להרהר אין שמיםבדיני
 חיה שחיטת ועל קרבנות שחיטת על כהנים כמו כך על שכר ויקבל זה על עונשאדם
 )ז( ששוחט עושה מצוה הרי ומזוזות תפילין העור ולצורך טוב ויום שבת לצורך ועוףבהמה
 בקלף שכתובה בתורה שיעסוק ובלבד לו מותר בשר לאכול מתאוה אדם נפשואם
 אכל הזכאי יאכל חייב איך אומר המלאך חוטא אדם ואם העור שבתוך בשר לאהתיר
 ישראל עניי לפרנס כמו בגדוד לפשוט המלך לדוד שהותר נמו לו התיר טובלאדם
 לעשות דימיתי כאשר נו( לג )דברים יאמרו אז אדם כשחוטא אומות להרוג שהתירוכגון
 מפי והלא יהוא בית על יזרעאל דמי את ופקדתי ד( א )הושע וכתיב לכם אעשהלהם

 והוא נתחייב הרי כמעשיהם ועשה אחאב לבית הרג שיהוא כיון אלא עשהאלישע
 את מחוייב שיהרוג יתכן לא כי מחוייב שהיה אע"ם שהרג אחאב על מחוייבשיהא
 אבל עושה ברין חייב הורג שזכאי כיון עולם של רבונו הסטן אומר ונך כמוהוהמחוייב
 שהיה מה עדן בגן שהיה אדם זכה אילו היה הדין ומן יתכן לא הרי הזכאי אתחייב

)61'DD סט"3. הניפק סחלפ"נ סי' לקמן תליו 

 ולבישת חזיר אכילת הן ואלו עליהם משיב שהשטן דברים ב': ס"ז ביומא )1( י"ר. כ"ג דגרם)ס(
 כמורה והרמכ"ם כהן. וכיוצא הדם וכסוי פרה אפר הדנה יש ~כן שם: ישנים גשס' ובתגשעטט
 עליו יתקבצו שיא ער בעפר רמו יכסה כשישהה לאכלם שמותר ועוף חיה כל כתב: לשלישיפמ"1
 ולהסתירו הנפש לכסות ינו ראוי ולזה כו' בדם תלויה הנפש כתג: קפ"ז מטה והחנוך מביביו,לאטל
 פמ"ח במורה הרמנ"ם )ו( בנפשט. אכזריות קצת נקנה בה גם כי הבשר נאכל טרם רואיומעין

 כוי. הכרחית היא בהמה שחיטת מצות ואמנם כתג:לשלישי
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 שלא כדי באברים נבלע שהיה כמן )ח( באיברים נבלע אלא זבל נעשה היה לאאוכל
 יא( לה )איוב לכסות צריך המאכל מזה והאוכל תורה מרברי יבטל ולא לנקביויצטרך
 כשם יחשוב אדם וכשישבע לכסות צריכין וכלב חתול ארץ)ט( מבהמותמלפינו
 לא וכאשר קבורה צריך כשימות גופי כן לכמות צריך ואני בקרבי לסרחוןשאכילתי
 הסריחו שלא מתים משאר נשתנו שאלו עליהם ברכה נתקן אמרו ביתר הרוניהסריחו
 לא ו( סו )ירמיה וכתיב כצואה שיסריח המיתה יום כשישבע שיזכור כדי לקבורהוניתנו
 ח( שם )שם ונתיב תנחומים כוס אותם ישקו ולא ז( שם )שם להם יספרו ולאיקברו
 וכתיב הכוס על תקנו נשתנו שאילו ולפי לאכל אותם לשבת תבוא לא משתהובית
 את לא( שם )שם לו וסמך בלילה ולקרח ביום לחרב משלכת תהא ונבלתו ל( לו)שם
 ה' טוב והמטיב הטוב יתכן לקבורה וניתנו הסריחו כטולא הרי דברתי, אשר הרעהכל
 אסור מוטל שמת זמן שכל לקבורה שנתנו ומטיב מהרה שיקברוהו כדי שמס-חלכל
 מלאו שולחנות כל כי ח( כח )ישעיה וכתיב הצואה ובפני המת בפני תורה רברילדבר
 שיושבין בנ' ומדגר שם שכינה אין עמך אבא לא ח( יג )מ"א וכתיב ,מקום בלי צואהקיא
 הטוב ויזכיר תורה דברי השולחן על שישב בעת אדם יחשוב לכך אחד שולחןעל

 לשומרם לעמו סביב וחי לה סביב הרים ירושלים ב( קבה )תהלים ביתר הרוגי עלוהמטיב
 רשע עם ישב שלא הצדיקים גורל על הרשע שבט ינוח לא ג( שם )שם יסריחושלא
 ה' הטיבה ד( שם )שם תורה בדברי עמהם לרבר שאסור מפני השולחן על הארץ'ועם

 הטוב ירושלים אחר ותיקנו ממריח שאינו כחולמים היינו ציון שיבת א( קבו )שםלמוכים
 )י( לישראל וגו' עשה אשר הטובה בל על סו( ח )מ"א הבית בבנין שמצינו כמווהמטיב
 לא ה' אם א( קכז )תהלים לשלמה סמך שהר טהורות ומצאום זכר אשה כלשילדה
 כגפן אשתך נ( קכח )שם זכרים שילדו בנים ה' נחלת ג( שם )שם לו וסמך ביתיבנה
 הרי בניך לשלחנך טביב זיתים כשתילי בניך שם( )שם טהורות נשותיהם שמצאופריה
 את מעכב שמן ~יתים בזימון לברך חייב נ' כתיב יברך יבורך כן הנה ג' בעצמו והואב'

 בונה אחר להזכיר צריך לכך מציון ה' יברכך ירושלים בטוב וראה ה( שם )שםהברכה
 צדה סו( שם )שם אותיה כי אשב פה יד( קלב )שם כת' ועוד והמטיב הטובירושלים
 במזון שבשבילה ירושלים על לברך צריך במזון הרי לחם אשביע אביוניה אברךברך
 )שם ני הרי גם ב' אחים יחד גם אחים שכת נעים ומה טוב מה א( קלג )שםברכה
 וברכו קדש ידיכם שאו ב( קלד )שם לו וסמך לידים שטן שצריך )יא( הטוב כשמן ב(שם
 מתים יח.ו שבירושלים ירושלים אחר והמטיב הטוב ומזכירים מציון ה' יברכך ס שם)שם
 אלבה כח( מה לבראשית יעקב ואמר מתייא לאחיאה )יב( הרין בצידוק אומרים הטעםוזה

 לראותו צריך ולמה חי שהוא ידע מיתה שלאחר ידע יעקב והלא אמות במרםואראנו
 ואשיבנו אלך הרעים ממעשיהם לומד היה שלא הערילים בין שהוא ]ע"ב[ לפי אמיבחייו
 אברהם משעסק שנה אלפים עמו לדבר יכול אתנו והחי החי את רואה המת ועודלמוטב
 אברהם אבל המנין מן אינן לכך מצוות בשבע אלא עסקו שלא ועבר שם אבלבתורה
 שמע אשר עקב ה( בו )שם שנאמר תכשילין בעירובי אפיקו )ינ( התולה בכלעסק

 א'ביריהים' בה'ביריאים, )יד( וסמך פה שבעל ותורה שבכתב תורה תורותיי בקוליאברהם
 לו וסמך שבת אצל .ו"ט שביתת כשיש תבשילין עירובי שבת בו ני ישבותאצל

 והאדם חיים עליונים לכסות צוה בעליונים נוהג שאין דבר כל ושמר אותם שמעאברהם
 וכתיי כלכם עליון ובני אתם אלהים אמרתי אני ו( פב )תהלים וכתיב אלהים בצלםנברא

- - -
 גרכות )י6( א'. סי קטן מוער )י( כלב. ליתא ולפנית בי ק' עירוגין )ט( ב'. ע"ה יגמא)מ(
 רבה בבראשית שאמרו כמו )'י( ג'. כ"ח יגמא )יג( הדין. צדוק אחר בקריש ר"ל )ינ( ב'.נ"נ

 אברהם. של גזכזתו באברהם בהבראםפי"ב
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 אדם נשמת לכד כאלהים והייתם ה( ג לבראשית כמלאך כאלהים דויר ובית ח( יב)זכריה
 בצלם נברא לא כי קבורה צריכין אינן בריות שאר אבל לקוברו וצריך משתנה צורתוכמוצאה
 ארם ועצם מטמא אינו טמא דבר כל עצם ועוד הם ושער טינה מלא )סו( כי ישתנהולא

 הדם מכמין מבשעורה פחות בעפר בי עפר נקרא מבשעורה פחות אבל מטמאבשעורה
 הקבר טן לעלות שעתיד אדם כעשב מעיר ויציצו זרעים שצומח במה אלא מכסיןואין
 עתידין ואין ברמות שאין בריות אבל צומחים בארץ שזרעים שכמו כזרעים קבורהצריך
 טומאה תשרה שלא נדי מטמאין אין )פז( אדם עצמות לנך נקברין אין ולחיותלעלות
 שנברא למקום והנוף שנבראת למקום עולה שנשמה ולפי שיקברום וכדיעליהם
 ולאכילה לשחיטה שזו כמו ולבהמה לארם אחד מקרה אומרים היו אדם נקבר לאואילו
 אוב יהא ועוד אדם כני שאוכלת אומה כמו ואוכלו חבירו את הורג אדם ויהיה זוכך

 .צון עושין וכשאין אוהביו יצמערו שלא כדי ועוד בעולם מצוי המתים ודורשיוידעוני
 ולחיה  %עוף למאכ% נבלתם תן בהמה מעשה  שעושין מאתר  הרין מידת אמרבוראם
 אחר דבר מיחו ולא למחות בידם שהיה לפי ארץ לחיתו חסידיך בשר ב( עםלתהלים
 ג( כד )שמות שנא' בזה זה עריכים ישראל "( וכל פריצים במקום לדור לחסיד לואין
 מוחה אחד היה אילו נעשה ה' דבר אשר הדברים כל ויאמרו אחד קול העם כלויען
 גתתה פניך במאור כי פניך באור כאחד כולנו אבינו ברכינו אומרים לכך תורה ניתנהלא
 לאור שפחה ראתה )יז( לאורו במהרה כולנו נזכה אהבת, חיים תורת אלהינו ה'לנו

 במהרה כולנו ונזכה אומרים לכך ויחזקאל ישעיה ראו שלא מה תורה ובמתן ביםשכינה
 וכתיב פניך באור כאחי כולנו אבינו ברכינו אומרים ולכך בזה זה שעריכיםלאורו

 דבר. ה' פי כי יחדו בשר כל וראו ה' כבוד ונגלה ה( מ)ישעיה
  שמא אחרת בארץ נר  היה אם צדיקים אבותיו והיו זקנותו לעת אדם כשהגמעשו.

 עם שיקבר אבותיו שנקברו במקום ידור זקנותו לעת לכך שםימות
 עלה הרעב שעבר לאחר פלשתים בארץ נר הרעב מפני אבינו ביצחק מצינו שכןאבותיו
 היו לה' מי תפילה בית  שתיין )א( ה' בשם  וירא  אברהם  שהיה מקום שבעלבאר

 אשב מותי יום ידעתי שלא כיון אומר ובזקגותו קרבנות שם ומקריבין שםמתמללין
 היא הארבע קרית ממרא אביו יצחק אל יעקב ויבא בז( לה )בראשית שנאמרבחברון

 ויצחק: אברהם שם גר אשרחברון
  טאחרים טומר וקבל בחיים עצה שמע כ( יט )משלי מומר וקבל עצה שמע לשז,

  שף( )שם וזהו מצותם  עשו לא ביתם  ובני בחוליים שצוו ראיתהשהרבה
 לא לאביו ואפילו עדים לפני יצוה למות אדם ימי כישקרבונ( באחריתך,  תחבםלמען
 ביד אלא אביו ביר  יערב %א  נאמן איני  שאבי יורע ואם ולאשתו לבבו שכן כליאמין
 להשיב יכול הגזלן שהרי הנזל מן יותר וקשה הפושע  אתה  בן %א  שאם  שמיםיראי

 לא יג( ז )קהלת נאמר)א( ועליו כפרה ואין תשובה אין מיתה לאחר זה אבלהנזילה
 באחריתך. תחכם למען וזהו לתקון יוכל לא מעות טו( א )שם עיוותו אשר את לתקןיוכל
 לצוות צריך ואין ויתרפא יבריא הוא לזמר עצמו יבמיח אל חולה כשאדם י(וטח,

 ורבא  פתאומס(  ימות שמא ולדבר ולצוות ליחן בידו עתה יאסראלא
 למות ל"ת[ ]דף ישראל ימי  ויקרבו  כפ( סו  )בראשית ובנתובים  ובנביאים בתורה  כתובוה

 ע"כ. ס( מסיע. ד( מבי"ס. ג( מס"". נ( י"ג."(

 מיסף. דקה בבהמה הוולד סימן ב': י"ס בכורות שאמרו למה וכונתו ושער טינוף צ"ל איי)עו(
 ג'. פרשה דשירה מסכתא בשלח מכילתא )י,( "אין." מלת למחוק יש)י(

 די. י"ג לך טוב לקח מדרש )"(קטן.

 לתקן.  יוכל מי בי 1"י  )6(נטן.
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 את קרא למות ימיך קרבו הן יד( לא )דברים וכן ולבניו ליוסף וצוה ליוסף לבנוויקרא

 שצוה הימים בדברי וכן לאמר בנו שלמה את ויצו למות רוד ימי ויקרבו א( ב )מ"א וכןיהוידע
 בפתאום. ימות שמא יחשוב אלא כבד בהולי שיחלה עד אדם ימתין אל לעך לישראלדור
 עדים בפני וצוה מכנה ולמקום רחוק ולמקום הים למדינת הפורש "שג וכןשט,

 ואם צריקים אלא ממונו על יצוה אל ממון בדבר יצוה ואם צדיקים ולפנינאמנים
 לבל שידועים צריקים נאמנים ביד שיצוה מה יתן לצדקה או יתומים לקרוביו לתתיצוה

 שלא בידם שהפקיד מאותן ביתו ובני שאשתו שראינו פעמים שכמה שיצוה כפושיעשו
 שבועות וכמה לנו אין אמרו כי כשצוה עדים שם שהיו אע"פ שצוה כמו מותו לאחרעשו
 עד כלום לתת רצו לא זקוקים עשרה לתת שצוה למי פשרה שיעשו ויש נעשולשקר
 מהזיר אני לנגזל ואמר הרבה שנזל לליסטים דומה זה נתנו והשאר שרצו מא להםשטהלו
 שיתן כדי שאמחול מוטב הנגול אמר שנזלתי מה כל לי שתמחול מנת על העשיריתלך
 השמים מן לו נמחל לא הרי לי יתן לא העשירית נם לו אמחול לא ואס העשיריתלי

 המצוה לפיכך לו ימחול לא השמים ומן ממכר ממכרו ומכר אותו שתלו האיכמו)א(
 לו שיש מי וכן שמצוה מה מותו לאחר שיקיימו שידע נאמנים ביה ממונויתן

 המפרים יפקיר ללמוד שחפצים אדם לבני ישאיל לא בנו ושמא הארץ עם ובנוספרים
 וכל לפובים להשאיל שלי ספר פלוני השאלתי לפלוני ויכתוב נאמנים הצדיקיםביד
 אלא שיהלה עד ימתין ולא למעלה שכתוב כמו יעשה אחרים ממון בידושיש

 נאמנים ביתו בני שאין יודע ואם וכך כך שיעשה ימות אם יפקיד נופובבריאות
 ואם החיים מצרור מנורשת נשמתו תהא שלא לעשות היאך צדיקים להכמיהישאל
 עליו מעלה שצוה אותם שיעשו מה כל הרי למעלה שכתוב מה ככל יעשהלא

 יב( יב )קהלת רתוק למקום  ההולך וכן נורם שהוא מותו לאחר וחוטא סחפיאםכשמלו
 הזהר. בני מהמהויותר

 קש אותו על שיניחוהו מצוה היה שמת וקורם בנים בלא שמת "יה אחדגטי.
 כי שמת קודם עשה זה עניים בתים לבעלי והכסתות הכרים כלונתן

 הכל. נתן בחיים בעודו לכך יקיימו ולא מהוננין היו לא ביתו אנשי כי היהיורע
 כגון גופו על אבל ממון על נשמצוה והוא  )א( המת רברי  לקיים מצוהשיא.6(

 עצמות גרר שחזקיהו אע"פ נופו על להכות בגופו בויון לנהםלבנו
 טוב" תעשה אל טמוני שהוא יורש אתה הרבה ממון הנה שצוהו אביו אואביו
 הבן שיאסר מוטב ממנה לבדך אתה אלא תהנה ואל צדקה תתן ואל ממוןבאותו
 וגם רצוני לעשות רשות לי תן או סמנו להקב"ה הנאה שאין כיון לאחרים תןאבי

 ממנו. אהנהאני
 ומת עמהם להקבר אבותיו למקום שיביאוהו כשימות לבנו צוה אחד הנהשיב.נ(

 ימות שהרי יתכן לא לו אמרו שצוהו במקום לקברו חפץ הבןוהיה
 שככור כיון לו ואמר לחנם ושאל יבקע ושמא יסריח שמא חם ואיום הואההסה

 המקום. זה מן תוליכנו אל אותו להוליך שלאאביו
  אבא של מרגלותיו החת איתי  קברו  לבניו אומר היה בטניה בן שאול  )א(  אבאשיג.

 למעלה אותו לקבור הבן אמר ואם מפלוני מפלית )ב( תכלתוהתירו
 סטכ"6. נ( סה"כ.6(
----  
 בי. מ"1 בחרא בבא )6(וטסן.
 אבל הירושה לע"ז יק המת יבי' לק"מ דמינה כתג קס"ח ס" ח"א 'עקב נשבית )4(יקניא.

 מאפקתני. 2 והתירו צ'ק )נ( י"ס, פרק שמחות מסכת )6(שיג*
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 ראשו כלפי הבן שרגלי יתכן לא לו אומרים אביו של ראשו כלפי שרגליומאביו

 עושים. בנו ברגלי עצמו את יקבור שצוה האב אבל אביושל
 ביקש ועור קדיש)א( לבנו שילמד אחד מיהודי וביקש למות חלה אחד 6(שיד.

 והיאך יהיה לא בעצתי אמר חורין בן כנען לאשתו יניח שלאממנו
 כדי קדיש ללמדו מאד לו קשה והיה קדיש אומר חסיד בן והיה למחות יכולאני

 הקדיש ללמדו מצוה מקום מכל לו אמרו קדיש אומר היה הסיד ובן קדיששיאמר
 המצוה. לבן הקדישולזמר

 אחיה שלא רואה אתה פלוני לאחד ואומר גדולים ייסורין סובל אדם אםשטו.
 )שופפים שכתוב ]ע"ב[ ומה בו יגע אל למבול אוכל לא כיהורגני

 יאמרו פן ומוחתני חרבך שלף לו ויאמר כליו נשא הנער אל מהרה ויקרא נד(ט
 בי חפא לא לומר תוכל או הנער עשה ברע וימת נערו וידקרהו הרגתהו אשהלי

 נח( שס )שם שנא' המנדל את ישרפו ולא מעליו ישראל יפוצו מיד אמיתנו אםאמר
 אבימלך של כליו נושא הנער ומן למקומו איש וילכו אבימלך מת כי ישראל אישויראו
 יחיה לא כי ידעתי כי ואמתתהו י( א )ש"ב שנאמר עצמו את לפאור עמלקרצה
 אבל )א( מאד ירא כי כליו נשא אבה ולא ד( לא )ש"א וכתי' הרגו ודוד נפלואחרי
 באים נדולים ייסורים ואם )ב( בישראל שמים שם יתפלל שלא מפני מותרשאול
 בן הנניא מר' )נ( למדנו וזה עצמו להרונ יכול אינו יחיה שלא ויודע אדםעל

 אחד שהיה כנון מהרה ימות שלא גורמין ואמנ( פיו לפתוח רצה שלאתרדיון
 מסירין לצאת יכולה הנשמה ואין עצים הוטב בית לאותו קרוב אחד והיה )ר(גוסם

 אינו ואומר גוסם ואם ימות שלא כדי לשונו על מלה משימין ואין )ה( משםהחוטב
 גוסם אדם )ו( שאסרו אע"פג( משם יזיווהו אל אחר במקום שישימוהו עד למותיכול
 דליקה יש אם ומוציאו בבית אותו מניחין אין דליקה יש אם ממקומו אותו מזיזיןאין
 אביו אם המת יציל שניהם להציל ספוק ואין ספרים ויש בבית סומל מת וישבבית
 החי הקטן יציל בבית ודליקה קרובו שאינו אע"פ ישראל חי וקפן בבית סומלמת

 הבריא: החי יציל בריא חי ואחד טריפה ישרף שאביו שיודעאע"פ
 מים תשתה אם לו אמי לרפאותו הרופא אצלו בא שחלה באחר מטוטה י(2טסזי,

 תן לבנו אמר בנפשו מסתכן פלוני מאכל תאכל ואם סכנהיהיה
 לעולם ולא הוה בעולם לא לך אמחול לא לאו ואם פלוני מאכל ואותו מיםלי

 לדבריו. חושש תהיה אל החכם לו אמרהבא
 מים בפיו לו נותנין אבל לבלוע יכול אינו כי לאכול לנומם יתנו אל י(שיי.

 שיוכל בפיו ונותנין ממנו המרק וימוצו יכתשוהו שלוויא מןשמוצצין
 ויסבול הנשמה תחוור שלא כדי נשמה יציאת בשעת עליו צועקין ואיןלדבר

 קשין.ייסורין
 סיס. גטגים 3ן 5160 6ג6 גגסנ: 5מ1ח ח5ס 6סי חינ1ס: מחס 6ו5ס חסכ"ג, ס" 610 נמאס6(

 כע"ד. ז( סטכ"ד. ג( 61ין. כס' גסס ססג"ג ג( גטגיס. 3ן 6"ט ט5 ים מ65גו 65 כי מסוקגח מכ"ייג1סחס

 לעשותו יניח לא שב"ל מגיה רייפמאנן וה' בהמפרש ועיין מוקשה כולו הזה הסימן )6(לסי.טי.
 דחוק. זה וגם הקדיש מאמירת חורין גן יהיה לא שהבן ר"ל חוריןבן

 קפצו: ר"ה ב' נ"ז נימין תוש יעוין )3( אך. ת"ל כשאץ יכל פל"ד: רבה בבראשית )6(כלכוו.
 היו יראיםהכא

 ידעת עצמו מאבד נקרא זה אין יסורין מן שמתירא דגשביל הרי מיסוריי
 SD' מלבין משום א' ק"ז שם קאמר לעוה"ב חלק לו ראין א' צ' בסנהדרין שנחשב אחיתופלוכן

 יהרגהו מדאי שחד ידע אחיחופל כי אחרי ודאי אלא עצמו את דהחניק משום ולא ברביםחברו
 ס"א. של"ט סי' יו"ד בשו"ע הובא זה ר'1 גד( א'. י"ח זרה ~בודה )ג( עצמו. ע"י מיתה לו בחרלכן

 פ"א. שמחות )ל לשונו. מעל המלח ומסירים וצ"ל שם זה גם)ס(
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נוסס כשאדם אלא כן לוטר קהלת הוצרך למה ב( ג )קהלת למות ועת 6(שיה,
 יכול אינו כי  נפשו  שתשוב עליו  צועקין  אין  יוצאה אדםכשנפש

אלא להיות עת אטר לא למה וכן ייסורין יסבול ימים ואותן ימים מעט אלאלחיות

 המות. ביום שלטון שאין באדם תלוי זה שאיןלפי
 מחציות ני משקל בלשמע שקורין אפרסמון שנולע מי שמעתי ל"ט[ ]דף 3(שיט,

 ביר.שימות
 ולעולם מעיו כני וניקבו ומת וציונו לביתו רץ ומיד שכלע באהד ומעשהשכ,3(

 פניו את ומשח שאכל שעה באותו שהיה כמו פניו במאוריהיה
 לעולם. יהיה מראה באותו סניו את משח בבחרותוואם

 שיחפרו לבניו בהלום בא שנים לאחר ומת אפרסמון שבלע באיש ומעשהשכא.ג(
 והוא הפשימוהו שמא סנורים היו לו קשה מה שידעואחריו

 שכרוך בו שנקבר הנוף בבגד נגעו שנקבר כיום שלם ומצאוהו אחריו חפרוערום
 ני כלום נשאר ולא נפלו שבנד הגוף בבנד כשנגעו הוא היאך בנופו לראותבו
 שלם שהוא אותו דנין היו כי בחלום בא ולמה כאבק והיה מת שנים כמהלפני

 גופו. שלם שהיה שיפול לכך בחלום בא ראוי היו לא )א(ולכן
 לו אדם ופני הבית מן יותר נבוח אדם בהלום שראה אאר בחכם מעשהשכב.י(

 אבותיו לקבר הוליכו הגדול והארם אביך קבר ואראך בא ליהאמר
 אמר עמו לדבר רצה ולא בכעס אביו שהיה ראה אביך עם  דבר  אמר  הקברוהגביה
 גוים ולקחו באבנים מוקף שלו שקבר לפי להשיב רוצה אינו הגבוה הנדולהארם
 שם חסרו אבנים שני כאילו לו נראה והיה תחתיהם אחרים נותן ואינך אבניםב'

 א' והזקוק זקוקים בי פלוני לאיש חייב היה כי כועס אביך ועוד לו אמר כךואחר
 כן אמרה אבי פרע לאמו אמי כשהקיץ בשבילו פרעת לא למה לפרוע הספיקלא
 לא לו אמרו אביו קבר למלאות והאבנים אדמה הקברות למלאות רועה הואאמר
 מכתיהם עפר שהוציאו נוים ראה רבים ימים לאתר תעשה לא היא נפש סכנתתעשה
 חלום ראשית זכר שכרכם אתן ואני לקברות תביאו מבתיכם עפר מפנים ואתם הואילאמר
 עפר מלא שנפלו קברים ושאר תחתיהם אחרים שם שחסרו אבנים וב' אביו קברומילא
 ובת בן לו ומת יותר עפר להביא הנוים רצו ולא וקבר קבר לכל כן לעשותורצה
 ואונן. ער לו שמתו יהודה כמו )א( גמרה ולא במצוה שהתחיל לפי אמרו הקהלומקצת
 התיכה אותה אקח יהודי אמר העץ מן ונשאר למת ארון שעשו )א( מעשהשכג.ס(

 מאותה שיר כלי ותקן השש ולא תקח אל לו אמרו כינורואתקן
 משיור שתיקן קודם לו ואמר הארון לו שתיקנו המת אותו בהלום וראההתיכה
 לא אם ליה אמר ועוד ותיקן חשש ולא ממנו ינקום הוא יהקן אם שיר כליהארון
ישבור

 שיר כלי אותו בנו לקח מאד וכשחלה והלה השש ולא מסוכן יהיה הכנור,
 אביו ונתרפא הקבר על השברים והניח לאביו שנראה אותו של קבר עלושיבר
 ה( ט )קהלת נאמר ואשר עושהו הרף לרש לועג ה( יז )משלי המת הענין עלואטר
 מת )ב(שאמר כמו המצות ענין על בהלום המת בא אם מאומה יודעים אינםוהמתים

 מורירין. ולא מעלין לא הלומות רברי הם שני מעשרשל
 סטכ"ס. ס( סט3"ו. י( סטכ"1. ג( סטכ"ס. 3( לל"י.6(

 ימחוק. יש אלו תבות ג' )"(שכא.

 ממרה ואינה במשה מתחיל שהוא מי כל פ"ה: פרשה רבה בראשית ב' י"ג סמה )6(שכב.
 כו'. מיהירה למד אתה ממי בניו ואת אשתו אתקובר

 אי. ל' סנהדרין )3( שע"ז. סימן יו"ד הפנים בלחם שבא )"(שכג.
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 יסות אס יחר אמונתם נתנו או נשבעו בחייהם טובים אדם בני שני )א( אםשכדם(

 אם ער או בחלום אם עולם באותו היאך לחבירו שיודיע מהםאחד
 נשבעו ואם החלום כעל כמו מוחו אצל או החי באוני וילחוש הרוח יבאבחלום
 המפתר והרוח טלבוש רמות  להלבישו הממונ" למלאך יבקש המת ער עמושידבר
 יבדוק כיצד להודיע ביניהם תנאי עשו אשר את  הבירו עם שירבר ער יחרולהרביק
 ועוד לבטלה שמים דבר יוציא ולא ישביעהו)ב( מזיק או שד ואינו לו הנראהשהוא
 בענין שאינו לפי הבא והעולם  הוה העולם נברא שבו י'ה להזכיר המת יוכללא

  ו( קנ  )שם אלא יה יהללו המתים לא  יו(  קטו לתהלים וכתיב  להוכיר יובל לאעולמות
 יה. תהלל הנשמהכל

 כל בי אים לשום יניר אל מזיקין או רוה או חלום רואה אדם )א( אםשכה.3(
 טניר ואינו מפיו דבור שיוציא קודם באש ונונע מזיקיםהרואה
 ימות. ולא ינוק לא שראה מה אדםלשום

 הוא שהמת סבור והוא שד והוא המת דמות לו שנראה מי הראשונים אמרושכו.3(
 מכאן ברה סמא טמא לו ויאמר עליו שירוק אמרו במקצתם ערוהוא
 עליו.וירוק

 טלמרו והאב גדול בחור והיה בן לו שהיה חכם תלמיד באחד היה מעשה ג(ועכז,
 יוסף ר' בני נפש במר צועק האב והיה בנים בלא הבן ונפטרחורה

 השכים אחת פעם לאכול. בא יוסף רי בני צועק היה לאכול לו וכשהיה ללמודבא
 חי כשהיה לקרותו רגיל שהיה כמו ללמוד נא יוסף רי בני צועק והיה ללמודהאב
 עליו רקק הוא השר אקא בנו היה שלא הבין מיד כנגדו ועמד בנו בדמות השדובא
 העולם כשינוי להצטער לאדם אין לכך השד ברה לך וברח מכאן טמא צאואמר
 נורלו  יכפוף  לא( השר לארם  נראה אם וי"א אחרים.  כמנהג אלא להתאבל  לארםאין
 שראה מה או  ששמע מה לארם יניר ואי  שירבר קורם בגחלים ויניע אצבעובתוך
 בחיים כשהוא בו מדבר שהמת  לשון  באותו ה' בשם ישביעו המת כשיראהוי"א
  אותו  תשביע  ואם אוהבי DIWS  תוי, ולא תויקני שלא מויל  עליך אני משביעויאמר
 להיה עצמו ירמה שאותו ישן שלא ובלבד לצאת רשאי יהא לא משם יצאשלא
 כבר הרי צא יאסר שטא ההלום ובתוך להזיק או לנשוך שבא לחתול או לאדםאו
 ויאסר ב( נ לזכריה ויאמר אצבעותיו בתוך גודלו ינניס שינה תפשו ואם רשותנתן
 יבקש להשביעו a/s לו אין לאדם ואם מאש וגו' השטן בך ה' ינער השטן אלדל
 יזיקנו לא שנכנע כיון ארצה לפניו יפול אומרים ויש לו יזיק שלא הקב"ה בעדלו
 אומר יז( כא )א  הימים  וברברי  יויקנו שלא הי ובעבור ה' בשם יבקש רק יברהואל
 ובעמך הזכיר לא יז( כר )ב ובשמואל לטנפה לא וכעמך אבי ובבית בי ירךתהי
 שום או חולי תשלח שבעמך מוטב עולם של רבונו רוד שאמר מפני )ב( למנפהלא
 שנאמר וזהו נחנני לא ולמות יה יסרני יסור שנאמר וזהו ימותו שלא ובלבד קשהדבר

 51"1. ג( לע"ס. 3( חטכ"ט.8(

שכד.
 ל

 מיתה לאחר אליו שישוב החויה את להשביע כתב: ס"7 ~ע"ס סי יו"ד בשו"ע )6(

 א'. ג' מגילה )3( סקט"ז. שם בש"ך ויעיו רוחו רק מתשל
 שפ"ר. סי' לקמן יעין )6(שכה.
 רק חשש הימים דגרי כותב כי לרמז רגנו רצה אולי )ל ב'. נ"ה פרכות זה כעין )"שכז.

 בעם החטא שאולי אמר דור כי לנו להגיד ד"ה טכותב בעצמו רק דוד תלההחטא
 ך

 אל
 וד"ל. סגפה תהיה לא כי ביקשלנן
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 בא ואם לו יזיק שלא מהקב"ה יבקש לפניו וכשיפול יה תיפרנו אשר הגבראשרי
 אשתו יניה ואל אותם ינשק אל בתו או בנז שמת ולאדם אותו ינשק לאלנשקו
 לומר ואין והאם האב ביד למחות ויש ובנותיהם בניהם יטי מקצרים כי אותםלנשק
 אחריו שיוליכנו למת פוטר אין מאד לו מרה ונפשו לפניו מוטל כשמת אדםלאלם
 אחריו שיוליכנו ולומר בידו יפו לתפוש שאין שכןוכל

 ומעליי
 את הורג כאילו עליו

 אדרוש. לנפשותינם דמכם את אך ה( פ )בראשית וכת'עצטי
 אחריו. לבא לו ואומר סתו שכבר גויה או אליו בחלום שכא גוי הרואהשכווה."(
 יבא שלא וישביענו הקברות על ילך הוא אדם אחר בא יהודי אם ועתה %(שכת.

 גוי או שם ללכת יוכל ולא למרחוק הוא אם אבל ויבקשנואחריו
 אינו זה יהודי ואם אהריו שבא גוי כשם ששמו יהודי איש יחקור שם ללכתואין
 וכן אהריו שבא אותו של כשם ששמו גוי או יהודי קבר על ילך שם ללכתיכול
 ואם לנפשה ויבקש כשמה ששמה גויה או יהודית קבר על תלך נויה אי יהודיתאם
 וכל אחריה תבא שלא בשבועה אותה טשבעת היא לה ותאמר לנפשה תשביענויה
 לבא רוצה איני פלונית בת פלונית או פלוני ואני יבואו שלא בולמה נקראאשר
 זה ועל מתה או מת שום אחר ולא בשמך נקראת או נקרא אשר כל ולאחראחריך
 אתה או ואת רבות שנים להיות עור רוצה אני כי מכם ואבקש משביעכםאני

 פלוני או פלונית בן פלוני נשמה לאותה ותאמרו תלכו אחרי הבא בשלהנקראים
 אלי תבא לא היא וגם אחריה לבא רוצה ואיני אחרי יבא ,Ngd פלוניבת
 מת של רוחו נ( פעמים אמות. ארבע שנשמע בקול פעמים שלשה יאמרוהוא
 המת או שולחו הממונה פעמים כי למת יש יתרון ומה עמו שילך לחי בחלוםבא

 שהרי תקנתו להשיב או בתשובה שישוב כדי אחריו ללכת רשות לו שיתןמבקש
 לבו אל יתן והחי ב( ו )קהלת אתה מת כי לביתך צו א( כ ב )מלכים לחזקיהנאמר

 תשובה.לעשות
 יקילו אל )א( שערות שתי הביא אם ידוע ואין וקברוהו ומת טתנה שנתן מי נ(של,

 מי בשל לראות העפר ויגלו יחפרו בעיר מגפה אם אבל לראותלחפור
 וזהו יזה הוא תורה בעל הפהור והזהר( ים( ים )במדבר בקבריו. או במתהרעה

 שבקי תורה בעל המצות חג לצורך המנעיל וכן יזה מזה בן מזה )ב(שאומרים
 יגעיל. לא )נ(בהגעלה

 בקבר המעיין וכן בשרו על טינוף יעזוב .שלא המת את הרוחץ האדם יזהרו(שלא,
 שם בשת לו יש בי פניו על עפר יהיה שלא יזהר ומשכיבו המתאת

 הגופות. בתאר הנשמותכי
 בטלית אלא יעפפוהו לא כשמת במעיל נתעטף ולא בציצית שנתעטף אדםשלב.י(

 כתלנ לבושה ט( ז )דניאל וכתיב צמר בשל להתעטף רגילשהיה
 בלבנים. לכךחור

 הלחם אפילו כי דבר שום לו היה ולא צדיק עני היה חולה היה אחר זקןשלען(
 טלית אותו העני צדיק לאותו שיתנו כשימות הזקן אמר בצמצום לוהיה

 טלית לו לקנות במה לו שאין כיון אמר עצמו את בו שישכיבו מומם לו אמרושלו
 והוא בקבר עליו אברך לא שאני מפני שלי טלית לו שאתן מוטב לו לתתאחר

 יום. בכל עליויברך
 סט3"ס. 1( סס5"ד. 1( חט5"ג. ס( סס5"3. ו( חט5"%. ג( חט"5. נ( ל5";.6(

 הוא צ"ל )ג( א'. כ"ח ברכות )3( לנ11ל1. רשאים אתם אי א': קנ"ד בחרא בבא )%(של,
 מק"ט. תל"ג סי' אברהם במגן משאיגעיל
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 אמר בו שיתעפף כדי לאחר טליתו נתן עולמו לבית כשהלך אהד איששלד,6(

 תרד שלא להתאפק אוכל לא שמא בשכת לו אתעטף אםלחכם
 ולו מצוה לך שתקנה כשתתעטף לו תעשה טוב יותר לו אמר בשבת דמעהעיני

 עולם. באותו ושכר זנותתהיה
 יפה בעדי המעוטפים רשעים בנדי מפשיטין כי אומר אהד הולקין היו שנים 3(שלה,

 שאינו את שמפשימין בחלום ראה אהד שהרי הצדיקים מלבישיןואותן
 מעוטפים שאינם צדיקים מלבישין והיוהנון

 בתכריכיי
 אמר והכרו פוהקן. מפני יפים

 ואמרו ערומים שהם העיר לאנשי בהלום ובאו בנדיהם שהופשטו צדיקיםהרבה
 הרי לבנים להלבישו שלא שצוה ינאי ורבי שהופשטו)א( ומוצאין ובודקיןלהלבישן

 בגרים. באותן אחר ומלבישין אחר מפשיטין שאין מ'[ ]דףמשמע
 )בראשית דבר אשר הכסף את לעפרון אברהם וישקול עפרון אל אנוהם וישמעשלו,

 )א( מאחרין אין מוטל כשמת בפחות תן אברהם לו אמר ולא טז(כנ
 למה לו אמרו ללכת רצה ולא מוטל מת והיה המת צרכי לקנות רגיל היהואחד
 מידי ישאלו לא המוכרים לו יתן לא למניו מוטל שמתו מי איני אמי קונהאינך
 אתה נמצאת לקנות הרניל את חושרין ואין המעות בידי שיתן עד איזקק שלאמוטב

 לבא. לעתירמכשילן
 לעולה עולה מותר נדבה מותרו אשמה ומשום חטא משום בא שהוא כל )א(שלזיי(

 לשבויים שבויים מותר לשלמים שלמים מותר למנחה מנחהמותר
 טותר לעניים עניים מותר לנדבה נזיר סותר לנזירים נזירים מותר לשבוי שבוימותר
 מונה יהא הטת מותר ליורשים, המת מותר למתים המתים מותר עני לאותועני
 אסח( קברו. גבי על נפש לו עושין המת מותר אוטר נתן רבי אליהו שינאעד

 שלצרכו כיון לעני יתן ונותר סעורה לצורך אשה להשיאו אדם לצורךמקבצין
 הנותנים. לונתנו

 נעוד אלא שלי עופות אביא אני חבירו לו אמר עופות שוהם היה אחדשלח"י(
 שעה ושהה לשוק והלך בביתו טצא לא הדם תכסה אלשתשחט

 העופות הניא כך ולאחר אותם ענה ולא ששחט מי עמ' ודברו אדם בני באוגדולה
 כעתו הסיח לא סרבר שאין ומן כל אמר עניתנו לא לו אסרו ששהם במקוםושחט
 שלא כיון תעננו לא איש יברכך וכי תברכנו לא איש תמצא כי נט( ד )מ"בשנאמר
 כי נאמר לא ולמה הנער על למטה שמו בעצמו אלישע כאילו הרי בינתיםידבר
 שבשליחות היה לא ואם תברכנו לא איש תמצא כי אמר אלא תעננו לאידבר

 כי לאשה שלום נותנין אין תברכינה אל אשה תמצא כי אחר ביום כמואלישע
 וכי אדם כל בשלום אדם יקדים 1ה1 יברכך כי כך ואחר תברכנו לא אישתמצא
 כיון תענינו לא אעפ"כ הענייה נזילת משום תאמר שלא תענינו לא אישיברכך
 מת כשישו( )א( בשלום. להשיב ולא בשלום לשאל לא .תכן לא שטת יודעשאתה
 שלום. לו יחזיר לא שלום לו יתנו ואם שלום להם יתן לא אורחים ובאומוטל

 מסיפן כ5 1( סי"פ. ס( חס5"ט. 7( ספ3"ח. ג( סס5". 3( סיכ"ס. סי' ימן וכפץ סס3"ו"(
 b~1oan סי' טיפס ו( ססר"ף. סי' 1DP5כפך

 . א ד קי שבת )6(שלה'
 )כלומר המשת שיה! עך יתש לא והמוכרימ המוס צרכי לקטת שיתל לדייש י, "יקי )6(שעו.

 לעתיד תפשילו שלא כדי לקנות הרגיל את חושדין ואין יתאחר( לא למען מקודם יתנואלא
 המת(. צרכי בקנית .התעסק ירצה לא אדם alat )כלומרלבא

 א'. מ"ח סנהדרין ועיין ס"ה פ"ב שקליםו"(שלי,

 שם. היסיג באר ויעוין מ"ג שמ"ג סי' ביו"ד מיבא )6(ישלח.
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 לו יענה ולא שלום לו יחן לא פונעו ויהודי ספרים או עמו מת שמוליך מי 6(שלט.
 יברכך וכי תברכנו לא איש תמצא כי כתיב שהרי בעיר כשמת וכןשלום

 הנוים מן וירא בדרך הוא ואם להם ינשק לא מקרוביו וכשנפרד תעננו לאאיש
 הנלי על לשבת עי ובא במת יזלזלו או כסכנה יהיה הטת מוליך שהוא ידעושאם
 יטנע אל בו יזלזלו ופן אותו יחטפו ופן לו יזיקו פן 1.רא הנוי ירגיש ממנו יטנעאם

 הדעת מן לטררם כדי )א( עמהן ולמייל עליו לשבת יכול הוא ואפילו עליומלשבת
 אחר אדם שם ואין למות שנוטה חולה לפני שיושב ומיג( ' ירנישושלא
 בו ויעסוק עיניו ויעצים אבריו ויפשוט נפשו תצא מתי עליו לעיין המת בעניןשידע

 להתפלל. משם יצא אל תפלה של עונהוהניע
 וכן לסייעו עמו אחר ואין אהד ומת ככפר שנים כגון שסומל מצוה )א( מתשם,

 הפסח ערב והגיע מסייעין לו שאין במקום והוא חולה או זקןאדם
 טוב שכר שיתן מוטב בידו מחמיץ ושמא בטוב בצק ללוש כח בו שאין יודעוהוא

 לעיניו. כחפצו שיעשה כדילגוי
 לו לתקן הנוים ורצו יהודים שם נמצאו ולא בשביה שתפסוהו באחד ומעשהשטא.

 לעיניו עשו ימים בשאר אבל מצה הראשון בלילה לאכול רצהולא
 לא לעיניו שעשו עניין בכל שתקנו לו שנשבעו אע"פ לעיניו עשו וכשלאואכל
 שיש פרשה כל ואמר חומש לו והיה האנרה בגירסא ידע ולא פירות רק ואכלאכל

 מצרים. יציאתבה
 לעכב אין קוים ואפילו מצות לתקן שצריכין בעת מת ימות אם הפסח בערבשמב.

 שלא אדם יש ואם הסוכות בערב ואם במצות לעסוק יוכלו לאפן
 ויתקן המת עם יצא שלא מוטב לו שיתקן אחר ואין סוכתותיקן

' 

 שיוציאוהו לא אם
 ואפילו נוסם שהוא אדם כשרואה בו שיעסוק מי ]ע"ב[ שאין מצוה מת ואםכשהרית
 שימות קודם סוכתו ויקדים בסוכה טרודים אדם בני יהיו ימות אם יחשוב גוססאינו
 יתקן אם המת את להוציא יוכל לא ואם לולב שיתקן מומס לקהל לולב המתקןוכן

 בשביל אבל ג( . . . למחר. עד המת יעכב ואם לרבים הלולב שתיקן מוטבהלולב
 שבערב רחיצת ואף החיים רחיצת מן ורחיצתו המת תקנת יעשו שהחיים מוטברחיצה
 גמליאל כרבן איסמניס ואם עונג יה כי המאכל תיקון משיעזוב לקוום מוסבשבת
 מנית שיצא ומי יותר לו טוב דהו כל בטאכל אבל רחיצה בלא יכול היהשלא

 לאכזל. דבר שום לו שיהא ובלבדהאסזרין
 אין ששי ביום ואם )א( הראשון את מוציאין מתים שני בה שטתו עיר'  י(וענוג,

 יום מבעור השני בקבורת לעסוק יוכלו לא פן הראשון בהספדמאריכין
 תחלה. השני יקברו יבקע מן ויריאים נפוח שני שמת אותוואם

 הלא להם אמר שמשוררים בית באותו שמע האבל פתח לפני עבר החכםשמד,
 )א( אלא זה יהא לא לו אמרו בו רננה תבא אל ז( ג )איובכת'

 באיסטנם חכטים גזרו ולא אני איסמניס ואמר אשתו כשמתה שרחץ גמליאלכרבן
 שלא עליהם שינה להפיל לישנם הזאת והרינה ישנים ואין בוכים התינוקות כאןאף
 איסטנים)ב( שהיה אע"פ העין למראית ירחץ גמליאל שרבן יתכן לא להם אמריבכו

 סטט"י. ו( סיטת. ס' כעלן ע"י סלק olpn ג( סטלג. 3( מטר"מ.6(

 מ"י. ת"ג סי' יו"ר ועיין א' '"ח ברכות )6(וטללו.
 שם .צמ"ז ויעיז ממהרש"ל הגהה בשם ת'1 סי' או"ח בב"ח מיאים ושלאחריו זה 'סימן )6(וטנף,

 זה. עלשחילק
 השנ'. קבורת ~tae לראשון מספידין אין החול ימות בשאר רגם שכ"ד סי' יי"ד יעיין )6(הכבמג.
 רבט למדתט תלמידיו לו אמרו אמרו: בברכות שם הלא צ"ע )נ( י. ט"ב ברבות )6(,טכ(ד.
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 אמידיםטמר106
 כי יד( ב )שיר שנאמר משמח והקול למרחוק נשמע הרינה קול אבל בסתראלא
 תבא אל לכך מתכוונים' שאין ואע'פ קול להרים בשמחה יב( ג )עזרא ערבקולך
 מה' נקיים והייתם כב( לב )בטיבר עליכם העולם שירננו בו ברינה תגרום לא בורננה

 השיר. בנות כל וישחו ד( יב )קהלת וכתיבומישראל
 דעתה להפוך והתחילו מדעתה יצאה בנה שמת שמהמת אחת באשה מעשהשמה,

 צערה. לשכוח רע לב על בשירים ושר כ( כה )משלי שיר ידיעל
 שחטים תנרמוהו שלא יג( כג )שמות תזכירו)א( לא אחרים אלהים ושםיעמו.

 ואתה שבוכה תינוק יש אם פיך על ישמע שלא שכן וכליזכירוהו
 תשמע לא שאתה אע"פ שישן כדי ע"1 של שיר מזכרת והיא לזמר לנכריתהאמר
 יזמר ולא )ב( מקיץ שאינו נורם הניגון כי כבר ישן שהילד ואע"פ אסור הילדאלא

 הילד. יבכה ושלא התינוק שישן נדי פסוקיםלילד
 שירים ברננות לו ירננו לא יבכה שלא כדי בעריסה מוטל קטן בן לו שיש מי 6(וטמן.

 הרזות יש אם אבל להקכ"ה שהם ישראל גינוני לא ונם גוים שלוזמירות
 ונהנה. שותק שהתינוק אע"פ ישכחם ולא שיזכרם כדי מנגנם והוא ותלמודמפסוק

 הנלה יננן פן נעים זמר לפניו ינגן ולא אותיות לנלא ארם ילמד )א( ולאשטחם(
 אותו יהודי יעשה לא ע"1 לפני שמגננים ננון וכל )ב( ע"ז לפני ננוןבאותו
 להקב"ה. שבחננון

 בעסקי כנון נדופים כמרחים אולם לעשותה יבולים יחידים שאין המצוה אםשמפח(
 שכר לנו שיהא כדי אנחנו נקדים שנים אסרו אם להלבישו לרחצוהמת

 צרכי עושים בטוב יותר היו ואז נהול מת כנון שם מרובים שיהו צריך והיהגדול
 עושים. בטוב יבקע ושלא יסריח שלא המת לכבור מקרימם ואם רופאים נמצאוהמת
 ששאר אע"פ מפתו ישמש לא לאבלותו השביעי ביום נאכלות שישב אדם ג(שנ.

 עד מטתו ישמש לא עמו ז' ביום שהתפללו לאחר עושיםרברים
 באבלות לישב צריך טוב יום ולאחר פוב ביום לו שאירע מי וכן שטיני לילשתחשך

 ישמש. אל טובביום
 הרי יאמר לא ונוסם חולה אשתו אבי או חולים אמו או שאביו אדםשנא.י(

 לא )א( שימות קורם ואשמש אמהר המטח בתשמיש אסורכשימות
 נוסם. כשאב סטתו לשטשיתכן

 שאין כמו לברכה זכרונם לומר צריך אין )א( חכמים תלמידי כשמזכיריןשנב.ס(
 סט5"ג. ק" 5ק1% וכפוץ ססקפ"סקי' וטוי סטפ"1 ס( סטט"ס. י( לגט. ג( חנ"ג. בסי' גנסנ סוס מקיטן 1ג5 י5"ע 3( י5"מ.6(

- - -
 מראית יש אדם בני שג' ג' י"ר ביצה ויעויין כשרחץ1 תלמידיו ראו הרי לרחוץ אסורשאבל
 ע"ר בסנהררין אמרו פרהסיא כי אמת שלשה. היו ר"ג ועם שנים תלמיריו מיעט והכאעיין
 גואו כן לא שאם בתלמוד שנתבאר במה רק חיישינן לא עין דמראית סק"ז פ"ז סי' יו"דחדש הפרי כתב הלא זה ומלבד בשלשה. הוי העין מראית משום שאמרו מקום כל אבל בעשרה, דהויב'

 העין מראית משום חז"ל הזכירו יא ר"ג גבי והכא כו' רבותינו לנו שהתירום דברים כמהונאסר
 צ"ע. רבנו ורברי מותר, גוונא בכל איסטניסלפיכך

 משמע שאני להגן שאמרו: בי ט"ו שגועות יעוין )3( יעטש. ב' מ"ג סנהדרין)ישמו.
 סכנה. דליכא אף מותר גוונא האי דבבי אסורמתד"ה

 בעיני נראה וכתובים נביאים אבל כתב: זרה רעבודה פ"א סוף הגמרים בשלטי )6(וטרח.
 לרבים עבר לשון ( אליהו ור' רייכקלין העולם מאומית להחסיר תורה למר ספרנו ר"עהגאון
 כנסיות גבתי שמזמרים מה : כתב קכ"ז סי' בתשובותיו חדש הבית )3( בפומבי. ct~slJnמגדול'

 גמרינן. מנייחו דכא כוי אסור שאין נראה תפלתם גבית בהם שמזמריםבנגונים
 שפ"ג. סי, יו"ד בכנה"ג מונא )6(שנא.
 בתברגת כתה ומזה ז"ל אמרו חי בעורו צריק הכשהיכיש משמע ג' ל"ת ביומא )6(ושנב.
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107 תמידיםטפר

 מזמר כשאדם שכן וכל לטובה וכרוגם אהרן ועל משה על בתורה קורין כשאנואומרים
 המדרש בבית אומר בשהיה אשי רב בר מור שהרי 1"ל כותבים שאין חכם מתלמידפענה
 חדש י"ב בתוך לברכה זכרונו אומר היה ולא אשי רב אמר אומר היה אביובשם
 לא חדש י"ב מ"א[ ]דף לאחר אכל לברכה זכרונו אומר אותו מזכיר אם האבשמת
 לזמר אין הצדיקים כשמזכיר תרגום ואחר מקרא שנים אומר כשארם וכן אומרהיה
 )ג(. טובה לישראל  עשה פלוני אותו כגון נויםב, יהודים בין צדיקים בשבח מדבר אדם אם למוב וכור חרבונא על )ב( אמר ואשרע(ויל,

 אם אלא לברכה זכרונו אומרים אין שמו כשמזכירים לעולמו נשנפטר אדםשנב"(
 בו טצאו שלא אותו על שהרי לשמים מעשיו שכל בו יודעיםכן

 דברי כשמזכירים אכל לננאי אותו ומזכירים ירקב רשעים ושם אסרו אהד דבראלא
 לשבח. אלא לגנאי להזכירו רשאין אין זכות או שאמרתורה

 אתה יפה מטמין ואת ט( נ )תהלים סלה ברכתך עמך על הישועה לה, )א(שנר.
 לאוהביך דורון משלח היתה שאול בימי ישראל שנפלו ניוןעושה

 חייך פניך את מטמין אתה וכאן וכו' צקלנ אל דוד ויבא כו( ל )ש"אשנאמר
 חלפתא בן אלעזר ר' אמר אבשלום בני בני אמר פעמים שמונה וכו' ליהרנסופך
 סו( יב )ש"ב שנאמר אוריה אשת שילדה הבן בנים שמונה לו ומתו )ב( האל ממנופרע
 המלאך ובשעת ואמנון ואבשלום אדוניה אוריה אשת ילדה אשר הילד את ה'ויגוף

 וארבעת המלאך את וירא ארנן וישב כ( כא )דה"א בנים ארבעה לו מתוהמשחית
 ומתו מלכים שמונה המינו שעמרו אלא עור ולא שמונה הרי מתחבאים עמובניו
 סי  יברך אלא יצטעק ולא הרשע על יקונן ולא יספירו ולא יבכה  לא' הריבחרב

 רנה. רשעים באבוד יוד( יא )משלי העולם מן מכשולשהסיר
 שכבר איש שכתב האחד הספר ספרים לאותם מזדמנים כשהיו היו שניט נ(שנה,

 לכתבו שהשכיר או איש שכתבו וספר ומת לכתבו השכיר אומת
 באותו שאקרא מוטב אומר אהד הלוקים תמידים שנים היו זה דבר על חי הואועדיין
 הרי בו אקרא או בו שאלמוד זמן שכל טוב לנפשו שיהא כרי המת שהניחספר

 או גאות לשם נכתב אם אבל שמים לשם שנכתב ובלבד לעד עומדתצדקתו
 מת של ונפשו לפניך מוכשלים ויהיו כנ( יח )ירמיה כתיב הרי וכתבו נגילוהמעות
 לשם 'בכתבו בספר שאקרא מופב אמר והאחר רחמים עלי תבקש רוחו ונםבפוב
 של אחר דברים שני כהוגן: אומן- הראשון אעפ"כ לחי זכות שיהא כדי זהישמים
 המתים את אני ושבח ב( ז )קהלת וכתיב מת של לעשות מוטב טת של ואחדחי

 יותר והחיים צדיקים היו המתים אם עדנה חיים הם אשר ההיים מן מתושכבר
 שהיה וסשה אהרן כמו זמנם נלא מתו שנבר  אלא הסתים את משבח לטהצדיקים
 להם שהיה החיים מן  בעבורם למשה  וירע  לב( קו )תהלים אלא יותר לחיותלהם

 סטט"ח. נ( סט%'ש."(

 וברברים כמנהג, "יצ"1" ולא "יחיה" לא שמו אצל הזכיר לא שהרי י"ג: סי' מינץטוהר"י
 וגבראשית זצ"ל המלאכים אסרו השלום עליו רבט משה במות כי אמרו, ברכה פרשא טוףרבה
 א'  פרשה שמואל במררנו איחא וכן בעשה  עובר מברכו ואינו צריק  שמזכיר מי כל פס,":רבה

 כמו זצ"ל לומר נהגו הראשונים הגאונים וגם ומשחקין טרכרין ומניחין מדכרין פל"ב רבהובויקרא
 מרי אנא בה פירש כך אדכרת: ד"ה א' מ"א דף מר"ח ברלין קדמונים גאונים בתשובותשמציט

 גרבות קטוב זכור אמרו אליהו על שגם מציט )ג( הבא. העולם לחיי זכרונו ישיבה ראש צחק רבבר
 ז"ל. יאסר צ"5 )ג( מקומות. ובכמה א'ג'

 בנים ארבעה לו שמתו אמרו ב' ב"ב ביזמא )נ( חלפתא. בן יוסי ר' בן אלעזר ר'צ"ל ואולי בטעות הוא חלפתא בן איעזר רי השם זה 01לבד ממני, נעלם הזה הטאמר מקור )6(,טנד,
 ג'. שו"ט ומדוש כ"ג פיסקא ואתחנן ספריויעיו
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 חסידיםטפר108
 וטוב שכרם את אוכלים הזה בעולם הרי מזמנם יותר והיים עונותיהם בשביללמות

 בלא במערה  שהיו בט אלעזר ורבי שמעון רבי )א( כטן היה לא עדן אשרמשניהם
 יב( ננ )ישעיה הבא לעולם שכרם הרי רבות שנים בימורין היה אלעזר ורביערון
 הוא דין שלהם יסורין מן נהנה שהעולם ורבי אליעזר רבי כגון ברבים לו אחלקלכן

 הנהנין על דין חוטאים זרעם ואם ואחד אחד כל עם עמהם חלק להםשיהיה
 לסבול.טזכותו

 המתימנ( על שיתפללו כדי להודיע צריכים ההיים אל המתים כעד הנותניםשנו.5(
 שמע ז( לנ )דברים שנאמר יהודה עצמות על התפלל משהשהרי

 סו( עב )תהלים )א( שנאמר עליהם להתפלל צריך ההיים מן הנהנה ואף יהורה קולה'
 )דברים וכתיב שלמה ויחי העני עליו ויתפלל שבא מזהב האביון אל שלמה לוויתן
 שכבר ועל חלציו ברכוני לא אם כ( לא )איוב ואומר וברכך בשלמתו ושכב יג(כד
 כי טוב וביום וחדש הדש בכל עליהם להתפלל צריך הדש י"ב עברו וכברמתו

 בשבתו שבת ומדי בחדשו חרש מרי והיה בג( סו )ישעיה שנאמר נהינס של אשמהפכים
 כן ומהפכים מהדשין חדש בכל הרי תכבה לא ואשם כד( שם )שם וכתיב בשר כליבא

 כהונן. טוב ויום שבת שמרו שלא אותן הדש בכל הרי ואחריו מוב יוםולפני
 לפטירתו שנה בתוך המתים נשמת לזכר שהניחו המעות מן הנהנהשנז,ג(

 שאני ההנאה בנאת עון יכפר רחום והוא לומר ממנו הנהניםצריכים
 הצדיקים גורל על תנוח בטוב ונפשו תכופר וחטאתו פלוני בר פלוני אודות עלנהנה
 יכפר רחום והוא יאמר כך ואחר הטובים בחלק תרניע ורוחו בעדו לו שמטיביםבטוב
 בלשון יאמר ולנקבה חמתו כל יעיר ולא אפו להשיב ]ע"ב[ והרבה ישחית ולאעון

 פלוני. נפש בעד אותנו שמהנים בהנאה יאמר נהנים וביתו הוא ואםנקבה
 על ישמח אל יורשם והוא שמתו קרוביו מחמת ירושות לו שנפלו אדםשנח.

 שהרי מידה באותה אחריו יזרעו או לו יעשה גם ישמח שאםמפלתם
 נשמה כי ישר' אדמת ואל נחל כי מקדשי אל האח אמרך יען ד( נ כה )יחזקאלכת'
 ו( שם )שם ואומר למורשה קדם לבני נחנך הנני לכן בגולה הלכו כי יהודהואל
 וכל וגו' ישראל אדמת אל בנפש שאסך בכל ותשמח ברגל ורקעך יד מחאך-יען

 'וכתיב נגפו שהקב"ה 'טידע לפי להקב'ה בירך שחרפו נבל על שברך ודודהעניין.

 מישראל אדם מפלת על ואף גוי אדם מפלת על רנה רשעים ובאבוד יוד( יא)טשלי
  %ומר יתכן %א %ו אם כי  רעה עשה שלא על אב% מזיק או הרבים אתשמחמיא
 מצאו כי  והתעררתי משנאי בפיר  אשמח אם  בט( לא לאיוב וכתיב רנה  רשעיםבאבור
  לא שמהתו אדם לבני להראות אין שמה הלב ואם שיר דברי עורי כי )א(רע

 לו שעשה אע"ם רבים לו  וצריכים  לרבים טוב שלו שונא ואם  במשחה ולאבמאכל
 בהבירו מתרה טוב יהודי ואם שאול על דור עשה שכן עליו להתאבל %ו ישרעה
 שמע לא לרבים שיכריז יתכן לא רע לו ונעשה רע שסופך ודע הוסא אתהפלוני
 הדור עון בשביל להם יאמר צדיק לאותו שנעשה מקרה על העולם ירננו ואםלעצתי
 פיהו יה( א )שם אמר ויאשיהו )ב( בשחיתותם נלכד ה' משיח כ( ד )איכהשנאמר

 לפר.  ג( 3'. פי'  ולטיל ססל5"3 וס" ססכט"3 ס" לקטן ,ס כטין 3( ית"6.5(

- - . - -

 גי. ל"ג שבת לל(זינה,
 יברכגהו. היום כ% תמיר בעצו ייתפש שבא מזהב %ו ויחן ייחי י"ל )י(שנו.
 ויש והתעוררתי ע% המחבר וכונת י"ב ה' שופטים שיר  אברי עורי כמו צ"ל אוליל"(שבח.

 ג"כ ומסכים תרועה מישון והתרועעתי כמו קרא כ' ויבבית תירגם המתרגם כילהעיר
 ב'. כ"כ תענית )3( רבינו. שללפירושו
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109 וידיםמפר

 נרמתם אתם למענכם בי הי ויתעבר כו( ג )דברים שאמר ומשה לעצמי נרמתי אנימריתי
 שעשיתם כמו שלכם למנהיג תעשו לא להם אמר הארבעים בשנת שהוכיחןלפי
 וכך כך שעשה ידי על נענש פלוני אותו לחבירו או לתלמירו לומר אדם ויכוללי

 ענשתיה. אנא אביי אמר דוגטת)נ( ולהוכיחם להודיעם 'כדי
 למלחמה הולכים עושים הפרשים היאך יחשוב הארם על באים רעים פגעים אםשנם,

 רק ונפצעים ונהרגים לנוס שנכלמים מחרב נמים ואין גבורתםלהראות
 יקמלני הן סו( ינ )איוב כך במלחמה במותם מאדוניהם שנר יקבלו ולא הכלימהמפני

 פרס. לקבל שלא מנת על אותו ואעבור אייחללו
 בבית ומת מתו ולא העיר לבני ומכאובים הלאים מדינה מכת נעיר כשיששם.

 שהיו מהלאים שאותם זה נהיה איך צדיק אותו יאמר לא אהדצדיק
 ביחזקאל וכתיב חשוב שהוא לפי נלכד איך צדיק של בביתו אלא אדם מת לאנעיר
 על יחזקאל אמר ולא בירושלם אשר כל על סופת כד( כד )יחזקאל אשתושמתה
 ש.ש הנניא יודע כי מפני זה אחרים על מופת להיות אשתי את תמית למהאשתו
 וצדקניות צריקים כמה בירושלים הנה לרבו שישוה לעבד דיו )א( להשיב מיליןלאלוה
 המקרש בית גם  ובצער יום מ' צרו על לשכב  הוצרך  ולכך  בטובה שרוי ואתהבצער

 שיש מפני לצריק פגע שיארע ופעמים לרבו שישוה לעבר דיו  לעיות אשלשריפת
 שהצדיקים לפי שיצטער כרי זה לצדיק פגע שום ועושים בצרות אחר במקוםצדיקים

 נאסף אבד הצדיק א( נו )ישעיה ולכך הצער הצדיקים מן להקל ועודמצטערים
 ומתה ומצפער היה בבבלי יחזקאל שהרי המקומות כנגד הצדיק וסופו תחילתוהצדיק

 מצטערים. ישראל ובארץ שבירושלם בעבוראשתו
 כתיב הרי בלבו שיאמר באדם הדין מידת פגעה אם איוב ספר נכתב לכךשמא."(

 לערוך בדין וחפץ והירהר בארץ כמוהו אין כי ה( א )איובבאיוב
 מצא ולא פישפש ואם עשיתי עגן שמא האדם יחשוב כך סיר הודה בריןוכשעמד
 )בראשית כתיב שהרי כבתחילה בתומו יחייק אם לידע הקב"ה מביאו נסיון לידישמא
 ודוד ואיוב אברהם כגון הצדיקים את מנסה ולמה אברהמנ( את נסה והאלהים א(כב

 )א( תנסהו ואומרת הדין מידת באתה לאדם טובה לעשות הקב"ה כשרוצה לפיוחזקיה
 הדין מידת לפניו אמר זרעו להרבות אבינו לאברהם סובה לעשות הקב"הכשרצה
 לו שתעשה מה בל שנה למאה בן לו נתתה אתה הלא אלהים אברהם יראההנם
 טובה ולזרעו לו תעשה יעלהו אם לעולה בנו להעלות לו תאמר אלא חוששאינו
 הוא אומר תנסהו דבר באיזה לסטן אומר הצדיק את מנסה הקב"ה היה ואילולעולם
 שלא או לעשות לו שקשה דבר איזה ואחקור בידי תתנהו מ"ב[ ]דף עולם שלרבונו

 אומר והקב"ה  רבו כאר  )ב(  למשוך יוכל עבד בי העיר  ואל ואנסהו ' ביותרלעשות
 אם כיצד לחטא הדבר מביא והסטן תנסהו תחפוץ אשר לכל בידך הנו ו( ב)איוב
 ועתה חומדתו והיא שחומדה אשה אותה לו ומכין אשה מתימוד וחרל צדיק אדםיש
 היאך כי הבושת מחמת נמנעים לחטוא בידם היה ואפילו ממנו והיא ממנה רחוקהוא
 האשה ובין בינו דברים מגלנל הספן לפיכך עמו והיא דברים מאותם עמה לדבריכול

 והתאוה והחיבה והאהבה החן אוצר של מפתח להם ויקח יחדיו ויתיחדו יחדיושיבאו
 האיש בלב ויקשור התאוה ושלהבה החיבה ורשמי אהבה של גחלים משםוישאב

 ע"כ. 3( סססטי"3. סי' לקמן כפול"(

 א'. כ"כ בחרא בבא)ג(
 כ'. נ"ה ביכית )"(שם.

 רבו. עם צ"ל אלי )3( ב'. פ"ט סנהררין )"(וגרסא.
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 חסידיםספר110
 יומם להם וילמד ובלנה בלבו השפן ויבא מכבה ואין יחדיו שניהם ובערווהאשה
  רוצה אס תאמר ואס ופנימה בשת בלא יחדיו לידנק היאך ומזימות ערמותולילה
 קישתה לחפוא האשה נתחייבה דבר  שום אלא האשה חטאה מה  בנסיון האישלהביא
 בן חנניא ר' של כבתו )ג( להם אסורה שהיא למי יפיה את להראות עצמהאת

 לירי שהביאוה דבר שום עשתה זאת וכן זונות של בקובה הוש*בוה לכךתרדיון
 של רבונו ויאמר הקב"ה לפני יבא הסמן הרי חפא אם בנם )ר( העומד זהמעשה
 ואם חמא שהרי לו לעשות שדברת הטובה לו תעשה שלא דבריי כפי והלאעולם
 שיראה וכיון ימיתנו יום אל מיום עדיין ה' בתורת לבו שיאמץ יחפא שלא יועיללא
 עשיתי הנה נסיון לידי תביאנו מתי עד לו ויאמר הקב"ה לפני יבא אז יועילשלא
 אפרידם והלאה ומשם ומן אותו עד לנטות רשות לי תן הסטן ויאמר חפצךכל

 להפרירו לרעה להסיתו יכול שאינו וכיון וטוויתו הארם בלב ונכנס דבריםבגילגול
 אשר הטובה לכל הוא ראוי בו ועמד נסיתיו כבר עולם של רבונו יאמר התורהמן

 שכתבנו וכמו נסיון בעת ניכרת הי יראת עיקר נסיון היראה יסודק( לכך עליודברת
 שטרחם מפני בנסיון הכל מביא אינו והקב"ה יצרים מיני בכל כך נשים שלביצר
  הדין סירת שהוא  השטן או לארם הרבה  שבה לעשות כשמדכר אלא מעשיו כלעל

 לו לעשות כשדיבר )ה( וכן בניסיון שיעמוד עד מוכה לו לעשות יתכן לאאומר
 מספיק הקב"ה ופעמים הצדיקים וכן נ( ניסהו )ו( עולם עד אחריו ולגרעו לשאולפובה
 העושר ירי שעל העולם מן לטורדן אלא לטובתן ולא עבירה לעוברי הרבהפובה
 שלא צדיק ויש לרעתו לבעליו שמור עושר יב( ה לקהלת שנאמר ונתפשנופל
 דקדוקי עליו שננזר למי נותן היה לו היה שאילו בעבור עו'שר הקניה לויספיק
 וממעשים התורה מן מתבטל היה ופעמים מפזר היה כך כל לו היה ואילועניות
 אותו שטנסין בעבור שמתדלדל הסיד ויש מתדלרל ולמובתו בהם רגיל שהיהפובים
 מוב כל יחסרו לא ה' ודרשי יא( לר )תהלים כתיב הרי ויאמר יהרהר שאם זהעל
 כדי בחולי נופל או עניות דקדוקי להטעימו שמתדלדל ויש עונה ואין מתחנןואני

 מה על שעברתי אלא עניות לירי באתי ולא זה בחולי נפלתי לא בלבושיחשב
 ישראל דלי על להתפלל לי שהיה כמוך לרעך ואהבת יה( יט )ויקרא בתורהשכתוב
 להתפלל מהדל לה' מחמא לי הלילה כנ( יב )ש"א שמואל אמר וכן מכאובםועל

 עשרה שמונה כל וכן רבים בלשון צרכיו לבקש אדם צריך אמרותי( לכךבעדכם
 שב והי יור( מב )איוב כתב שכן תפלתו הקב"ה ישמע כך וטתוך רבים בלשוןברכות
 לטוב זנור אליהו לו אמר )ח( וכן רעהו בעד כהתפללו מראשיתו איוב שבותאת
 אליו לבא רצה ולא עמו שכעם האדם את האריה שאכל דבר על לוי בן יהושעלר'
 ונתפשים נלכדים צדיקים לנך התפלל ולא להתפלל לו שהיה לש לו ואמר ימיםנ'
 אז פורעיות מיני ומכל אדם בני שצרינין דביים כל על להתפלל שצריכים דורםעל
 כמו למחות שבידם במה עבירה עוברי ביר שיוכיחו ובלבד הדור בעון יענשולא

 כשפניות נשים שסונים תתלה לא אם לו שאמר שמח בן בשטעון )פ(שמצינו
 לגהינם. תבאבאשקלון

 תחנונים תוקף בעבור אלא תפלתו את הקב"ה שיקבל זכאי שאינו אדם יש ג(שסב.
 מקבל פונים ומעשים ?כות לו שאין ואע"פ עיניו ודמעותששופך

 פ"1. שם אגג במעשה )1( י"ג. י"ג א' שמואל )ס( בנסע. צ"ל )ד( א'. ר"ח זרה עבודה)ג(
 ב' מ"ר סנהדרין ברש"י מובא דחגיגה פ"ב ביחשלטי )ט( א'. י"א מכות )0( א/ 4 ברכות0(

 דבעיא.ד"ה
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 דבר או תורה כגון לבוראו שבה שהוא אחד דבר ישאל ואמץ( . חפצו ועושההקב"ה
 בידו שיש אע"פ תפלתו הקב"ה שומע עליו נפשו ושופך ]ע"ב[ שמים מחפציאחר

 לו. שננורה הטובה מן אותו רוחין ואין גדולה עבירה שעושין ויש רעים.3(מעשים
 עונש קבל אלא וזרעו  היא המלבות מן  גרתה וכא אוריה  ברבר חטא  המלך דודבטן
  צרכי לפניי עשר  שלא  מה ונדולים טובים מעשים שחידש לפי משלם היגולםבזה
 ולא בצדקה ישראל את ושפס טשמרות ותיקן לבנות)א( וחפץ הכין המקרשבית
 וזרעו נעזב צריק ראיתי  ולא כף(  לי  3תהייס שנאמר עניות בדיקדוקי צדיקיםעזב

 וכל )ב( ותהלות ותפילות תורה לומדי וקבע לו מזונות הכינותי אלא לחםמבקש
 דומה שאינו מלכותו ממנו לוקח שלא זכה לכן הניח לא בוראו לחפצי לבושחפצי
 אבותיו מנהנ ועושה הביאו שאבותיו למי לעולם שמים חפצי ומביא שמחדשמי
 מרובה טובה הקב"ה לו מחזיק לפיכך לחדש וקשה לעשות קשות התהלות כל )ג(כי

 ולמפרע אביו. דוד עשה אשר ככל ג( יח )מ"ב שנאמר בדוד מובים מעשים תלהולכך
 כגון לעולם עושים ראה ולא אבותיו עשו שלא מה לעולם ועונות חטאים שמחדשלמי
 ירבעם חטאת על הרשעים תלה לכך הבעל על ועומדי )ד( ואחאב הזהב ענלי עלירבעם
 1( בא  לדה"ב  ובסיב  אחאב בית  מעשה וכל  עמרי  חווות  וישתמר טז( 1 )מיכה חפאאשר
 חסידות דבר או טוב דבר שמחדש מי שכר קיבול ועיקר לאשה לו היתה אחאב בתכי

 רע יותר וגם בחידושו שכר עיקר לכך הבשת מפני להתחיל לו קשה שישבתחילה
 שאמרו ומה רשעים אבותיו שנם מרשע מעשיהם עזב והוא צדיקים אבותיו שכללרשע
 )ה( מאביו יותר  אחים לו שאין והוא הזה בעולם לו וטוב צדיק בן רשע לו ומוברשע
 עמי בנים לצדיק )ו( עוד ואומר צדיק של זרעו יפסוק שלא כדי זרע לו שיהאועוד
 ואחי אמו אחי מכח לו הבאים אחרים בעון אלא עצמם עון נלי שמים יראת ובלאהארץ
 נשים להם שלקחו אדם בני רואים אנו בימינו ועורג( ללבן. דומה היה עשו כנוןקרוביה
 קרובי כדוגמת תויה בלא או מהוגנים שהיו )ז( בנים והולידו צדקניות היו לאוהנשים
  ויראי חנמים תלמידי בנים להיות להן היה הדין שמן אותן מצינו וכן במו היואשתו
 לא כא( נט )ישעיה וכתיב שמים ויראי תורה בעלי היו משלשה יותר שאבותיושמים
 פוסקת שתורה ומצינו עולם)ח( ועד מעתה וגו' זרעך זרע ומפי זרעך ומפי מפיךימושו
 תלמידי אחיה ואפילו וצדיקים תורה בעלי היו לא  שאחיה  אשה לקח שאביהם לפימהם
 או מהוגנים שאינם בנים הוליד כך אחר או גויה בעל היולדם לאחר ואביהחכמים
 שאחיה טובה באשה שידבק )ט( זאת על הסיר כל יתפלל לכן הגונה אינה עצמההאשה
 זרעו את שיעכב בהם שידבק במי הבר יהא ושלא ואמה ואביה טובות ואחיותיהטובים
 פרקן על ושישיאם בנותיו ועל בניו על יתפלל וכן שמים ויראי חכמים תלמידימלהיות
  אשתו. עם והוא בעליהן עם ובנותיו  נשותיהם  עם  טובים  וחיים פובה  בהצלחהושיהו
 שכל אדם יש לטובה לרעה או למוכה גורם שהשם )א( דברים אמר ועודוטמג.י(

 שמי בהם ויקרא פז( מח  ~ראשית זהו לנדולה יצליחו בשמוהנקראים
 אני אשר החדשה והארץ החדשים השמים כאשר כי כב( סו )ישעיה וכתיב אבותיושם
 לי בשמך אכנך א( מנ )שם )ג( ושמכם זרעכם יעמד כן ה' )ב( אמר לפני עמריםעשה

 למת. 7( למ"ג. ק" 3)7פס סו6 סקיסן q'p נטי תשן ג( ש"ס. 3( ק3',6.6(

 כוי. ולכן בוראו חפצי כשגיל הניח לגו חפצי וכל צ"ל שלי )נ( א'. כ"ז תשית )6(שמנ

 צ"5)7(
 ה )ו( יש"לצדיק. כויתיס')ו(תצ"'ל 'יפסוק שיא זרע לו וגדיכשיהא צ"ל ידכיל)ס( 41(

 פוסקת אדם.שתורה רואה אם א': ע"ה יומא ויעוין א' פ"ה מצמא צבא )מ( מחוגגים.שאינם

  גשמך. קראתי צ"5 )ג( ח'. נאנס צ"ל % רשש. סי' בתשואותיו המהרי"ט כתג זה סקרן )6(קטלוג,
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 אמידיםמפר112
 אדם ויש שמים וביראת טובים וכמעשים בתורה יצליחו שמו על שנקראים אדם יש הריאתה
 להפך להם איה שכל ויש תולדות ויעמידו קימא בני ויהיו יחיו שמו על נקראיםשכל

 שם יקרא ולעברי הי ה' והמיתך לבחירי לשבועה שמכם והנחתם סו( מה )שםשנאמר
 ולא לו נין לא יט( יח )איוב וכתיב ושאר שם לבבל והכרתי כב( יר )שם ואומראחר
 הנקראים שכל הארם יתפלל לכך חוץ פני על לו שם ולא יז( שם )שם וכתיב בעטונכד
 זרעו יקראו ושלא הרעות המדות מן אחת ולא האלה טובות מדות בהם שיהי שמועל
 שם וקראו אחים שני נשיש האדם יראה ניצר בהן תלמים הרעות שמדות אותןעל

 המדות מן שהיו או תולרות בלא ומתו צריק אחר אפילו פלוני שם אחר ובנותיהםבניהם
 למאן נתקיים אחים בשני או השם באותו יותר יקראו אל בהם לרעה למעלההכתובים
 בשם קוראים שהאחים פעמים ויש לחזקה שלשה דאמר למאן )ה( לחיקה שנים )ד(דאמר
 והבנות ומתו אביהם אחר בניהם קראו מ"ג[ ]דף האחים או זרעו ונכשלים האישאותו

  וחיו.  בניהןקראו
 תולדות בלא מתו כשמו זרעם קראו ואם שלו המשפחה שכל פלוני  שם קיששמר.5(

 הוא  שכך החכם  וכשיראה לנקבות ענינים אילו ובכל ימיהם האריכוולא
 הוא הרי ונכשלו אחרים שנקראים רואה והוא ישכח שלא  שם לאבותי אקיים  יאמראל
 ורעם  קוראים היו  הראשונים שהרי נחוש משום הדברים אלו ואין עון נפשו על נושאעל
 ולא מתים  שורעם צריקים יהיו  לבך ואונן  נער חטאו  גן אם אלא מתו ולא  המאורעשם

 הוא בעוני שמא לחשוב לאדם יש ואעפ"כ להם הויקו הרברים שאלו אלא עוןמחמת
 עליו. נגזר הרי ומתו כן כמו קראו וזה וחיו פלוני אחר בניהם קראו ואחיו בניו שמתיםוכל

 עד מתנוונה הרי פלוני על נגזר אם חשוב . . . ג( כמו שם ששנו פעמים 6(שמה.
 לנעמי בן ילר יו( ר  )רות כמו וחי שנוי שם לו  וקורא )א( מותשערי

 פלונית ולאמו לאביו ויאמר  שמעון ויבא למות ונוטה בן לו שיש ראובן כגון רות בןוהוא
 ויחיה בני שיהא בניכם את  פורה ואני  ויין  ובשר  כבר  לבם הא שקל לבם הא פלו'בן

 ניחוש.  טשום בו ואין בנים לו מתקיימים שאין למי עושיםכך
 קורין אחיו אם  להם  גורם ה' )א( כי רע מתקיימים  אין  שבניו  אדם ראית  אם  5(שסו.

 לו ויש  נורם שהמקום  לך רע מתקיימים אין ולוה שם אותו  לבניהםשם
  אחרת. לטרינה ולילךלצאת

 והלך יצא ואם מדינה מאותה לולך לו יש שימותו מדינה באותה שמוליר כל  ג(שסו.
 וכרים כל שמתים ויש קמיעה צריך הר' ומתו והוליד אחרתבמדינה

 מפלת האם אם אמם אחר בנות רוב כי באשה לברוק ויש  למפרע ויש נקבותונשארו
 אלה בכל אדם ויבדוק מדות בת אשה הקב"ה לו שיתן אדם יתפלל לכך בתה כךנפלים
 ישאל ואם אמם אחר בנות ורוב זקינם אחר זכרים רוב וגם אמה של באחיותיה אובאמה
  )שם מבשול תתן לא  עור ולפני  יר( יט  )ויקרא  שנאמר מה לו תקיים אז ממך עצהאדם
  שמים. ולשם לו המוטב לך  שנראה מה לפי שיתיעצהו  פירוש כמוך  לרעך  ואהבת יח(שם

 אחת בעיר אחיות ד' או אחים ר' שיהיו ימצא)א( מצער מעט כי ודעשמח.י(

 לזו"ז. ד( לס"ס. ג( ס'13ס ו' נטלך סלק Otpw ינ"' 3( ש"י.6(

 למאן. שלשה או צ"ל )ס( ב'. ס"ד 'במות)י(
 מעשה. אוהו שעשה האיש אותו ואיני אתר שאני כלומר כתג: י"ז סי' עשין הסמ"ג )6(שסה.

 וברככו רל"ד סי' הדשן זגתרומת סי"ח. קג"ט סי' העזר אבן בשו"ע השם שינויומוגר
 כ"ח. נתיגירוחם

 השם. צ"ל )6(וטנםו.
 כהטת אחיות חגות לשמונים נשואים כהנים אחים זוגות שמונים א': מ"ד נברכות )6(שסח,

 אחד. גלילה נישאו שכולן ה"ה: פ"ר תעניתוגירושלמי
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 אחים *שבו כי ורמז יחדו יהיו שלא להם טוב כן על ימים לארך כלם שיחיושנשואים
 מהם. אחד ומתיחדו

 אלן מאן ליה אמר מלמומא אילן מטין הד חמא בשוקא עבר יוחנן רבי)א( "(שסט,
 אמר נביה עבר שעה בתר ליה ואזל שבקיה אין ליה אמר חיי אתמאן

 פעמים אתרך שני ליה אמר כלום זבנית לא שעתא ההיא רמן עילויה וצלי, ליהדרליה
 נורם. המקום ששינוי פעמים גורם השםששינוי

 ראשונה פעם ובאו  מחלוקת עשו  אחר במקום )א( היים ידי על חובה מגלגליןיטע.
 שלום לעשות יכלו ולא שלישית ופעם הועיל ולא שלום לעשותושנייה

 שהמקום פעמים להם אמר למה לו אמרו שלום ועשו אחר במקום תשבו החכםאמר
 האשה מיטתו בו המשמש שכל בית יש ופעמים ללידה בין מיתה לעניין ביןגורם

 יתקיימו לא בית לאותה  שההריון  ביון  אחר  לבית  שהלבה אע"פ בית באותומתעכרת
 אחר. לבית שהלכה ואע"פ תלוי בתשמיש כי ]בנים[אותם

 יז( לד )ישעיה בה ישכנו ודור לדור וטי בקו וידו גורל להם הפיל והואהטעא.ל
 לשדים שהמקום לפי ביושבים מנפה היתה ביער בתים לתקןוכשבאים

 להם אמר לעשות מה  יחכם שאלו  מתים  היו  שם אדם בני הורגלו שלא זמן וכלמיוחד
 וספר עשרה ותקחו בהקף חבלים ותשימו )א( רוחות לארבע ותמדדו החלקה לכםתבחרו
 אחריו וילכו ביושר החבל אצל תורה ספר ויוליכו באורך הקרקע על חבל וימתחותורה
 רגליהם דריסת שיהו ביושר החבל אותו ישימו השורה אותה וכשהלכו יתחילו ואזעשרה
 הקרקע כל פני עי הליכתם ]ע"ב[ שיהא ער יעשו וכן ראשונה שורה דריסת אצלמכוונות
 פגעים של ושיר כהנים ברכת שורה בכל בלכתם ויאמרו לפניהם הולך תורה ספרולעולם
 יב( מה )יחזקאל פסוק אותו ואחריו יעקב בריתי את וזכרתי מב( כו )ויקרא פסוקיםואותם
 ואותו לכם יהיה המנה שקל וחמשה עשרה ]וט'[ שקלים עשרים גרה עשריםוהשקל
 ועד השנה מרשית ]וט'[ אותה דורש אלהיך ה' אשר ארץ יב( יא )דברים אחריופסוק
 עוד יאמר לא ולארצך עזובה עוד לך יאמר לא ד( סב )ישעיה ואח"כ שנהאחרית
 ואחריו תבעל וארצך בך ה' חפץ כי בעולה ולארצך בה חפצי יקרא לך כישממה
 ה' רצית כ( פה )תהלים מזמור ואותו וכו' יצרה לשכת בראה תהו לא יח( מה)שם
 ויברכנו יחננו אלהים ב( סי )שם מזמור אותו ואח"כ פעמיו דרך שיסבב עד וינסורארצך
 כל על יאמרו כן ונו' באסמיך הכרכה את אתך ה' יצו ח( כח )דברים פסוק ואותווינטה
 דעת על  יאמרו ולבסוף הקרקע כל פני על הליכתם יהיה לא אם יניחו ולא ושורהשורה
 ושום מזיק  שום  רשאי יהא שלא אותה השומרים ישראל ועל התורה דעת ועלהמקום

 מקום. מאותו מזיקים יסורו ואז ולעולם מהיום הזה במקום לבאמזקת
 יש המות מלאך שכן שם ילכו לא פוב אחרת שבעיר ושמע בעיר רנר יש אםשעב,

 מעיר הולכות וכששיירות נכרים אפילו ההיא בארץ מוצא באשר רשותלו
 יזיק לא בסחורה דעתם ואין שילכו יחידים אבל לוקה היא אחרת 'לארץ דבר בהשיש
 ובלע המגפה שתעצר עד אחרת לארץ שילך נפשו למלם שחפץ מי כל חכמהועושים

 לנצח.המות
  ואם בררך מלצאת בניו את ימנע בררך רעה שום לבתו או לבנו שאירע אדםשעג,

 להזיק לסטן רשות כשיש כי ילכו אל רע לו שאירע לאותו בניםיש
 מע"ח. סימן q'p 3( ומ"ג.6(

- - - - - - .

 א'. ל"ב שבת )6(שע. ה"ה. ט"ו שבת ייישימ' )"שמט.
 פ"1. שמחות גמס' זה כעין )6(שעא
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 חסידיםטפר*11
 מין ובאותו חולי עניין ובאותו לשנה משנה זטן באותו כן כמו רשות לו יש ררךבאותו
 ויצא כס( כה מי )בראשית וזהו עניין באותו הכל בחרב אם כן כמו בדרך אםפורענות
 האב הרי אסון וקרהו פני מעם זה את גם ולקחתם ]וגו'[ טרף טרף אך ואטר מאתיהאחד

 להזהר. צריכיםוהאחים
 ראה היבומי ארונה ג( כב )משיי ונענשו עברו ופתיים ונסתר רעה יאה ערוםשעד.

 הגיד ולא נסתר עבירה שראה אחד ונענש. עבר בלעם ונסתרהמלאך
 )מלכים שמעיה לו אמר לרחבעם ונענשו העידו ולא ולהעיד להתרות ויכולים עברוושנים
 חבי כ( כו )ישעיה וכן ונסתר נסיבה היתה ממני כי ישר' עם תלחטו אל כד( יבאי

 ערום דור ונענשו. עברו המעפילים מד( יב )במדבר ומתאים זעם יעבר עד רגעכמעט
 הארון. נלקחה שמואל בימי ופתאים שאול מפניונסתר

 מת השבוע ובאותו אחת בשבת נישואין שעשו אחד ובבחור ברבי מעשהשעה,
  הצע אלא למות זמן המע לא ואטר בחלום לאמו המת ובאהבחור

 אמר רבי ועל החתנים מן אחר לי הבא המות למלאך הקב"ה ואמר למות רבי שלומן
 שאמרו כמו לו והזיק ולקחו לבדו ברחובות הולך חתן אותו שהיה טעה המותומלאך
 נתנו לחיות לו שהיו שנים אותן וכל הבחור אותו והמית שימור צריך שחתן )א(חכמים
 משיב ואינו חרפתו ושומע כעסו לכל ומוחל ארם ציער ולא רגזן היה שלא לפילרבי

 הבריות. עם ומעורב מידותיו עלומעביר
 )ב( שאמרו כמו לאדם השומר שיש להם ידוע כי מפני ניחוש אין דנדא )א( ערש"ק 6(שעו.

 מאכל ארם יתן לא המיטה ותחת )ג( הידים על שורה הטומאהרוח
 המקפירים. ובמקום הוא ידוע כי ניחוש איננו זה כל שם הטומאה רוח )ד(כי
 בכך ואין אביהם בשם לבניהם שקורין נוימג( המקפידים כנגד המחושים כלשעז.ל

 אותן קורין שאין מקומות ויש )ב( כך על מקפידים הם והיהודים )א(כלום
 שאין אע"פ פעמים שלש שהוא דבר ד( וכל מתו שכבר אחר אלא החיים שטותאחר
 יב( ד )שיר וכתי כאחיו הוא נם ימות פן יא( לח לבראשית וכת' ועונן ער רונמת מימן ישניחוש
 מזיק. אינו לחמישי אבל )ד( גבר עם שלש פעמים נורם מעיין )נ( חתום מעין נעול גל נעולגן

 מס"ס.  י( ס"ס. ג( סכ6טונומ. סי13ס י' 656 גו תסגו 65 6נ5 ש"ע תופס נ( סמם.6(

 ב'. נ"ך ברכות )6(שעה.
 פירש"י: במו"ק הנה ערסא, ולפנינו א' כ, ובסנהדרין א' נרו נדרים א' כ"ז קטן מוער )6(וצען.

 משום ממתין הנית לפזל אלא פירש"י: ובסגהררין טוב, למזל אותה שמיחדיםמטה
 ב': ס"1 ומשגת י"א ס"ה ישעיה רש"י ויעוין בנדרים, וההן הרא"ש פירשו וכן מזל גדאניחוש
 לא שם בנדרים למשניות בפירושו והרמג"ם האמורי, ררכי משום בו יש לא ומינוק גדי גדהאומר
 דברים אותם שכל רבותי! דעו מרשיייא: לחכמי כאגרתו שכתב אזיל לטעמיה כי כלל, ממזלהשיר
 א'. קי"ב פסחים )ג( רעה". "רוח t1DSI(1 א'. ק"ט שבת )3( לאחור. ולא לפנים הםהעינים כי אחריו רעתו ישליך אל ולעולם כו' טפשות אלא כלל חכמה דברי איגע כו' הככבים גזירתשל

 רעה. רוח שם לפנינו)י(
 חנינא ר' בי מעשה ה"ו פ"ר נזיר בירושלמי דאיתא ע"1 הקפירו לא אהכ"י כי מציט )6(שעו.

 אביו כי א' פ"ו שם ומוכח בונ"ס בן בוניים בי פ"ה עירובין ובבבלי אביו שהדירו חנינאבן
 ספר אחרונים ובכתובים אחר, בשם נקראו ואעפ"כ בנו בחיי קיים עדין היה דאביו הרי בחיים,היה
 ויקרא בן ויולד חנה ושמה ממשפחתו אשה ויקח שוגיה גדי כי ויהי יו"ד: פסוק א' פרשהטוביה
 אמו אבי כשם יהורה נקרא היה הלוי יהודה ר' של נתו בן כי מצינו כן טוביה. בשמואותו
 בתשובות גם יהורהץ" את יהודה ישכח "ואיך ט': כי' שר"ל של בדיוואן רי"ה של השיר מוסבוע"ז

 יונה כשם יותר רצה הוא רק הרמב"ן, בחיי משה הרמב"ן לנכר לקרות שרצו כתב: רצ"א סיטןרשב"ש

 4ף: קל"ד בשבת )ל כשמו". גהי'1 יקראמו ן בניו יתקיימו לא מינר לסגולה תימן(אנשי
 ב': ת"ד מציעא ובבא ה"1 פ"ו יבמות ביחשלמי הוא וכן שמי על הבבלי נתן שמו קוראיםוהיו

 אהרן שאלילא פי"ב: נתן דרבי ובאמת בחיים עדיין היה אלעזר יר' שמיה, על אלעזר לחוואסוקי
 כחורים אלף שמתים פ"נ: רבתי כלה ובמסכת שמו, על הילד שם קוראין היו כו' לעולם זה באלא

 לוה. מקור מצים ולא ערמו דעת זהו )7( א'. ס"ד יבמות )ג( מטתו. אחרי יצאו אהרן נשםקרואים
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 קפדי הקפיד כל מכאן)א( ואין שלום ובקשו בא קפדה כה( ז )יחזקאל כישעח.6(
 נכשל. בהקפדות להזהר יכול אדם שאין ומתוךבהדי

 ישיבה אוהב שיבה ובעל בישיבה יש שיבה ובעל בתשובה שישוב נקראת שיבהוכעט.
 ומשיב עייף אני נשב אני יגיע כבר נשוב ואומר מעט והולך עמידהולא

 יז( יט )דברים מייד[ ]דף שכתוב לפי ישוב עמר ואל עפרו אל לשוב קרוב כבר לבואל
 או בחורים בדין יושבים והיו זקנים או בחלשות שיבה בני אם האנשים שניועמדו

 כתיב הוא שיבה זו שלג ארץ הוי יאמר לשלג כי ו( לז )איוב יושיבום. חכמיםתלמידים
 אילן וכן מתלבן זרע הביא שכבר ולאחר הארץ מן צומח הירק כי שוין והארץהוא

 של טיפה לכל )א( שיבה נקרא לכך השיבה בעלי כך ומתייבש כהו תשששמתלבן
 לארבע מרוחך אלך אנה ז( קלט )תהלים אומר כי ששה שיבה ומחשבת קרנות ו'שלנ
 שאול ואציעה וגו' שמים אמק אם ח( שם )שם זרית ורבעי ארחי נ( שם )שםרוחות
 שבקרוב יחשוב לא כי זקוסה קומתו הכחור הרוח באי רוחות מארבע מ( לז )יחזקאלוכת'
 בששה שנברא כל )ב( לאדמתו ישוב קרוב כי כפוף ראשו והשיבה לאדמתו וישובימות
 ימי עליו מעיד שלג של קרנות וששה ומטה ומעלה רוחות ור' משלנ נבראימים

 הרי מטרות ה' ונשם ד' וגשם נ' מטר ב' גשם ארץ הוי יאמר לשלנ כי ועודבראשית
 )נ( כצמר שלג הנתן טז( קמז )תהלים כשלג מצרעת י( יב ובמדבר וכת' כנרים שלג של טפיןו'

 )ד( אותו שקורין מזיק מין יש כיג( מת3( כטומאת באהל מממא ולמה נגעים מראותשניהם
 אחד שם והיה דרנון מן שנולר בו כיוצא אבל ינזק לא בחרב יכוהו אם יון בלשוןררטן
 איני המלך אשת בועל שהיה דרגון אותו אמר שיד מין ומדרגון המלך מבתשנולר
 בן לאורו המלך אמר הסוהר בבית היה ואותו המלך בת בן דרסן מאותו אלאמתירא
 המטה  תחת וישב אביו  חרב ולקח  הלך הסוהר מן וצא חורין בן אותך  אניח הטלךבת
 לא אעם"כ אטר ירא שאני ממי סייח אני  אמר  הריח השר אוהו מיר  הטלך אשתשל
 המטה מן  וירר ששימש לאחר להמתין יצא המטה שתחת וזה ובעל הלך מלבעולאניח
 יבהו אחרת  שפעם מי כי שניה פעם הבני השיר  אוהו  אטר אחת  חבורה בו ועשההבהו
 אותו המכה אמר נזק לכמה ויעשה ראשים לבמה ויעשה יחיה  להכותו ישנה ואםימוח
 המוכה וזה יצאה המלך ואשת עוד אבך לא לכך שתים ולא אמי ילדתני אחתפעם
 הפתח ררך להוציאו יכולים שלא החדר כל שנתמלא עד בשרו ונפח מת הבועלאותו
 מלאות עגלות כמה וטענו חתיכות חתיכות וחתכוהו החדר של גג לשבר המלךוציוה
 היה  המלך או ני אותי בעל  דרגון אוהו  אמרה לא והמלכה משם ופנוהו דרנוןמבשר
 המלך ברמות אמרה אבל ימיה כל הצלחה לה ואין ועניה  ורלה  יוררת היתה והיאטת
 ררגון והוא לאשתו נראה הבעל בדמות מתחלה מנהגו כך בראשו מלכות ועטרתבא

 רעמים וכשיש המקום נשרף יוצא כשהוא אבל יזיק לא בית בתוך או במקומוכשהוא
 מיני חצים ומורים נלחמים ואז ינצל אז אדם אצל בבית יברח יכול אם בורח הואוברקים
 שמכמה כגון ורעמים ברק בשעת שנזוקים יש אדם ובני ורעמים ברקים בשעתמזיקים
 אלא מתגרים מזיקים אין דבר סוף ורעם מברק שימור אז צריכים לידה בשעת פניהםעל
 בכשפים או בהשבעות עסק או קמיעות אבותיו או הוא שכתב כגון בהם שמתגרהכמי

 מס"ט. ג( מי13מ. מ"י כעך חלק otpn בכ"י 3( סנ"צ. ק" גמטק6(

 א'. ק"י פסחים )6(שעח,
 ט' הששיות בתמצת בתיה בונה הדגורה גי כתב: העקרים לם' בהקדמתו צלבו הא"י )6(שעם,

 ארץ ועשאו חזר שלג ועשאו חזר )נ( הטבעית. התמונה שהיא לעגולה חמהללהיותה
 משלג נבראת מקום מאיזה פ"נ דר"א ובפרקי ח"א פ"ב חגיגה ירושלמי ארץ הוא יאמר לשיגכי

 שבת בירושלמי )7( א'. ב' שבועות )נ( ארץ. תעשה המים על וזרק לקח הכבוד כסאשתחת
 האמורי. דרכי משום דרגיבת דרגיפ"1:
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 נפש פיקוח בשביל אעשה יאמר ולא בהם ארם יעסוק לא לכך חלום בשאלתאו

 נפש דוחין ואין זרעו וחיי חייו אדם מקצר כי חנמה זה אין כי קמיעות אובהשבעות
 בתפילה אלא לאדם אין אלהיך ה' עם תדלה תמים ינ( יח )דברים וכתיב נפשמפני

 הכל:על
(b.twכמעט אחר ובמקום הרות מהם ומעט הרבה נשים היו אחר כמקום אמרו הנה 

 שמעוברות במקום כי חקרתי כי דעו החכם ואמר לחכם שאלו הרותכולם
 במקום אבל מתעגרות שהנשים ושמחות הפבילה לבית הנשים עם הולכות המילרותכי

 ומכשפות מילדות אינן המבילה לבית הנשים עם ההולכות כי מעוברות רבות נשיםשאין
 לכך שכר להן ונותנות מובלות ותדיר נדות תהיינה ותדיר הרות תהיינה שלאהנשים
 תכשף שלא וצדקת כהלכה פובלת אם לה להאמין ונאמנת כשרה אשה להן לברורצריך

 : לכשף יכולין מועפ בדבר כי הרות שתהיינהכדי
 יכשפם חורין בן יעשהו לא אם ומגזם ומאיים שפחה או עבד לו שיש מישפא.

 עשה זה ועוד נפשות ספק בשביל שבת מחללין שהרי שישחררםמוטב
 )ב( אם ועוד עבדו שיחרר אליעזר לרי עשרה היו כשלא )א( שהרי אחר עשה כמואינו
 שאמרו אע"פ לחירות. יצא אומרים אנו מועם בדבר מכרו או )0 העבד תפיליןהניח
 מכשפת או מכשף יש אם חנם. מתנת להם תתן לא )ד( תחנם ולא ב( ז )דברים]ע"ב[

 שנותנים כמו יכשפנו שלא כרי שנים או פשופ להם מליתן ימנע אל ממנומבקשים
 ולמשונעים: רעה להם יעשו שלא כדילשדים

 לא בי הפה אחר הולך )א( מעניינו לו וכשפותרין עניין ברוב בא החלום למה ג(שפב.
 מעין קודם בחלום יראה לא אם רע בין טוב בין דבר האדם עליבא

 ונימנום ספק בלי כהווייתן להיות העתיד לרוגמא בחלום שיראה זוכה האדם ואיןרוגטא
 אחר הולכים ולכך המלאך דברי עם מתערבים ישן ונשאדם המחשבות אמיתים איןכי

 וביד יא( יב )הושע וכתיב לנבואה מששים אחד חלום % ואמ' מענייט שנפתריןהפה
 אני שוקד כי יב( שם )שם רואה אני שקי מקל יא( א ~רמיה וכתיב ארמההנגיאים
 ויאמר משלו וישא נ( כד )במדבר לכך האדם לב יבין משל ידי על לעשתו דבריעל

 מתערבת מחשבתם היתה לא הנביאים ובחלום ומליצה משל להבין ו( א )משליוכתיב
 לנקביו צריך ארם שאם השד דברי מתערבים אדם בני בחלומות אבל שר דבריולא

 מהרהר והיה משקה ושתה פלפלין ששמו מאכל שאכל סי וכן וינע כיעף נראהבחלומו
 שנכספה כל וכן אשה עם ומשמש שוחק כאילו חולם הרי ישן כך ובתוך אשהאחר
 אלה וכל דונמא מאותה יראה בחלומו שם נפשו וכל אחד דבר לעשות או למקוםנפשו
 מתוך אלא המלאך שממד מחלומות אינן בהן וכיוצאחלומות

 הרהוריי
 בחלומו אף רואה

 שדומה פתאום חלומות אבל ידברו השוא והלומות ב( י ולנריה נאמר ועליהםדונמתן
 שד שטחמת החלום וכל אחריה הרהר ולא לכן קודם עמה שחק ולא בפניו באהכאשה
 אינו השר כי מחשגות וחושב מטרות הם כאילו עיניו אלא בחוזק ישן האדם איןורוח
 האטת להכיר שרוצ' ומי האוזן חור עומק בתוך באזנו מלחש אלא במחשבהנכנס

 כאילו בחלומו לו נראה ויהיה לו שחביב מה שיודע מה קטן האדם באוזן ילחושבשחרית
 מנפח והוא להקיץ חפץ והאדם מלחש השד כך ומקיץ באוזנו שמלחש מה מעיןחולם
 וכל ער כאדם בדעתו והוא מכונותיו על האדם לשוב יכול הדעת ואין ופיו נחיריולפני

 חט"6. כמפק 3( סטת.6(

 ב' ל"ת שם עבדו למפקיר רבנו מרמה אולי )ג( א'. מ' גשין )3( בי. מ"ז ברכות)6(שפא.
 א'. כ, זרה עבויה )ד( וצ"ע. א' נ"י י"מ לעבדים אונאה דאין קיי"לאולם

 ב/ ג"ז שם )ג( בי. ס"ה פיכית )6(שעב.
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 בהם אין כי הבר את לתכן מה כח( כנ )ירמיה נאסר ועליהם שד מחמת החלומותאילו
 חלום אבלממש

~pw 
 אז להקיץ שקרוב בעת ודבר הרהר שלא אע"פ מלאך ידי

 או הלילה בתחילת ופעמים והרהוריו מחשבותיו פסקו כבר כי לו להגיר 6( . .המלאך
 שרואה המראה על חושב האדם אין וגם אחר בחלום מעורב חלום אותו ואין הלילהבחצי
 למי דומה כי החלום ולא המחשבה יתקיים ולא מלאך מחמת אינה המחשבה מחשבואם

 מלאך של החלומות ועל מכוין המשליך שאין במקום מעצמו ומגלגל עגול דברשהשליך
 בטוליך האדם מהשנות בתוך טדבר הסלאך כי בו אדבר בחלום 1( יב כבמדברנאמר
 בחלומו האדם כך שקר פעמים אמת פעמים שמחשב עוור כמוליך שאמרתי ומהעתר
 שחפץ מה ולכל לשקר מחשב שהארם הלב מטה הקב"ה ער אפילו שהרי תתמהואל

 וכתיב יטנו יחפץ אשר כל על ה' ביד מלך לב מים פלני א( כא )משלי שנאמרהקב"ה
 הזקנים לעצת שמע שלא רחבעם שנשתטה נסבה היתה כי סו( לר )דה"ב רחבעםלגבי
  אתר  להרהר  השתשבה מטה  שהמלאך  הרי אתאב את  יפתה מי כ( כב )מ"א כומכוכן

 אומר שהרי הלב על מכוונת הדעת שאין ישן כשהוא שכן וכל הקב"ה שגוזר דבראותי
 )נ( בחלום שבלילה מכלל כליותי יסרוני לילות אף יעצני אשר ה' את אברך ז( פז)תהלים
 פעמים אמת חושב פעמים וילד עוור כמו אלא האדם דעת בחלום אין לכן יועצותהכליות

 מכוונות. אינם מחשבותם ורובשקר
 ואם לשונו יבינו שלא עם בין  מחרש  בא כאדם בחלום לאדם שמראין מה 3(1שפג.

 שמרמזים אותם כמו בדמויות במראות לו מרמזי' לכך יבין לא לוידברו
 כך פוגלא ידי ועל חסא כוסברתא אנטונינוס לשלוחי רבי )א( וכמו שומע שאינולחרש
 מה מענה )ב( דבר וכל כן לו הראוי מה ועל לו מראים מה ידע והנבון בחלוםמראים

 פתרונו:שרואה
 מתבייש אדם אין ובחלום ער כנגד ישן כמו הבא העולם ננגד הזה העולםשפד.

 כאילו לו נראה היה לא להתבייש בחלומו דעת באדם היהשאילו
 ער ס"ה[ ]דף כשהוא בהן שמתבייש דברים עושה ולא עמה ומשחק אשה עם שוכבהיה
 אדם שאין לפי ההירהורין מן מתבחש ואינו מהרהר ואדם הרהורין שהחלומות לפיאלא
 שירא ביותר שמים שירא ומי בחלום אף יתבייש לא לפיכך מהרהר שתבירו מהיורע
 יד( ר )יחזקאל שאומר כמו לו נראה כך בחלומו הוא כן כמו רע דבר להרהר הקב"המן

 ומהג()ב( בלילה קרי ראיתי לא לפיכך ביום הרהרתי לא שהרי )א( מטומאה לאנפשי
 יורם  הירהר שלא והוא הבא העולם בן הוא  הרי  בחלום איש  אשת על שבא מישאמרו
 בשת שאין וכשם מלאך ידי על החלום הרי עמה ישחק לא כך אחר וגם  אחריהלבן

 לא בוש גם מו( ו ~רמיה שנאמר מעשיהם על הזה בעולם לרשעים בשת אין כךלחולם
 בשאר או בתורה הרהורם מבטלים ואין שמהרהרים אותם כל ידעו. לא הכלים נםיבושו

 לבם: ישבר לבא לעתיר הקב"הדברים
 שמקפיר סמה חולם ויותר חלומות על שמתענה טו( טו למשלי רעים עני ימי כלשפה.

 לעולם מטיבין כשמצטער והצריק שיצמער כדי לו יראו ולמה חלומותעל
 )א( וטוב פו( טו )שם מותר יהיה עצב בכל כג( יר )שם הבא לעולם מטיבין ולובנכותו

 שמח: והוא יקפיד לא ]אם[ חולם וטוב מקפיד שאינו תמיד משתהלו
 ח%"ג. נ( סת"3. 3( סק"ע. גגופק ג65% 61י5ך מכם סגם. 3' פטלך בכ"י ,ח5ק %קוס6(

 ב'. ס"6 ברכות)ג(
 פתרונו. הוא שראה מה מעין צ"ל )ג( ב'. י' זרה עבודה )6(ושפג.

 א'. ג"ז שכית )ג( ב" י~יולנץ ששפה:
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 ינלה 3( לא מלאך או אליהו אפילו או טובה בשורה אמרו בחלום אם "(שפו.

 הוצרך ולכך בגלוי נסים לעשות רנילים ואין לאחרים תגיד שמאלאשתו
 : בן ולשרה יד( יח )בראשית לומר שניהפעם

 ישאל אל וכן וחכם חטא לירא אלא אוהבו לשאינו חלומו את אדם יגיר אל ג(שפז.
 )ויקרא משום אוהבו כשאינו לשמעון ראובן חלום יאמר ולא משונאועצה
 כמוך: לרעך ואהבת יח(יט

 ממעשיו ישוב כן אם אלא ושנותיו ימיו יאריך המקום לרשע אדם יברך לאשפח.
 בלבו רעה כי שאיפותיו הקב"ה שימלא לו לומר חלומותיו לו יפתורולא

 )מיכה וכתיב לו תחשב קללה השכים בבקר גדול בקול רעהו מברך יד( בז )משליוכתיב
 )תהלים לרשעים הי אמר שלום אין כב( מח )ישעיה וכתיב יעשוה הבוקר[ ]באור א(ב
 לא כך בקציר וכמטר כקיץ כשלג א( בו )משלי תורתך: לאהבי רב שלום קמה(קים
 ולברך להתפלל אסור כך המטר על בקציר להתפלל שאסור כשם כבוד לכסילנאוה
 וכל לברכו אסור לקללה שראוי מי חנם קללת סמך ולכך יכבדך המקום לומרלרשע

 לברכה: שראוי מי יקלל שלאשכן
 בתי כמה לך שיתנו זהו לו פתר אחד ליהודי חלומו את סיפר אחר גלחוטפט,

 יהודי חבירו לו אמר הנוים חוקות להם ויורה בהם וינבח בידךתועבות
 לא עור ולפני יד( ים )ויקרא ע"ז יעבוד פיך על הרי הולכים הפה אחר שהחלומותכיון
 כאילו שיחטא ליהודי שפותר מי אבל לע"ז מנבח זה בלא והלא ליה אמ' מכשולתתן

 שלא אע"פ ויודע חכם שהפותר אע"פ בדבר אדם מחטיאי כא( נט )ישעיה וזהוהחטיאו
 עגן: לידי שיבא יפתור לא אעפ"כ כך יתקייםיפתור

  לילה  בתחקת שרואה ומה  תחקה  להיות קרוב באחרונה רואה שאדם חלום לשצ,
 באחרונה:יתקיים

 לבקש אדם צריך לכך הקב"ה כגזירת אלא לאים לו שהיה בעולם דבר  איןשצאת(
 לשם  שיהא שיתגלגל עליו הקב"ה  יגזור  אשר וכל דבר כל עלרחמים

 לכך עשה ודאי אלא עשה לא וה' בעיר רעה תהיה אם ו( ג )עמוס שנאמרשמים
 בתפלתו יכשל שלא יתפלל כיצד בבקשתו  אדם  ויוהר עליו יטיעבור רבר כל  עליבקש
 או אותו לאהבה לבה שיהפוך להקב"ה לבקש יתכן לו )א( לאשתו ששונא ארם ו(יש

 : אותה יאהב והוא שתאהבהו לפניו וחסד חןשתשא
 להקב"ה יבקש לו ומריע  הרבים את מחטיא  שאינו ישראל שונא לו יש ואם י(שצב.

  עלבונו את  תובע  ותבירו  חבירו את  שינא יש כי  ולהשליטולהושיעו
 שביקש ראה אוהבים ונעשו עמו ומשלים מת אם זה מתחרט כך ואחר מיתתו עלומתחנן
 שאינו רעה לו עשה כבר ואם עמו להשלים לבו שיהפוך יתפלל לכך ומתחרטלהענישו
 מענישו בדין אם עצמו ימוך אלא חבירו להעניש להתפלל ימהר אל לו למחוליכול
 יעשו  ורעו או הוא שמא הנוקר את ויראה  לאחרים  שיעשה  כך לירי עצמו  ויניע יבאאם

  שיעניש שהתפלל דבר  אותו ע%  וורדי הוא  שיעגישי הוא ודין רעה אותה לאחרים]ע"ב[
 בא ומשקה מאכל מחמת חולי זה יתלה אל אים שום חלה ס( אם תחינתו.  ידי ע%חבירו
 לו גרמו עונותיו ייחור אלא רעים אדם בני חבלוהו ואפילו זאת כל פעל ה' ולאחוליו
 רעה תהיה  אם ו( ג )עמוס ברעהו איש האדם כל את ואשלח י( ח )זכריה כתיבשהרי

 ומגיפת חחקג"ח כקיטן ונפול ספ"5 מירמס  ר,  סם"(. נ( ססטפ"ע. )קצן 1ס  כטין  י( סמא."(
 סטי"ל. ח( מפז"". 1( סט"נ. ו( סטי"ל. ס( סקק"ח. 3ס"גאל

--
 מהקב"ה ינקש אלא אחרת אשה לו שיתן מה' שיבקש יתכן לא זצ"ל  כאן יש  חסרון  י(שצא.

 כו'. לכהשיהפך
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119 חסידיםמפר

 ארם יתפלל לכך לנו אלהים עשה זאת מה כח( מב כלראשית ואומר עשה לא וה'בעיר
 אדם: ומנגעי שמים מננעי פגעים מיני כלעל

 על ]ואח"כ[ שמים חפצי על שיבקש עד תחלה צרכיו מבקש אדם יהא אל 6(שצג,

 לתורתך אניע השיבנו כך ואחר הונן אתה תקב תחלה שהריעצמי
 צרכיו: כך ואחר לנו סלח כךואחר

 כל )א( אמרו והרי נענה ואינו עצמו ועל ונענה אחרים על שטתפלל יש לשצד.
 בער  שהתפיל אבינו כאברהם נעשת תהא חפצו נם אחרים עלהמתפלל

 שבות את שב וה' י( מב )איוב וכן  שרה ותלר  ב( כא ובראשית ליה  וממיךאבימלך
 ולא עצמו ועל ונענה אחרים על שמתפלל יש נאמר ואיך רעהו בעד בהתפללואיוב
 ונהפך חייא רי משעלה ישראל בארץ פשתן לקה שלא חייא בר' מצינו)ב( כך אלאנענה

  אחרים ע%  והמתפל%  אחרים ש% פשתנו לקה שלא  חייא ר' ובוכות לקה  חייא ר'  שלשפשתנו
  )ישעיה  שנאמר עצמו את  מתיר חבוש שאין מ( משום יועיל לא ועליו נשמעתותפלתו

 ולאיוב לאברהם והלא כן אם להושיעם פכיו  מקאך  והוצרך  צר לו צרתם בגל ף(מג
 מפלתם על לשמוח ראוים שהיו כשונאים שהיו התם שאני אחרים על שנתפללוהועיל

 נפשי תחת  נפשכם  יש לו ר( מז )איוב כתיב ובאיוב והתפיל אבימלך מפלת עלכאברהם
 לכך בזה זה ערבים שישראל מפני אבל  יתרה מרה היא וו  עליהם התפלל ואת כ%ועל

 בחלותם ואני יג( לה )תהלים שנאמר ולהתפלל להצטער כלם חייבים אחד על באכשצער
  חוטא  היה מתפלל היה לא ואם תשוב חיקי אל ותפלתי  שם( )שם וכתיב  שקלבושי
 ודוקא בערכם להתפלל מחדל ה' אל מחמא לי חלילה אנכי נם בג(  יב )ש"אשנאמר

 הטובה בדרך תעשון אשר את )ד( אתכם והוריתי שם( )שם לו סמך שהרי לוכשנשמעים
 לומר צריך הנביא שהרי באמת אותו ועבדתם ה' את יראו אך כר( שם )שםוהישרה
 תעשה אתה גם רצונך לעשות אותם שהוריתי מה לי שמעו כבר עולם של רבונובתפלתו
 מן קרשך ממעון השקיפה צויתני אשר ככל עשיתי סו( יד, בו )דברים שנאמרחפצי
  קורם  הנביאים כל וכוג(  שלך את תעשה ואחה שלי את עשיתי כו' וברךהשמים
 והנביאים עלינו תתפללו לנביאים מבקשים ישראל היו  ישראל על  מתפלליםשהיו
  אם  ותשפוט דיין אתה תהיה אומרים והיו עליכם ונתפלל תשובה תעשו אומריםהיו

 הענין בזה עושה שאינו מי וכל להם עונה הקב"ה ואז עליהם מתפלל או לושומעים
 בתענית כגון אחד רבר על וממתענין ד( בזמן ישראל. בשביל להתפלל לעבוראסור
 אלא  עצמו הכפורים ויום  הכסורים ליום השנה ראש בין  או טוב יום אחר וחמישיובשני
  שמבקשים מגפה בשביל או גורה בשביל או  הענייןכוה

 לצריי
  עליהם  שיתפלל  גמור

  נתקן  עליכם  שאתפל% חפצים  אתם אם  ויאמר  ביניהם יש עבירה איוו  לחקור לצריקצריך
  והעון שיתפלל הוא  עון יותר כי עליהם יתפלל א% לו נשמעין אינם ואם תחלה  עזןאותו
 לרבי )ה( שאמרו כמו צדיק אותו לנו הועיל מה יאמרו בעיר  דבר ,שום יהיה  ואםבירם
 ור' הוא התפלל כך אחר המפר את לנו עוצר ואתה סטרא ואתי צלי יהושע רביחנינא
 עוצר אני ולא גשמים מביא יהושע רבי לא להם אמר גשם בא ולא לוי בןיהושע
 ואינכם צועק אני אבל מוכיחם בהם עבירה שום  רואה לוי בן יהושע כשרי ,  אקא )1(נשמים
 עשו לא אם ביוהבת שיתפללו יחנן לא להתפלל  הורגלו שלא צריקים ואתם לישומעים
  הורנלו: כי יויק %א  לחונים אבל כולה השנה כל להתפחר ינו%ים יתפללו ואם שאמרנוכמו

 סמג"ד, י( כסג"מ. נ( סמג"ד. 3( סטג"ג.6(

 אינן אלו תיבות ג'  )י( ב'. ה' ברכות )ג( א'. פ"ה ח"לין )3( א'. ע"ב קב"ק )6(שצד.
 המחגר רגיגו דגרי זהו מ( חנינא. גר חמא ר' ולפנית א' כ"ה תענית "(בפסוק..
 עצמו.מדעת
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 חסידיםמפר0צ1
 לזקני אומר והיה הכפורים ביום להתפלל רגיל שהיה בזקן היה ומעשה 6(שצה.

 כמותי, יכוין שאין אני יודע כי מתפלל שאני מ" לכם דעוהעיר
 הזקן היה לא אחת פעם מתגאה שאינו בו הכירו והכל בתפלתי חפץ שהקב"ה יודעואני
 ובאותה השנה אותה כל דאג והזקן הכמורים ביום אחר והתפלל בסחורה הלך כיבעיר
 מקפירין )א( ועוזבה לעשותה מ"ו[ ]רף רגיל שאדם מצוה כל כי גדול בן לו מתשנה
 כאסתר תפלתם על העולם נסמכים ועוד למעלה שכתבנו כמו לוקה רניל שאיט ומיעליו

 צדיק כך בכוונה ויתפללו שיצומו כדי לסייעם רוצה שאינה סבורים שיהיו נדי המןשזמנה
 שנ' כמו תפלתו על נסמכים סייג עשה ולא והתפלל הכפורים ביום להתפלל רגיל שאינונמור
 עבירות: ובידם עליהם יגן עולים שאט רגלים ג' ה' היכל ה' היכל ה' היכל ד( ז )ירמיהאמר
 ברכות: עשרה שמונה כנגד השירים בשיר אהבה פעמים עשר שמונהשצו,
 חוזק לו היה לא אחת שנה הנפזרים ביום להתפלל רגיל היה הגון יקן אחד 3(שצז.

 נישיבה שיתפלל מוטב בו כיוצא לנו שאין כיון מקצתם אמרולעמוד
 אחרים ילמדו פן הגון כך שאינו אע"פ אחר יתפלל לעמור יכול שאינו כיון הזקניםאמרו
 בתפלה)א( לבו יישב ה' לפני וישב יח( ז )ש"ב כתב ואשר מיושב ויתפללוממנו

 תחתיו וישימו האבות אלו אבן ויקהו תחתיו וישימו אבן ויקחו ב( יז )שמות )ב(ובמכילתי
 ממש: ישב לא הרי האמהות אלו עליה וישב האבות מעשהאלו

 עצמם על וכשמתפילים נשמעת ותפילתם אדם בני על שמתפללים חסרים יששצח.
 ושאילתם ורעות רבות צרות ימצאו אלא עור ולא נשמעת תפילתםאין

 עצמו ועל ונענה ישראל על שהתפלל רבינו כמשה כפול זכותו שיהא מפני להםנהפך
 לא פעמים ועוד הקב"ה על הרהר שלא לבוא לעתיד כפול שכרו שיהא כדי נענהלא
 בקשותיו צער לאיבוד שיהא יתכן לא וזהו למשה כמו שואל שהצדיק מה לעשותנמר
 רבו רחביה ובני יז( כג )רה"א הפרי ולזרעו הקרן למשה )א( כמו לזרעו משלמיםאלא

 רבוא: ששים מןלמעלה
 הקב"ה שיושיעם בצער שהוא צדיק כל בעד יתפלל בצער ששרוי אדם כלשצח.

 כל על יתפלל בצער שרוי אין ואפילו כמוך לריעך ואהבת יה( ים)ויקרא
 ולא התפלל ואם אחרים על שהתפלל צער מאותו אותו יושיע והקב"ה צדיקים שלצער
 לרעה ונהפך שמים לשם סובה עיצה שנתן אדם וכן כך לי נעשה איך יחשוב אלנענה
 נרם היועץ אותו עון שמא ידי על כך לי הקב"ה עשה למה יהרהר אל תקלה לידיובא
 שמכה מנגרו משפטיך מרום ה( י )תהלים )א( אמרו שהרי העיצה את שואל ענןאו
 שנאמר לסב רחמנא רעביד כל )ב( לומר אדם שצריך לן ומנא החכם ומועהבדין

 לטובה שנעשה יוסף ראה שכבר לפי תאמר ואם לקובה חשבה אלהים כ( נלבראשית
 נסתרה בז( מ )ישעיה כתיב הרי לטובה אם שידע קודם רעה לו שנעשה לאחראבל
 נקבל הטוב את גם י( ב )איוב וכתיב יעקב תאמר למה שם( )שם לו ונאמר מה'דרכי
 עון באיזה למה יודע ואינו בצער שרוי צריק אם דע וג' נקבל לא הרע ואת האלהיםמאת
 הצדיקים מן להקל בעבור זה את מצערים השמים ומן בצער ששרויים צדיקים שישבידוע
 בצער: שרויים שאילו יודע ואינו אחר במקום שהוא אע"פ צר לו צרתם בכל אוהצער

 מטג"1. ג( סטרו.6(

- - -
 יכ"ב. י"ז סעיף קמ"י ס" או"ח שי"ע שיו )6(שצה.

 הסלד "3א קמ"י: ימי שמיאי ילקיט)6(שעז, ן
 דז~י'שנל

 וכיין עבטי שאטב מאחר ה' לפק'

 אמהות. מעשה אלו עליה וישב אבות מעשה א4 תחתיו וישימו אבןיקח
 א'. ז' ברכות )6(שצח.
 ב'. ס' שם )3( ט'. ז' שם )6(וטצט.
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