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 תורה לנמריעינייני
 את ולא טוב הוא אם היין ומשבאין הכלי הוא ואדם ליין דומה הוא תורה )א(תשמז.

 ועוד טיבו מה ממנו שיוצאה ומי משובחה היא התורה היא כךהכלי
 כשאינו אבל נשמעים הרברים או תמים מפי  כשיוצאה תמימה ה' תור,ז ח( ים)תהלים
 בפז הממולאים כ( ר )איכה הבריות בעיני נמאסים מפז נחמרים דברים אומר אפילותמים
 על ממנו נפרעים תורתו את הממאס חכם תלמיד זה נמצא חרש לנבלי נחשבואיכה

 ידו. על נמאסים נחמדים שדבריםשנרם
 אל בפשט רק יעסוק ימיו שכל מידה שאינה מירה במקרא העומק )א(תשמח.

 לעסוק לו אמור לבו שסתום אדם וכל ההניון מן בניכם מנע )כ(יעסוק
 א( א )תהלים וכת' מהולל אמרתי ע"א[ ]דף לשחוק ב( ב )קהלת זהו בטלה שיחהברברי
 כל צז( קיט )תהלים ולילה יומם בו והגית ח( א )יהושע וכתיב ישב לא לציםובמושב
 העסק מתורת סתום לבו ואם יחשו לא תמיד וגו' היום כל ו( סב )ישעיה שיחתי היאהיום
 יושב אתה מדוע יד( יח )שמות שנאמר מהרה נלאה לבדו היושב כי אבירו עםיחדר
 כר' )ד( או באגדות או בקריאה או במדרשים יעסוק או תלאי מילאה וטתרנמינן )ג(לבדך
 עומק כך ואחר אגדה לשון פעמים דיבדיחותא במילי או )ה( רבנן כננד עומר שהיהזירא

 אל מזה ונם הלימור בזה תאחז אשר מוב יח( ז )קהלת וזוהו ספרים יכתוב אוההלכה
 אנדות ונם כתובים הם ומזה מזה סו( לב )שמות שנאמר הכתיבה זהו מנה ידך אתתגח

 מקרא עוסקי עם .לך בקריינו אדם עסק "( אם כולם. את יצא אלקים ירא כי יח( זלקהלת
 יצא אלקים ירא לכך ספרים כותבי עם וכן באגדה וכן משנה עוסקי עם ילך במשנהאם

 ידיך. תנח אל מזה וגם כולםאת

תשמט."
 חבר לו היה שאם ממח יותר לבד עוסק כשהוא בלימודו מצליח אדם יש

 בלימורו יותר שמצליח מי 1.ש לבדך לך יהיו יז( ה )משלי נאמרלכך
 האמת על יודה ולא נאה שהרב אלא יותר רב לפני שיצליח ויש רב לפני שילמודממה
 חבר וכן הגון אינו או להשיב יודע כשאינו ומצטער מתבייש או יעניש שמא כעסןאו
 לאבירו או לרבו יחניף פן לבדו שילמד מוטב לביישו או לנדותו או לרדותו שצריך רבאו

 לפניך. אשר את תבין כין א( כנ )מיטלי )א( אמר כולםועל
 שלבו כגון לעשות צריך שאעפ"כ מלאכה לעשות צריך שאינו אע"פ אדם וישתשנס

 לעסוק מותר אז הבלים לדירי או עבירה להרהור נוטה לבו או תוגהמלא
 עסק ידי על לבטל יכול אם אבל לעבירה יהרהר ושלא ישתטה שלא ארץ בדרך)א(
 אם או ארץ בררך אסור אז שבלבו והרהורים תוגות מצות בעמק או כתיבה עסק אולימור
 מותר. תורה עסק שמבטל אע"פ מלאכה לפניו וללמור פוב חבר אליו לחכריכול

תשנא,"
 בלימוד ימעמ שלא כדי בניו ילמד אל אחרים להשכיר עושר לאדם יש אם

 ידי על אפשר ואי הוא אומן רופא ואם לפניו מלמדים וישכירשלו
 מלימור. עדיף נפש פיקוח אואחרים

 ססקפ"1. י( סחקפ"ס. ג(  פסקפ'ד. נ( ססקט"ג.6(

 ומתרגמנן תבול נבול וגו' צ"ל )ג( בי. כ"ח ברכות מ( א'. 4ג ט" צ  %(ש4,
)

 ט'. דפתח מקמי בי: ל' שבת )ס( א'. כ"ח ברטה )7( סילאה.
 א'. ף טלין )"תשמט.
 כד. שעמום לידי מביאה שהנטלה גי ג"ח חטטת %תשנ.
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 פ( ח ~רמיה וכתיב העמים לעיני ובינתכם חנמתנם היא כי 0 ד )דברים כתיבתשננ.
 היא ה' יראת הן כח( כח )איוב וכתיב להם מה וחכמת מאסו ה'כדבר

 בחכמת אלא ובינה חכמה שאין מעידים וכתובים ונביאים תורה הרי בינה מרע וסורחכמה
 ה' יראת הן שנאמר שמים יראת לידי המביאה אלא תורה שום אדם ילמור לאהתורה.
 השם יראת לירי המביאורן אלא להכתב ניתנו ולא שלמה אמר חכמות כמה חכמההיא

 זה כי שמור מצותיו ואת ירא האלקים את נשמע הכל דבר סוף ינ( יב )קהלתשנאמר
 של טקא רייל  חנמת נמו חכמות שאר ולא לעסוק  הארם כל  צריך העסק  בזה האדםכל
  להראות כרי תירה  עומר לאדם נותנים ואם השם  ויראת  לתורה שהם חכמת אלאגוים

 נאמר לכך חכמתו הגוים  שיראו הוא פוב יאמר ואל וה  בשביל אחד רנע יעכב אלחכמתו
 ואדברה סו( קיט )תהלים שנאמר העמים לעיני ובינתכם חכמתכם היא כי ו( ד)דברים
 תורה. בדברי והכל לאפיקורוס שתשיב מה למוד אבל אבוש ולא מלכים נגדבעדתיך

 שיהו ראיות  אחר לחפש שצריך תעורה בלמורי תורה חתום תעורה  צור טו( ח  )ישעיה ("
  להבין נרי לואר  חבם אם הלבות פסקי אילו  תורה  חתום הוא שכן  הרבר עלמעירית
  נצחון של בלימור ולא בלמורי  תורה חתום  מבין אינו ואם  תעורה צור  והתירוציםהקושיות

 תלמרם. אל זה את זה לנצח כדי  שמתווכחין שניםכגון
 לקרותו דאילו )א( מיראה פירוש לשמה שלא אפילו בתורה אדם יעפוק לעולםתשמ.ל

 בחוקותי אם נ( כו )ויקרא כהנים בתורת איתא והכי הוא גמור גויר'
 יושב מאהבה העוסק שכל לעולם בא שלא לו ראוי לשמה שלא בתורה העומק כלתלכו

 הכבור. מזיו ונהנה שכינהבצל
 למפה שלמעלה מה נהפך יהא שלא כדי להפך ספר אדם ישא לאתשנד,ג(

 אקיים. שאלמוד מה כל בלבו יחשוב לשמה ללמוד אדם חשבכיצד
 ד( ל )איוב שנ' רתמים גחלי לו מאכילין שיחה בדברי ועוסק תורה מדברי י( הפוסק)א(

 למד אבל לשמה היא הרי יקיים ואם לחמם רתמים גחלי )ב( שיח עלי מלוחהקוטפים
 צופה והוא  גהינם  של מדינה ינצל לא בה להסתכל כדי לידה מידו מעות המרצה )נ(]ע"ב[
 מן ששומע כנון או לו  שנאמר מה על  שעבר נביא  דוגמת שלמר מה על  גם יענשהרי

 מקיים. ואינו הלומר  בך  האריה שהכהו אותו יב( א  )מלכים  )ר( בנון  אבריו על  ועברהנביא
 מממוניות לו שהיה במקום או כסף להרויח וממהר זריז היה כמה אדם  יהשובתשנה.

 ד( ב )משלי שנאמר מוכים ומעשים המצות לעשות תורה לדברי כךשם
 למצוא תעמול כך  הכסף  שימצא עד שעמלים כמו תחפשנה וכמטמנים ככסף תבקשנהאם
 ידי על  הכסף  שצורפין כמו  )א(  צרופהס( ה' אמרת  לא( כב  )ש"ב העיקר על  תורהרברי

 האש.  מתוך תורה נתנה  בךנחלים
 רבים לשון ארם נעשה למה  כו( א )בראשית  בצלמנו ארם נעשה  אלקים  ניאמרתשני.

 בצלם שיהא ארם יעשו הם שאף אדם לבני רמז כי אדם אעשה אמרולא
 כתיב שמים וירא השמים מן שניתנה לשמה בתורה עוסק שאדם ומן כל כלומרובדמות
 ו( פג )תהלים עליהם וכתיב תחטאו לבלתי פניכם על יראתו תהיה ובעכור כ( כ)שמות
 ו( עג )שם כחיב ההורה את מקיימין  כשאין אבל כלכם עליון ובני אתם אלקים אמרתיאני
 )ירמיה בצלמינו  ארם נעשה נרמז  נבהמות נמשל ינ( מפ  )שם  ואומר תכוה צלמםבעיר
 ועוד אל רעיך יקרו מה ולי  יו( קלפ )תהלים תהיה כפי מוולף יקר תוציא ואם  יפ(פו

 סססטי"ג. ס" נקפן גש5 ס( סמקת"מ. ל ססקפ"ו. ג( לפ"ע. נ( ללח."(

 שם. ובתוס' ב' נ' ופסחים א' י"ז ברכות עזיז )"(ר~וצנג.
 ב'. פ"ט סנהדרין )ד( א'. ס"א גרשת )ג( רתטים. ושרש צ"ל )ג( ב'. י"ב חגיגה )"(תשנד.
 : התורה את צירף הקב"ה : ע"א אות קי"ט מזמור וכוח"ט מדרש )"(תשנה.
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 הטידיםמפר192
 לקבל הם חיים אלקים רברי ואילו אילו ואמרה קול בת יצתה )א( ורביה. בפריהיעסוק
 קול בת שיצתה אחר אבל הילל כבית דבריהם על שנר שמאי בית שיקבלו שכרלו

 מכאןמשמע הילל)0 כבית ידעשהלכה שכבר מאחר שמאי כבית שיעשה מי)ב(ואמרה
 כמותו שהלכה כמי שכר יקבל כמותו הלכה להיות נתכון לא לשמה בתורה שעוסקמי

 כוונתם וכולן אומרים רבים אם אבל הם חיים אלקים דברי ואילו .אילו לומר הוצרךולכך
 שהרבים כמו יעשו לא אם הוא עון למוכה כולן שכוונת אע"פ חולקים והמעט שמיםלשם

 ועושים.אומרים
 שמא אלא המרובים בין יחיד דברי הוזכרו לא המרובים נדברי הלכה לעולם )א(תשנז,

 דברי הוזכרו לא אומרים וחכמים עליהם ויסמכו שעה להםתצטרך
 שמעתה. אליעזר ר' כדברי טמא אומר וזה פהור אומר )ב( שזה מתוך אלא המרובים ביןיחיד

 יותר שיתחכם אותו ינצחו אם צער לו יהיה אל חכם עם טתווכח אדם אםתשנח.6(
 יורע הרי טצח החכם אם אבל הרויח לא החכם את טצח הואשאם
 ידע. שלאמה

 בין לרשע צדיק בין וראיתם ושבתם יח( ג ארא)מלאכי ב"ר יודא ר' )א(אפרתשנט.ק
 יעשה שלא אלקים לצורך עבדו לא לאשר אלקים לצורך אלקיםעובר
 בהם. להשתמש עטרה ולא בה להשתמש קרדום תורהאדם

 מלאכתו ועשה בלילה הלכות וב' ביום הלכות בי אדם שנה אמר יהושע ר' )א(תשם.
 ים( יא שם ז, ו )דברים פעמים וכת' כולו העולם כל )ב( קיים כאילו היוםכל

 ח( א )יהושע פסוקים ב' כננד בלילה הלכות וב' ביום הלכות ב' אמר למה ובקומךובשכבך
 כיון לילה וב' יומם ב' הרי ולילה יומם יהגה ובתורתו ב( א )תהלים ולילה יומם בווהנית
 ולילה יומם בו והמת ריבה הרי מפיך הזה התורה ספר ימוש לא ח( א ליהושעשאמר

 יהושע. ר' שאמר כמו למעט אלא ריבוי אחר ריבויואין
 אותו יאסר ישכח פן ירא שאדם תורה דבר כל זימנין ט' בתרא ולעיתאתשמא,)א(

 שבית ללמד עולם אבירי לנ' עולם קלי ג' הקישג( )ב( פעמים.מ'
 אלא עוד ולא ושמואל ואהרן משה כנגד שקולים יפתח ושל שמשון ושל גדעון שלדינו
 שמים לשם כשמתכוונים עולם קלי הקיש באמצע והקטנים ומכאן מכאן הגדוליםסמך

 שהיו פקחין כלב לדעת פקחין שאינן לב שהקב"ה )ג( לפי הצדיקים פי עלוכשעושין
 בימים נבראתי לא למה לומר דור כל יכול כך תאמר לא שאם הראשוניםבדורות

 לך איכפת מה לו ואומרים הרבה תורה לומד והייתי גדולים חכמים שהיוהראשונים
 כל יהגה אלא בטל ישב וכשלא לשמים לבו שיכוין ובלבד הממעיט ואחד המרבהאחד

 כך. כל חריף לבו שאין אע"פ כשיכולעת
 ש5א כדי כמותו כך כל יודעים שאינם אותם עם ויחזור שיעסוק לארם טובר~שסב.ל

 ]דף המלמד )א( שאמרו כמו הדומין חביריו עם משיחזור בטליםילכו
 ממקש. 7( חסקוו"ע. ג( לפ"ע. 3( נפש.6(

 הילי כבית הלכה שמרה צ"ל )3( ב'. י"ג שכיבין )6(תשנו.
 יש הניכר חסרון )ג( כו'.

 מכאן. גירו היא עשרה וצ"ל:כאן
 טהור אומר וזה טמא אומר שזה : הגירסא כן ערפורט בכ"י )3( פ"א. עריות תיספתא %תשנז.

 שמעתה. אליעזר ר' כדברי לו אמרו אליעזר ר' כדגרי טמא אומרזה
 אדא. גר אחא רב ולמנינו: ל"א מזמור שוח"ט מירש )6(תשנץ,

 צ"ט מנחות ויעויין כולה התורה כל צ"5 )ג( ב'. פרשה ויסע מסכת כשלח מכילתא )6(תשם*
 זי"ע. יהושע ר' בשם מהמדרש שהביא מה תרצד רמז תהלים ובילקוטג'

 זמניי. ארבעין מניה תנא א': כ"ח ברכות בבלי ויעוין ח"א פ"א עיייבין ייישימי )6(תשמא.
 ה"ח. פ"ב ר"ה מהירושלמי הוא רבנו לשון אגל א', ב"ה השגה ראש סגלי)3(

 הראשונים. בדורות שהיו פקחים כלב האחרונים גדורות פקחים שאינן 5ב הקב"ה שאצל צ"5)נ(
 א'. פ"ה נ"מ מ(תשמכר.
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 פעמים מאות ארבע אומר היה פרירא ור' )ב( גזירות מבטל תורה הארץ עם בןעייב[
 לחור חבר לו יש ואם עמו לחזר עסיקים לו שאין מצוה למת דומה זה כילתלמיד
 עמו יחזור כחפצו אינו ואם חבר לך וקנה )נ( לו אומר עשיר הוא אם לו זקוק אינועמו

 בידו. מתקיימת מתורתו עמו שמפסידואע"פ
 ומחזר אחריהם הולך והיה עניים בני עם מחזר שהיה אחד באדם מעשהתשמג.5(

 יום. בכל פעמים נ'עמהם
 הלך כלב בו נבח אחת פעם כלב נו נבח לא ומעולם היה חנם תלמיד זקןתשמד,

 שנפטר: עד מועטין ימים לו היו לא תכריכין לו לתקן ואמרלאשתו
 להם מחלק היה רבן לבית ללכת רנילין היו שהתינוקות במקום רגיל שהיה עליואמרו
 ואנוזים פירות להם נותן היה רבן מבית וכשעומרין בתורה שיעסקו כדי ואגוזיםפירות

 כלב. בו נבח לא זה בשביל בתורה עוסקין והיו לומדים היו טה להםושואל
 ~ל  שאמרו ואן'פ  שכרו ויכפלו  הארם  בה יעסוק עוסקין לה שאין מצוה )"(תשסה.

 עסק מן  יותר  שגרילה פעמים מידה ושאינה מירה במקראהעוסק
 מפיו ושומעים והולכים בתלמור עוסקים שאין אחרים או הארין עמי שיש כגוןהתלמוד
 מעמים ויש מקרא ולא תלמוד לא כלל לומדים היו לא מקרא מלמדם היה %א  שאםמקרא
 בתלמוד יהא עסקו שכל טוב לכך והיתר באיסור ובקי בעיר מומחה שאין כגוןשאסור
 לעסוק טוב המקרא שבמידת פעמים חפץ שהקב"ה למידות לב לשום דרך ושם )"וזוהו

 הרי אחרים ידי על לעשותה אפשר שאי עוברת מצוה לו באה שאם להפךופעמים
 ספר ימוש לא אחרים ידי על איפשר ואי תורתך הפרו לה' לעשות עת קבו( קיט)תהלים
 תורה בן ואחיו ללמור קיבל לא והוא תורה בן שאינו אדם ואם והגיתבו מפיך הזההתורה
 ואם ילמוד ואחיו אחיו את  שיפרנס  ארץ בדרך  שיעסוק טוב  יותר  הארץ עם  שהוא זההרי
 חכם אחיו ושמעון ישכח ונם להבין קשה לבו כי ללמוד יכול ואינו עשיר ראובןהיה

 מזונות לו להב-ן חפץ ראובן ואם בו שארויח כטף לי תן לראובן יאמר שמעון אםבתורה
 תורה. מעסק יבטל שלא כדי בידו כסף יתן שלאמצוה

 התורה מן ידיהם שנתייאשו הבריות את ראית אם יוהי בן שמעון י' תני )א(תשמו.
 תורתך הפרו טעמא מאי כולם שכר מקבל ואתה בה והתחנקעמוד

 מדרשים מן או סדר מן או מסכתא מן שנתייאשו אדם רואה אם וכן לה' לעשותעת
 בהם יעסוק בהם עוסקן שאין במצות וכן עוסקים להם שאין תורה דברי באותםיתחזק
  אותה דרוש לכן מצוה נמת היא הרי דורש לה שאין מצוה כי כולסנ( שכרויקבל

 כי נהן ועסוק אחריהם רדוף בה עוסקין ואין אחריהן רורשין שאין ומדרשומסכתא
 על במשפט יביא יד(  יב ללהקת  שנאמר  עיס9ין  שאין תורה דברי על לדיןסביאין
 )שם וכת.ב וכל מכל שנעלמתי אנכי גרועה מה ואומרת מקטרגת שהמצוה נעלםכל
 יעסוק עוסקין להם שאין ומסכתא מצוה כל לכך כולם את יצא אלהים ירא כי יח(ז

 והכל לעיר שבא נכבד לאיש דומה שזה גדול שכר ויקבל אדםבהם
 מכבדיי

 אותן
 מכבדין ואין אחרת לעיר הנכבד הולך ואם עם ברוב ניכר אין מכבדו אין אחרואם

 מכולם. משובח זה הרי ומכברו אחד ובאאותו
 בטבריא חנינא לר' בריה שלח אבהו דרי כהדא למעשה קודם )א(התלמודתשטי.

 המבלי לבריה כתביה שלח חסד. הוא נמיל ליה ואמרוןשלהון
 מקהו. נס" וט גטן " סס;נ"5.6(-

 מ"1. פ"א אבות )ג( ב'. ח"ד עירוביןגג(
 א'. ה' קטן מועד )ג( א'. ל"ג מציעא בבא )ג( א'. וסי' תקפ"1 סי' לעיל זה כעין )5(רץשס!ה,
 ח"ז. פ"ט ברכות ייישלמי )6(תשסו.
 ב'. מ' קדושין גבלי ועיין ה"ז פ"נ פסחים ייישלמי )6(תשמז,
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 חסידיםמפר194
 קורם התלמוד בלוד ארים בית בעלית נמנו כבר בטבריא שלחתיך בקמרי קבריםאין

 מי שם אין אבל שיעשה מי שם כשיש אמי דאת הדא אמרין דקיסרין רבניןלמעשה
 אן לון אמר )ב( . . עניין. אמי ור' אסי ור' חייא ר' דלטא קודם המעשהשיעשה

 הוה. מגיר ליה אמר חורנין תמן הוה לא אמ' חסד נמלון לו אמריןהויתון
 לו אסרו שלהן על אוכלין שלשה שהיה אחד בבית שהיה אהד אדםתשסח,6(

 על מאריכין אתם להם אמר בזימון המזון ברכת ותשמע עמנואכול
 בתורה. עוסק אני ומיד במהירות אוכל ואני כפלים דברים ומדבריםהשלהן
 ולא בהם וחי ה( יח )ויקרא )ב( לומד אם אפי' אמות די ילך שאנל מי)א(תשסט.6

 בהם.שימות
 זמן כל )א( אמרו והלא ים( לא )ירמיה בו דברי מדי ני שעשועם ילד אםתשע.

 ואין תורה מדברי בפל אשתו עם או האשה עם שיחה מרבה ]ע"ב[שאדם
 ישמה לבך חכם אם כני סו( כנ )משלי שנאמר תורה ברברי אלא בו מדי כיאומרים
 בצער שהוא אדם ועוד רבו את המחכים חכם אהיה אני נם אני נם מהו אני גםלבי
 יעסוק כך ואחר הילוך ירי על צערו ימיר מעט הצער מפני להבין יכול לבוואין

 ואל מלבו תונה ולהסיר לבטל הנער עם ידבר בשבת בצער שהוא לב ועודבתורה
 ינשק. ולא הכנסת בבית הילד עםיטייל

 בבית כשהוא תורה רברי אחרי מלהרהר להתאפק יכול שאינו "כם תלמידתשעא.י(
 עמהם עסוק ויהיה עטו שמה יביאם קפנים בנים לו יש אםהכסא

 כשיעסוק ויבטלוהו ירגילם פן ירא ואם רעים הירהורים ולא תורה בדברי יהרהרולא
 ונתן נשא היאך במעות חשבון לשום צריך אם בנים)א( לו שאין מי אובתורה
 אחר יהרהר שלא כדי הכסא בנית אלא אותם יחשוב אל שבבית דבר שום אולחשוב
 מעבירה. וניצול לתורה שעה מרויה נמצא בתורה יעסוק פהור במקום כשהוא הרי תורהדברי

 אחרת מעם המלך לקראת הלך הצדיק והנה ותפארת חיל ברוב המלך אםתשעב.0
 יבא שהמלך שמע אם אבל המלך לקראת ללכת כרי למודן יבטללא
 ילך. לא לאו ואם הולך הרי יותר גדול וכסבור יותרבחיל

 ובשעה ובציר קציר בשעת לוטד אם ח( ז )קהלת מראשיתו דבר אחרית טובתשעג.י(
 יעסוק לא ואם )א( בתורה ועומק בריוח אז עוסק ואינו להרויח יכולשהיה

 כיר ממונו שיהא רק הרבה ממון לו יש אם אבל מראשיתו דבר אחרית זהובמלאכה
 דבר אהרית טוב אחר דבר בתורה שיעסוק טוב יותר להתפרנס יכול להרויחנאמנים

 שנשמעת כשם שקר הרי רגזנית או זונה שהיא ויודע לאשה מתאוה אדם אםמראשיתו
 שאינה צנועה יקח אלא יקחנה לא רגזנית והיא הואיל היא צנועה ואפילו לאחר כךלו

 והיו עני היה אהד ארם הנולי את הרואה מראשיתו דבר אחרית טוב ד"ארגזנית
 לעיר טעיר אטרח אני אמר לקבל רצה ולא צדקה של מכים לו עיתן רוציםהציבור
 וצייכים יתפשוך הרי תלך אם טשובש הררך אם החכם אטר אצטרך ולאבסחורה
 היה שנים לכמה הרי החכם אמר ופדאוהו ונתפש והלך חשש לא לפדותךהציבור
 אחרית טוב לכך לפריון וגם שיפרנסוך אתה צריך ועתה שפדאוך במה פרנסה דיילך

 ססקי"י. י( ססקי"ס- ג( ססקי"י- נ( ממקי"6-3(

 אמר. אלעזר רי גגי למיתי צ"ל)נ(
 בי. פ"ה יומא )3( ב'. קי"ג מציעא נבא אי מ"א שבת )6(תשמט.
 מ"ח. פ"א אבות )6(תשע.
 בחשב.טת. שם עצמו ירגיל כי היראה בספר יונה רבה כתם זה כעין )6(רזוטעא.
 במלאכה יעסוק שגתתלה טוב יותר הרי לאכול מה לו יהיה ולא ש"ל: כאן יש חסרון )6(תשעג.

 כו'. אבל מראשיתו, דגר אחרית פוג זהו בתורה יעסוקואח"כ
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 הוא עון סבור היה שמתחילה טוב אחריתו יהיה אז טוב מראשיתו אם מראשיתודבר
 נתפח. היה לא מקבל היה ואילו הצדקהלקבל

 נממותא רבא אמר )ב( הרי קייומה היא זו תורה של שניטולה פעמים )א( 6(תשעך.
 קמח אין אם )ג( בי ובתשרי בניסן קמאי חיתו לאמינייכו

 מה זה עראי ומלאכתן קבע תורתן שעשו הראשונים דורות )ד( שאמרו ומה תורהאין
 לא וזה זה קבע ומלאכתן עראי תורתן שעשו האחרונים דורות אלא בידןנתקיימו
 ועלתה ישמעאל כר' בירן עלתה ולא שמעון בר' עשו הרבה אביי ואמר בידןנתקיימו
 ולומדים חסידים שהיו יהודה ר' בימי אלא ורבא לאביי קשה יהודה דרי הריבידן
 להם מספיק בו בוטחים והיו הקב"ה רצון לעשות להעמיק יכולים שהיו מה וכללשמה
 ולא בקבע ללמוד יכולין שהיו לפי בידם עלתה לא האחרונים דורות שאמרו ומהצרכם
 אז צרכו כדי להרויח עראי במלאכת יכול והוא פרנסה לו שיש אדם כשרואהת(עשו.
 תורתו אלא קבע ומלאכתו עראי תורתו יעשה ולא תורה אין קמח אין אם יאמרלא
 כשיושב האדם את מענישין יותר כי אחד רגע בטל ישב ולא עראי ומלאכתוקבע
 וכשרואה הרבה לו שיש אע"פ במלאכתו שעוסק סמה בטלים בדברים עוסק אובטל
 בן שמעון כר' יעשה או מאמינו והוא לו שיש במה שיעסוק נאמן לו שישהאדם
 לו יש ואם במלאכה כלל יעסוק ולא ולילה יומם בו והנית ח( א ליהושע לקייםיוחי
 יתן כן אם עצמו בשל לעסוק הנאמן שרוצה מפני בשלו לעסוק רוצה ואינונאמן
 שיניע הריוח חצי באותו להתפרנס ע"נן ]דף יכול אם ולשליש שכר למחציתבידו
 דבר של בראשו עיניו החכם אכל עדים בפני אפי' לילקים שלו את יתן ולאלחלקו
 אל ויאסר עדים)ה( לו שיש אע"ם עמו לדין לבא צריך שמא הדבר בסוף יוולדמה

 לכך דין לו שיעשו עד התפילה את לעכב צריך מקום מכל בפניהם אלא ליתשיב
 להיות רוצה שאינו הוא כרחי בעל יאמר ואל עון יהיה לבסוף שמא תהילה ויחקורידע
 שלא לפי שניהם מבין זזה אינה שבועה )1( שאמרו לפי נרם שמתחילה לפי אלינזקק
 ולא ממון שחומד לאדם יתן ואל עסק שום ולא עמו ומתן משא שום לעשוניהיה
 בני אבל נאמן שהוא לו שיברור למי ולא ליום מיום אותו שידחה יודע שהואלאדם
 בחלק להרויח יכול אדם אין ואם והשורים נאמנים שאינם טהם יש הנאמן שלביתו

 היה לא ביתו בני אלא לפרנס לו היה לא אם ועוד בעצמו יעשה הוא אזשמגיעו
 שאינם זקנים או עניים או אלמנות יתומים עמו שיש אלא קכע מלאכתו לעשותצריך
 שאס תורה טעמי שמחדש איש הוא ואם קבע במלאכתו יעסוק או לעמוליכולים
 בעיר שימצא והוא חביבה התורה אז בעיר בו כיוצא וא.ן יחדש לא ארץ בדרךיעסוק

 אל )ז( באומנתו וספק הצלהח מוצא שהארם וכיון מפרנס שהוא העניים אתשיפרנסו
 הקב"ה ברא עון. בלא יכול לא כן אם אלא אחרת באומנות ויתפוס אומנתויעזוב
 יר( קד )תהלים שנאמר בעמל שחטא הראשון )ח(ולאדם מזונות עמל בלאלבריות
 ידי על לעשות שאיפשר מצוה מלאכת וכל האדם לעכורת ועשב לנהמה הצירטצמיח
 יעשנה. לא אם השם חילול יהיה כן אם אלא בעבורה תורה עסק יבטל אלאחרים
 לשמח כמו המצוה יעשה שלא מוטב ידה על עבירה הבאה מצוה וכל )א( נ(תשעה,
 מסקג"מ. נ( ממקג"ו.6(

 מי"ג. פ"נ אשת )ג( ג'. ל"ה ברכות )3( יסודה. זהו ולפגעו: ב' נ"ט מנחות )6(תשעך,

 ישנה מ ג': ט"ו עירובין )ן( שניהם. על ששעה מלמד(שחלה ג': ל"מ שם )1( בערים.לפורעו
 הראשון. אדם יגע יגיעות כמה א': ג"ח כרכות )מ( מאומנתוארם

 מצוה. עברה אין ח"א: פ"א חלה ייישלמי )6(תשעה.
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 חמידיםספר196
 בלא להיות יכולה אינה פריצות שבלא ויודע פריצים שם יש ואםחתן

 לו שיש תבירו בקלון אדם יתנבד ואם שם יהיה אל בנשים מלראות אוהירהור
 עון יהיה שם שישב יצמער או בשת יהיה אדם ולאותו בסעודתו חשוב שאדםכבוד
 ילך לא אם יכעוס שמא שירא אלא בשת לו היה שהלך אע"פ וגה הסעודהלבעל

(h.DWאו לראותם יתאוה אם ובנותיו טבניו רחוק שהוא אדם הרי לבו על אדם ישים 
 ללמוד שכן וכל שעה חיי בשביל אחריהם למרחוק ילך אשה בשביל או אותוהם

 לרדוף שצריך שלום לעשות שצריך או אצלו לילך יכולין תלמידיו אין אותורה
 התלמיד אתי לבא לרב )ב( ואמרינן ורדפהו שלום בקש סו( לר )שם שנאמרשם

 מקלט.לעיר
 ונוולין בדרכים הרבה ליסטין יש כי מסוכן והדרך ללמוד למרחוק שהולך מיתשעו.3(

 על הקהילות שיפדוהו ער אותו ומייסרין אותו ותופסין והורניןוחוטסין
 יעבור עד רגע מעט להמתין לו שהיה בצדקו אבד צדיק יש טו( 1 כקהלת נאמרזה
 ואין והרגני שאול ושמע ב( טו )ש"א אמר שמואל שהרי שיהרג ינרום ולאזעם
 קכו( קים )תהלים נאמר זה ועל שאני היזק שמצוי במקום נזוקין אינן טצוה שלוחי )א(לנטר
 לסבול ינול שאינו ייסורין לו יעשו שמא יתפשוהו ואם תורתך הפרו להי לעשותעת

 רעה נורם כאילו עליו מעלה הרי הקהלות שיפרוהו יגרום או להשתמר עצמווימסור
 שמסרו לפי שמותם הגבורים שלשה נתפרסמו לא למה )ב( ג( אמרו ולאחריםלעצמו
 )נ( בעבור למיתה עצמו למסור שאין הרי דוד על הלכה לשאול בעבור למיתהעצמם
 זאת יד( ים )במדבר שכתוב ומה בהם שימות ולא בהם וחי ה( יה )ויקראשנאמר
 עמל אתה ובתורה תחיה צער שחיי ביתו באהל זהו )ד( באהל ימות כי אדםהתורה
 אביו בבית עולם מערני כל אוכל שהיה הורקנוס בן אליעזר כרי )ה( רבו בביתאו

 תרריון בן חנניה או )ז( בכפו נפשו שם אשר תורה במקום נולה הוי )ו( בעצטווקיים
 שימיתוהו חפץ כי עמו תורה וספר אותו ישרפו לא אם עליו אני תמוה )ח( אמרלכך

 בשביל שימותו טוב אמרו להריגה שנמסרין יודעין היו זה ובלא היה השסדששעת
 על שנלכדת אשריך פפוס בן יהודה )ט( לו שאמר כמו בטלים בדברים ולאהתורה
 שאילמלא השם על והנסמכים עצמו שמסר בבא בן יהורה ר' )י( וכן הורהדברי

 מישראל. קנסות דיני נשתכחו כןשעשה
 לו שיש טירדות מפני בעירו חכם לפני ללמוד חפץ שאינו תלמיד יש אםתשעו.י(

 D-_~ לא )א( אמרו הריבביתו
 ]ע"ב[ יצא אפילו ללמוד אדמ נוכה אדם

 רעה גורם הרי אחרים כן כמו וילכו לעיר חו'ן ילך הוא אם אבל ישראל לארץחוץ
 ואין מעליו התלמידים את שהפריד הגורם חכם והעניש היה ומעשה ילך שלאומוטב

 בדבריו. טעו כי רבה לפני חסדא מרב שהלכו לתלמידיו )ב( דומהזה
 יכול שאחד מלאכה להם ויש והבן אב או אחים שני או חברים שניתשעח.ל

 ואחר ישכח שילמוד מה כל מהם אחר בתורה לעסוק ואחרלעשותה
 עסקן והשכחן בטלן הזכרן ואם בתורה יעסוק והזכרן במלאכה יעסוק שישכח אותוזכרן

 בתורה. יעסוקהעסקן
 חסקס"3. ס( חסקק"". 7( חסס%"י. סי' לקרן וט גטין ג( ססק"ס. 3( חסקג"ט.6(

- - -
 א'. " מכות)3(

 אבות ח( ט"ו. אדר"נ )ס( עליה. עצמו שממית במי אלא סתקיימין תורה דבריאין - כ. ג ס הכות )7( . כ. ה 8 יימ" )נ( "- א ס קמא ננט )3( נ. " פסתם )"(תשש.
 יהודה. גן פדה וצא ב' ס"א ברכות )ט( שם. זה גם )ס( א'. י"ח זרה ענודה )ו( מי"ד.פ"ד

 בי. י"ג סנהררין)י(
 רבה, צ"ל נכתג: הגלחן ועל רבא ולפגינו א' י"ס שם )ל א'. י"ג זרה עבודה )"(תשעו.
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(h.tyw~אינו ושמעון ללמוד וצריך ומפולפל חריף ראובן ושמעון ראובן אחין שני 
 בצורכי יעסוק ואחד  אחד שילמור חפנן אביהם ויעקב  חריף כךכל

 בתורה. )א( לעמוק ללכת שמעון את ישלחהבית
 בתורה שנים שיעסקו להורות כרובים שני בין והדיבור ברובים שנים למהתשפ.3(

 וגו' רעהו אל איש ה' יראי נדברו אז סו( נ )מלאכי שנאמריחדיו
 טצות. תרי"נ בניטמריא )א( שמו ולחושבי ה' ליראי לפניו זכרון ספרויכתב

 נברתן )א( שהוא מפני אותו שטבזין איש וראית לחבר אדם  צריך  אםתשפא.ג(
  וראית  אותו  מבזין ופריציו שתקןוהוא

 תבחר אותו לך  שנשטי
 עתיד רעים מעשים מחמת  שלא  אדם לבני הנבזה כל )ב( ותלמידך חבירךלהיות
 אישים. וחדל נבזה נ( ננ  לשם ונשא  ירום  עברי ישביל  הנה ינ( נב )ישעיה שנא'שיתעלה
 ואחד ונותנין נושאים שנים והנה תורה מדברי שמדברים שלשה או שניםתשפב.י(

 הם כי לו צריכים ואין עמהם ולתת לשאת ויודע שם יושבעוד
 עטהם ואתן אשא אומר שלבו מפני ישתוק לומר רוצה שזה טה כל ידברובעצמם
 לחדש יודע דבר שום ואם יחשדוהו מתנאה אינו ואפילו יודע אני שנם שידעוכדי

 עמהם. ויתן ישאלהם
 דבריו. זה יסיים מתי אחר תלמיד אטר לרבו שואל היה התלמידים מן אחד יתשפם.

 בשתיקותך שתדע ושתוק פיקח הוי )א( החכם לו אמר אני גםואשאל
 שנ' זהו אשיבך כך ואחר לו שאשיב ומה שאילתו שתרע בדיבורך שתדע סמהיותר

 ושמת ב( שם )שם לפניך אשר את תבין בין מושל את ללחום תשב כי א( כנ)משלי
 כמוך. לרעך ואהבת יח( ןט )ויקרא בלועיךשכין

 אם אומר שהרב במה קושיא לו ויש התלמיד ושמע ברבים שדורש הרב לתשפד.
 ירע שלא בוש יהיה ולא לו יקשה אם שמח שהרב התלמידיודע

 הבלים למתרץ אדם יקשה ואל ברבים פניו ילבין ואל אסור הרי )א( לאו ואםישאל
 בקש. אותוורוחה

 שעה היתה אחד דיבור מפיו מוציא שהיה קורם בדבריו מגמגם היה אחד י(תשפה.
 תשאל אל רבו לו אמר כועס היה עליו משחקין וכשהיונרופה
 לך. ואתרץ לך שקשה מה בכתב תכתוב או שיצאו ער המתןבמניהם

 על יעברו שאם ויריאים חסידים על וקנסים נדרים לעשות צדיקים יכולים ס(תשפו.
  אבל נדר באותו לעמור יכולים ציבור רוכ שאין אע"פ שגזרומה

 שיכנם מי כל הרב לפני יושבים כשאנו ביניהם שאמרו כגון מקבלים ברצונם עצמםהם
 המדרש לבית לבא שיעכב מי או בטל דבר שירבר מי כל או נלקנו תבירו דברילתוך
 וכיוצא לדבריו בעיניהם הנראית אמתלא יתן ולא הכנמת לבית או הקבוע זמנםעל

 נורי בן יוחנן רי )א( אמר באלה כיוצא על שהרי במעות או וכך בכך נלקהבאלה
 לקיים אהבה לי והוסיף גמליאל רבן לפני ידי על יוסף בן עקיבא לקה פעמיםכמה

 ויאהבך. לחכם הוכח ה( ט )משלי שנאמרמה
 חסק9"1. ד( ססקק"ס. ג( חחק9"י. 3( סט"על. כל גססכם  כקן גי  כשייון, חסקק"ג"(

 סחק"ט. ס( ססקק"ע. ו( ססקס"ח. 1( ססקק"ן.ס(
-- - -  -- -  

 )מלא( ולחושבי ליראי י, )"(תשפ.
ק

"ג.
 עיריהן )3( במותך. גברתן נון בן יהושע 'ס"ה: פיסקא וילך ספרי שאמרו כמו גבור  פירושו )יתשפא,

 מגביהו. הקשה עצמו המשפיל כל ב':י"ג
 א'. ז' יימא )"(תשף.
 לפניך. אשר את תבין לאו ואם א': יי חולין )6(תשפד.
 ג'. ט"ז עיייבין )"(תשפו.
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 הצלחה לו שאין יודע והוא רבו את אדם יאהב לא לאהבה יהא ומדה 6(תשפו.

 וכתיב לפניו ללמוד בנו יניח או לפניו ילמור אהבתו ובעבורלפניו
 שאתה עון לך הרי לאו ואם טבין לפני ללמוד חכמה סבין פני את כד( יז)שם
 לימורווהכל לבנו מאבד ונם רבך מלפני יותר אחר לפני לומד והיתה רבך אתמכבר
 עוב יצחק ורב )ב( הייא ר' לפני והלך קפרא בר עזב אושעיא ור' )א( השעהלפני
 לפי עזבתיו לומר הראשון רבו את יבייש ולא ששת רב לפני והלך חמא בר רמיאת

 והוא חמרו את שאוהב או בהם יתחתן אשה או א"ש אהבת מפני ולא יודעשאינו
 מהבירו טובים כי לבתו או לבנו או לו לבא יותר מוכה תקנה אחר שבמקוםיורע
 בן לך יש אם הזהר ונם במחלוקת יכנס לא אדם אהבת ובעבור 3( תבירו. מבניאו

 הזהר אילו דברים בשלשה לכך ומוחנק אומן אם כי מוהל תקח לא ארם באהבתלמול
 יהא ולא אדם בני אהבת בשביל מוהל אהר או מלמי אחר או חיתון אחרמלחזור
 סור האמינו לך כי לג( אחרים לך שגילו  נסתרות לו שתגלה ע"רן  ךרף  אהוב אדםלך

 שונא שהקב"ה מה אלא לשנוא אין  חבירך מפני אחר תשנא ולא להם ולאשלהם
  אהוב. אוסבואשר

 ציציות לו  שיתקן פליתו  אחר לו שלח לטליתות ציציות טתקן היה  אחר י(השפח,
 ראוי ואינו שונאו אני כי לו תתקן אל ביתו בעל לו אמרלפליתו

 למליתו ציצית בידו מוחה הייתה יהדיו שכעסתם קורם אם החכם אמר במליתלישב
 שחטאתם לכן קודם בטליתו ציצית לתלות שלא לו דברת לא ואתה לטובה כוונתךהרי

 לך. ישמע לא והוא ממנו תמנע אל לכךיחדיו
 אם לב על מתקבל שאינו ויורע פוב מארם תירה רבר  שומע ארם  אם י(תשפט,

 וזהו אני טעיתי יאמר אלא אומרו בשם יאמר אל בו וילעיגואומרו
 תלעיג דברי אחר נ( כא )איוב כתיב מיטמי.ס( תדרשון מעלייתא מילי הני כי בל)א(
 בדבריו מתון להיות אדם שצריך במערבא עלה מחייכו )כ( כנון אלא להלעינ סותרוכי

 שיאמר. קודם לחכם יאמרם או שישקלםעד
 ממשומר או ממין פיב  תירוץ או פובה קושיא או טוב מעם ששסע  ארם לתשץ,

 דבר שמע ואם משמו דבר יאמר אל הרבים את שמחמיא מאדםאו
 יקבלו לא משמו יאמר אם יודע שהוא אדם בני בין יושב והוא מנבזים אומקטן
 שמתחילה הגבוה כן אם  אלא משמו יאסר שלא מופב נכונים שהדברים ואע"פדבריו
 יאמרו ואם ראובן בשם שמעתי יאמר אחר ראובן ויש ראובן שמו ממנו הפעםיצא
 תניר אל לזה יאמר שמים ירא אותו ואם שם יושב הוא אם אלא יגיד אל ראובןאיזה
 חכמים דברי ושמע אזנך הס יז( כב )משלי וזהו מקובלים הדברים שיהיו כדיטשמי
 ואם מפיהם יצא לא כאילו דעתי תשית ולכך הגונים אינם אם לדעתי תשיתולבך
 כמוך לרעך ואהבת יח( יפ )ויקרא כתיב הרי במוב לו נראה שאינו טעם מצדיקשמע

 )א(. מטש בהם שאין דברים משמך אומרים שהיו צער לך שהיהכשם
 יאמר לא הרב נשתמד לפניו שלמד ולאחר יהודי איש לפני שלמי מי י(תשצא.
 לכיל כפול 3( ססקט"ח."(

'w'p 
 ססקפ"ג. ו(  ססקכ"3.  1( ססקפ"5.  ס( ססססט9"ג. קיאן תקפןונפול אסק"י  ר(  סססיל"ס. קי' לקטן וכפול ססקע"ע ג( סקפ"ד.

 אתמהיממת נ,: י"א נ"ק שאמרו מה כעין )נ( ב'. ת"ו טחים )ל אק ח' כריתת "(לאשפז.
 גשבועה. לי מהימן לא האי גשבועהי
 מחייט מביא חך ערך העטך וגם מחכו. ולפנינו בי י"ז סנהדרין )3( א'. כ"ח גיצה )6(תשפץ.

 גמערבא.עלה
 ממש. גו שאין דגר משמם תאמר אל : כן וצ"ל כאן יש חסרון )6(תשע.

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



199 חסידיםמפר

 אחרים מאיר לר' שינה גמליאל בן שמעון רבן )א( שהרי משסו מטנו ששמעהטעמים
 התורה. בכל שכופר למי שכן כל אומרים יש נתן ולר'אוסרים

 הבא ינ( כה )משלי ישיב ארוניו ונפש לשלחיו נאמן ציר קציר ביום שלנ כצנת 6(תשצפו.
 בשם שיאמר נאמן תלמיד או נאמן מתורגמן מפי תורה דברילשמוע

 הקב"ה שמשיב משמו תורה דברי כשאומר שגורם ישיב אדוניו נפש בקבר הוא ואםאוסרו
 במתת מתהלל איש יד( שם )שם לו וסטך שפתותיו בקבר ודובבות )א( לרבו רבונפש
 איש ביד אבל זה את שולח אדוני אומר והוא נאמן ביד צדקה לשולח דומה זהשקר

 אומרו. בשם אומר כשאינו וכן משלי נתתי אני אומרשקר
 אומרים שאין כמו לברכה יכרונו לומר צריך אין )א( הנם תלמיר כשמזטירין 3(ר2יטצנ,

 שכן וכל לברכה זכרונן ואהרן משה על בתורה קוריןכשאנו
 המדרש בבית אומר כשהיה אשי רב בר מר שהרי 1'ל כותבין שאין ג( . . )ב(.כשאדם
 האב שמת חדש י"ב בתוך ז"ל אומר היה ולא אשי רב אמר אומר היה אביובשם
 אומר כשארם וכן אוטר היה לא חדש י*ב לאחר אבל י"לד( אומר אותו מזכיראם

 )נ( אמר ואשר לברכה וכרונן לומר אין הצדיקים כשמזכיר תרגום ואחד מקראשנית
  אותו כעל טים בין יהודים כין צדיקים בשכח טרבר ארם אם  לטובל( וכור  חרבונאעל

 דל.  יאסר  הטובה  אותה  לישראל עשההפלוגי
 התיבות בתחילת פסוק באותו ויאדיר תורה ינריל צדקו למען חפץ ה'  י(השצר.

 לדעת יחפוץ אם למדני ואמר אחד כשבא חכם אדם כל ותצליחרמח
 מתורתו לטורדו עסקים לידי יבא ושלא תורה שינדיל יראה אם בלטורו הקב"ה הפץאם
 למען ה' שהפץ בידוע לימודו להגדיל ויכולת לידו באים טירדות שאין שרואהאלא
 יבא ולא תורה יגדיל התלמיד שבא מעת חפץ שהקב"ה כיון ירחהו לא והרבצדקו
 כלומר התלמיד יהיה שאדיר וירע בתורה שעוסק זמן ]ע"ב[ כל ידו על וטירדותעמקים
 עסקים באים התלמיד שבא שמעת הרב רואה ואם ויכבדוהו לתורתו צריכים יהיורבים
 עד עמו לימודו על הקב"ה חפץ שאין דע מלפנים יותר תורה מתלמוד ומתבטללידו

 חכם על מיד שאלו כשאותו ומיד יודע שאינו דבר ממנו ששואלים חכם וכןשידההו
 יורע ירו שעל וכיון לו שיגיר הקב"ה הפץ הרי השאלה את ויודע החכמה רוחצלחה
 שלא הקב"ה חפץ הרי לדעת ה' רוח צלחה לחכם ואין שואל ממנו ואם לו ינידהרי
 כלאים ובכתי כב( שם )שם תורה ינריל אצל יעקב למשיסה כר( שם )שם וסמך לויגיד
 ישמעאל בנימטריא ויהיה ו' למשיסה ועל י' למשסה על תוסיף ועוד למשיסהלומר
  תינוי  איתי  sy קרא יהושע ר' )א(כי

 חשב כי יעקב למשיסה נתן מי ישמעאל ר' קטן
 למען חפץ ה' אל וסמכו כלוא הוא כי כילאים ובבתי אצל סמך והוא ישמעאל ר'על

 הזה. וכן הוראה שמורה בזה אני מובטח אמר ולכך ויאדיר תורה יגדילצדקו
 ואם חפצו הוא בו מדבר שתדיר במה חפצו לדעת שתחפוץ אדם כלתשצה.,(

 לפניהם תשים זה של בלבו ומה זה בלב מה תלמידים לידעתחפוץ
 שיעתיק מה חפץ לבו אותו ביותר בו ויעיין ויסתכל שיראה מה הרי הרבה ספריםמיני
 היא היום כל תורתך אהבתי מה צ0 קיט )תהלים וכתיב חפץ בו לו שיכתבו ישכיראו

 יום. יום שעשועים ואהיה אמון אצלו ואהיה ל( ח )משלי כן הקב"ה אףשיחתי
 ססקפ"1. קיטן ט"מ ד( סחקפ"1. ג( סס%"1. קי' שדפק וגס סנ"צ ס" לעיל וכפול סחקפ"ס 3(  ססקפ"6.7(

 כ5"6. ו( ל"5. ו( ססקפ"ו.כ(
 כ. י"ג הוריש )6(ר2,ט,141.
 "טעות"( צ"ל )אולי טענה מזכיר צ"ל )3( שנ"ב. בסי' בהערותי שכתבתי מהt"Y(h)תשליג. בקבר. דובמת שפתותיו בעוה"ז משמו הלכה שנאמרה מי כל : ב' צ' סנהדרין )6(תשצב,

 ה"ז. פ"נ מג'לה ירושלמי )ג( חכם.מתלמיד
 א'. ג"ח גיטין )6(תשוקד.
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 אמידיםטפר900
 ג( שם )שם וכתיב ישראל כל אל משה דבר אשר א( א ')יבוים כתיבתשצו.

 כתיב כך ואחר ישר' כל אומר אים ולשם ישראל בני אל משהדבר
 אל דבר בתהילה אלא למי כתב ולא הזאת התורה את באר משה הואיל ה( שם)שם
 אניה כגון לכל המקובלים דברים ישראל כל אל נאמר שהרי ונשים לטף אמילוכולם
 בהם נאמר חמורים דברים אבל כולם שמבינים דברים קושיות בלא ותלמודומדרש
 נדרשת שהתורה מידות וליב שוות וגזירות והומר קל כגון ישראל בני אל משהדיבר
 ביאור אבל כל ורילנ ישראל בני אל משה ריבר ווהו שבהן לחריפים  וה דיברבהן

 מן יוצאין שמות ובמקום סורות רמז במקום לפרשה פרוטה בין ממוכין כנוןהתורה
 את משה באר וזהו צנועין לנ' או לבי בצינעא מסר זה מרככה ומעשה ותניןהפסוק
 אדם .שליש תלמוד באר משנה דבר מקרא דבר ד"א ביאר למי פירש ולאהתורה
 ח( יט )תהלים וכננרן ובינה הכמה רוח ב( יא )ישעיה שנאמר זהו מקרא ימים ב'שנותיו
 ב( יא )ישעיה זהו משנה ימים בי וגו' נאמנה ה' ערות שם( )שם וגוי תמימה ה'תורת
 ברה ה' מצות שם( )שם ונו' ישרים ה' פקורי ט( יט )תהלים וכנגדן ונכורה עצהרוה
 יראת י( יט )תהלים וכננדן הי ויראת רעת רוח ב( יא )ישעיה זהו תלמוד ימים ב'ונו'
  יוחנן  נרר' אזרה לך( ד"א בשבת )א( שלשתם ונו' אמת ה' טשפטי וט' טהורהה'

 תמימה ח( יט )תהלים זהו שעות ד' וזהו מקרא היום שליש )נ( אומי ויש לקישוריש
 משמחי ישרים שם( )שם זהו שעות די משנה שליש פתי מחכימת נאמנה נפשמשיבת
 דבר דבר ד"א צדקו אמת עומדת טהורה שעות ד' תלמור שליש מאירת. ברהוגו'

 אגרה בעלי עם ישראל בני עם ישראל כל אל תרגום אהד זהו באר )ד( מקראשתים
 מן לשמוע וחפץ בתלמוד בקי איש לפניך יבא אם תלמור תלמור בעין עםאנדה

 שלבו מה לו אמור אנדה בעל ואם המקרא מן או הגדה מן לו תאמר אלהתלטוד
 אם כי ב( א )תהלים שנאמר שחפץ מה )ה( לו אמור הפץ המקרא מן ואםחפץ
 מה לו תאמר ואל לו הגד חפצו כפי חפץ במצותיו א( קיב )שם וכת' חפצו ה'בתורת
 יפוצו טז( ה )משלי נאמר עליו אחד בעניין וזה 'אהד בעניין חפץ זה ואם בקישאינו
 לו תאמר לא שאם מהם לאהד תראה ואם שעתו ולזה שעתו לזה הוצהמעינתיך

 כאהד שלשתם ואם תחילה לו אמור עוד בתורה יעסוק ולא לו ילך הפץ שלבומה
 דברי אלא מבינים אין ורבים  רבים חכם לפני  יבאו אם ופעמים עדיף תלמור בעלמובים
 אדם ישליש אומרים ויש לשמוע יכולים תלמוד בעלי אף הרי טעטים אואגדה
  עשר בן  למקרא שנים המש בן כמו לתלמור שנה למשנה שנה למקרא שנהשנותיו

--nIW_DS  תלמוד. יבין לא הקטן כי ראייה  אין  ומשם  לתלמור עשרה  חמש בן 
 מוצא אם מז( כה )משלי והקאתו תשבענו פן דיך אנול מצאת דבש מ(תשצז,

 שלא דברים תורה סתרי יורע והרב תורה שמלמדו רבאדם
 ואינו אלה לכל חפץ והתלמוד צנוע )ב( דין בית לאב )א( אלא לגלותנתנו

 ססססלי"5. קיטן נקטן א וכטין  י5"ל6(

 ביומי. ד"ה ב' י"ס ובע"ז ליומי ד"ה א' י' קדושין רש"י פירש  כן בשביעה י י  מ(תשצו.
 כן )ג( כשבתא. דאגדתא בספרא מעייני לקיש בן שמעון גר' יוחנן ר' : אי סי גיטין)נ(

 זה מפורש אמרו א' ג' במגילה )י( ישלש. ד"ה שם ובע"ז לא ד"ה בקדושין שם התוס'פירשו
 : ה' א' דברים וברש"י רבת דברי מקור וזהו היטב באר שנ' לשון בשבעים א': ל"ב ובסוטהתרעם

 האבנים מעל הכתג את והשיאו פ"ה: סוטה מהכפתא והוא להם פירשה לשון בשבעים התורה אתבאר
 ב', ל"ה סוטה גבלי ויעוין לשוןבשבעים

 שיבינו "לפי ומתרגם : שאמרו טי"ח סופרים מס' יעוין אבי
 אלא איש שהתרעם : וכנביא ד"ה ב' כ"א ממלה רש"י כתג וכן כו' והינזקות והנשים העם שארבו

 צ'קמק מיצבר: wnw1A~De~:יצ ובספרי הארץ, עמי בשביל הוא התרגום : ח' סי' פ"א גרכות וברא"ש הארץ ועמי לנשיםלהשמיע
 2 פיסק גצם אי?' ישין ד י, יא

  )"תשצז.
 א'. ע"א קדושין )נ( א'. י"ג חגיגה
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 לו יהיה לנמוף יותר שידע בהשבעות פריץ ע"ה, ]דף להיות ורוצה לכךראוי
 אחר. )נ( כמולמכשול

 וקבע הררים להם נתן אחד רב לפני מרחקים מארץ בחורים שבאו מעשה 6(תשצח,
 טה אמרו מהם אחד כל של מיטות אצל מים מלא כלילהם

 הרע יצר הרי עליכם יצריכם כשיתגבר מלאכים אתם אין להם אמר אילו מים שלסיבן
 אמרות ז( יב )שם וכתיב טהורה ה' יראת י( יפ )תהלים אומר הוא הרי מכםיכלה

 יצריכם. שיכבה ער במים תשבו קרים טים כמו היצר שמבטל דבר אין הריפהורות
 היו ולא בכיתי אורחים היו כי אמר ימים הארכת במה אחר לזקן אמרו 3(תשצפי,

 המרחץ בכית עברית לשון עמי סרברים והיו לשוני לדברמבינים
 חול של דברים ואפילו הכסא ובבית המרחץ בבית עברית לשון דברתי לא מעולםואני
 בשעה ננדך יישירו ועיניך ג( שנותיי. הוסיפו ותוספת גדר ועשיתי הוא.ל שמותראע"פ
 בצואה. או בחזירים יביס לא לפניו וחלון תורה בדברי מהרהר או וכותב יושבשאדם
 בית ביתך יהי )א( הכמים אמרו והלא יו( כה )משלי רעך מבית הנלך הוקר י(תת,

 אחד מצר המררש בית יעשה שהרב מאשתו רעך מבית אלא לחכמיםוועד
 באה תורתו טצות הרי בכלתו או נכחו או כאשתו והיוצאין הנכנסין יסתכלו שלא)ב(

 אם רעך)נ( מבית רגלך הוקר אחריו והוא האהל פתח י( יה )בראשית וכתיבבעבירה
 הוקר גונבים שהם גנבים יש אם או ס( לפניך ובשתייתו באכילתו חרפה לו ויש אוכלהוא
 בתורה קבוע שתהא רעך טבית רגלך הוקר גנב פלוני והשפחות העבדים יאמרו בירנלך
 בשעת לראותו תשתדל אל )ר( רעך מבית רנלך הוקר במלים. דברים תדברולא

 לו ויהיו לנקביו שצריך פעמים בבית סרובה זמן יהיה שאם רנלך הוקר ו(קלקלתו
 בבית יהודה ורב 'יוסף רב בבית ורבא אביי כנון אבל ישבעך פן רגלך הוקרלמורח

 אמר. לא זה על לומדים היום שכלשמואל
 דבריך בסחוטות מבינים אם דרכו פי על לנער חנוך תלמירים לאדם כשיש י(תתא,

 לפי שהרי לו פרוש בסתומות יודע אינו ואם תניד שהוא מהכפי
 כשאמר פירש ולא לבריות יצמרך ואל זרה עבודה אדם יעבוד )א( אמר רבינושמשה
 יצטרך ואל מלאכה אותה לעשות שיתבייש לו ורה שהיא עבודה זהו זרהעכורה
 לפי לחכם מפרשין אין ולמה לחכם שונין אין ח( ולמה )ב( זרעו. בו ונכשללבריות
 לא לו מפרש היה אם חכם שהוא וכיון לקח ויוסף חכם ישמע ה( א )משלישכתיב
 הכל לפרום לרב צריך יתירה חכמה שאין הזה ובזמן דבר מתוך דבר להבין לבוישים
 דברי משאר ויתבטל לחשוב יניע יהא שלא כדי הכל יפרש פירושים יכתוב אםגם

 שמבין חכם כנון לחכם מפרשין אין לחכם שונין אין כהנים בתורת שאמר ומהתורה
 הנעילי יומי לר' עזאי בן שאמר כסו נקל לנבון ודעת ו( יד )משלי שנאפרברמיזות
 אל התלמיד וישים קושיא יש בכאן החכם יאמר קושיא לו כשיהיה )נ( כהניםבתורת
 בסתם הכתוב רמז ולמה לו יגיד הרב או ידע וכשלא בחריפות ויכנס טעצמו שידעלבו

 לו שסמך כיון המיפה בתשמיש לו שאסר )ד( עמרי עמוד פה ואתה כח( ה)דברים
 ססססכ"ג. קיטן לקלע or כטין ס( חסק5"ס. fulpnn )1. ג( ססק5"ח. 3( ססק5"6.1(

 ססקט"ט. ח( ססקפ"ח. 1( סח5"ג. קיי לקמן or כעין גט65 סוקכ עי טג6ןז(
----- --.. ----- 

 מהשגתך למעיה להשיג תשתדל מם : כתב פל"ב ח"א המורה בספרו והרמב"ם א'. ט"ו חגיגה)נ(
 אחר. כאלישע תגיעסי

 למעלה שכתג מה כעין )נ( בע ב"א סשה שאמש מה כעין )3( מ"ר. פ"א אמת )6(תת.

~Dte
 מי"ח. פ"ד אבות )י( ק"ה.

 זבים פרק מצרע פרשה כהנים תורת )3( ה"נ. פ"ט ברכות וירושלמי א' ק"1 מב )6(תתא.
 9'ב. ואדותן ואתה בתוד"ה יעו"ש א' פ"ז שבת )י( שם. )ג( גי.טרשח
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 המיטה בתשמיש אמור שאהיה רמו הרי אמר לאהליכם לכם שובו כר( שם )שםאצל
 נם הלא ב( יב )במדבר אהרן אמר בו ידברו לא בפירוש לו נאמר אילו ומריםואהרן
 יט( שם )שם לו ואמרתי צויתי כאשר בקדש אותה תאכלו אכול יח( י )ויקרא דברבנו

 האשה מן פרוש בפירוש למשה אמר אם בזה כך הי בעיני הייטב היום חטאתואכלתי

 לא זה על שמא הוכחה אין הסתם מזה עמדי עטור פה ואתה נסתם ואם נקבלהרי
 ויקבל סיני בהר שיעמוד על אלא לו אמר לא אלא המיטה בתשמיש אסור שיהאאמר
 אלא נאמר לא דברתי בו אדבר פה אל פה ח( יב )במדבר להם אמר התורהאת

 מכאן אלא אליו דבור כסו אליכם דבורי משוין שאתם לסי ארבר ואילך מכאןאדבר
 משה הרי בפירוש פה אל מה אדבר ואליו בו אדבר בהלום ו( שם )שם לכםואילך
 ולא עמדי עמוד פה ואתה בסתם שאמר וכו' מה על שממך מדעתו מאשתופירש
 יוצא אחד שמקרא )ה( מפני בבאן וכנון שוות נזירות כגון ובסתם בקוצר תורהדיברה
 עמוד פה ואתה כנון אחר טעם יודעים היינו לא בפירוש נאמר ואילו מעמיםלכמה
 ןע1ב[ אומי ציבור ושליה )ז( עמרי שני בעמידה בתורה שהקורא )ו( אנו לומדיםעמרי
 במקומו יעמוד פה אלוה עצמו כעושה שנראה אלא )ח( עמדי עמד לומר לו והיהעמור
  יא( סו  )הברים  וכתיב קלפים  להרבות צריך היה ודיבור דיבור כל טפרש היהואילו
 לכתוב יורעין הב4 ולא ישראל של  ממונם על חסה והתורה  )פ(  אביון יחרל לאבי

 תורה נמצא במלאכתו עוסק אדם ועוד  ימים  בכמה כותב היה לא ועור  לכתוב  צריךוהיה
 ים( יא )שם שנאמר לכולם תורה וילמד בניו ישראל כל כאילו אדם ויחשוב 6(.בטלה
 וקניכם שבטיכם ראשיכם י( ט כס )שם אמר לכך בם לדבר בניכם את אותםולמדתם
 טפכם מה כישראל וטפכם כטפכם ישראל כל יהיו טפכם ישראל איש כלושסריכם

 כך ברין  פנים  מכיר  אינך ברין לפניך  באים  אם  ישראל מה  ישראל כל כך מלמדיםאתם
 בו( לב  )שמות  כתיב לבנו שטח בן  כשמעון  )י(  ברין  פניו תשא אל לחבירו הוין  בנךאם
 מחפש כך אלא  קרובו על  נשא לא וחרפה ג( טו )תהלים ואומר ובאחיו בבנו אישכי

 דוד אחי שמעה בן יונדב נ( יג )ש"ב שמו )יא( אמנון3( אחרים. כחובת קרובובחובת
 לתורה.  לקרבו אפין  לרשע אדם יתחבר אל )יב( אמרו מכאן לפורענות מאד חכם אישויונדב
 לעולם כי רכיל תלמידיו בין יניח ואל וכוה לו אין בי רגיל יתום ארם  יגדל אל ג(תתב.

 רכילים. ועבר  שפחה ולא רכילתו מפני שקט להם יהיהלא
 כן אם מאהליך עולה תרחיק תבנה שדי עי תשוב אם בג( כב )איוב כתיבומתגיי(

 באהליך תשכן  ואל הרחיקהו בידך און  אם יר(  יא )שמ לומר הוצרךלמה
 ממעשי וילמור שאוכהו כרי  עול  לתלמיד אניח  הרב יאמר  שלא ללמדנו בא אלאעולה

 עולה. ביתו לבני ילמר יותר כי יועיללא
 נביא היה לא כי ה' את ירא היה עבדך כי ידעת ואתה א( ד )מ"ב בנתיבתתרס(

 והרי הי יראי שהיו לו הברוקים )א( אלא לפניו ללמוד תלמידמניח
 חסק5"ד. ס( ססק5"3. ז( ססק5"6. נ( ססק"5. 3( חסקפ"ח. קיזז ע"נ6(

- - -
 רשאי הקורא אין : ח"ז פי"ב חפלה הלכות רמב"ם )1( א'. כ"א מגילה- )ו( א'. ל"ד סנהדרין)ס(

 ען,5. יבין נ15111:;זי"
 שמעה בן גונרב ושמו רע לאמם שנאמר רעה עצה לו ויעץ גונרב עם שנתחבר באמנון מצינושכן

 במכילתא אמח גן מצוה ~דבר אפילו לרשע הבר תהי אל באדר"ן אמש וע"ז וד"ל כתובורשב"ץ
 משמו אחת אות פחתו ליהוא כשנתחבר יונדב שהרי לתורה לקרנו אפי' לרשע אדם 'תחבראל

 רגנו. כדברי ולא רכב בן 'ונדב עי באדר"ן דאיתא טה גם שמפרש הרי יתדם, אותווקראו
 מ"ז. פ"א אבות)י3(

 ארץ ררך וגמא לגיהמ"ד יכנס לא כברו תוש שאין תלמיד כל א', כ"ח גרטה )6(תילד,
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 הרי אלישע אמר להדפה שבא עד עדיין החמיץ לא לפניו כשבא או לפניו היהנחזי
 בדבר שחטא עד המתין לכך נירשו חנם על יאמרו אותו אעזוב ואם בנלוי נודעה לארעתך
 אלישע בשם לקח יקח שלא אלישע שנשבע לאחר כן עושה היה לא בישר'שגרוע
 בושתו לכל נודע הרי כל היודע הנביא רבו דעת לגנוב רצה ועוד השם הילול היהוזה
 שיוודע עד אדמ בני מתרשמת  תלמירו את  שיגרש ער לארם  למבול לו יש  הרבהלותר
 בדבר הגון דבריו בכל היה שלא )ב( אחד תלמיד לחכם:אחד לרב היה אחת פעם "(.בושתו
 לומד תדיר שאני נורם הוא אמר בפניך שישב ראוי זה אין לו אמרו טוב היה לאממון

 עושה. אני עצמי ובעבור ללמדו יום בכל אותוודוחק
 שקיבל מי )א( אלא מום בעלת תורת ואיזו ח( יט )תהלים תמימה הי תורת 3(תתה.

 חוץ התורה בל עליו  שקיבל גוי או  מאחר חוץ חבירות דבריעליו
 הניע שלא מי אכל להוראה שהגיע תלמיד תמימה ה' תורת אותו מקבלין אין אחדמדבר
 שכבר נאמנה ה' עדות נפש משיבת לעתיר תמימה ה' תורת מום בעלת ומורהלהוראה

 Ssrntl~  אלישע )ב( ידי עלנעשה
 תקנה שנעשה לנו צוה ד( לג )דברים יעקב קהלת מרשה משה לנו צוה  תורהתתו.י(

 שאחיה  אלא )א( רעים שאחיה אשה תקח  שלא ביצר  מורשהשההא
 תפסוק שלא תקנה עושים היו ונקהלים מקובצים ישראל כשיהיו ד"א ומוכיםחכמים
 ב"ש )ב( שמאי כבית יעקכ קהלת מורשה תורה תלמוד לצורך ונותנים גוררים היו כיצדתורה
 אלא' תורה מלסרים איןאומרים

 ספק ואין ללמוד וחפיצים שוים שנים ד"א טובים לבני
 תלמיד אינו שאביו מאותו חכם תלמיד בן  שילמד לעסוק מושב מהם לאהד אלאבמעות
  ישראל  בשהיו והלוים הכהנים שילמדו תקנה עושים היו יעקב קהלת מורשה ד"אחכם

 מורשה לכם יש אתם כי ומעשרות תרומות כנון שנתפרנס לנו תנו אומרים היונקהלים
 בתורה. שנעסוק כדי לנו ותנו ישראל ארץ ירושתכלומר

 לכתוב זה הוצרך למה בו( מז לבראשית לפרעה היתה לא לבדם הכהנים אדמת רכ י(תתז,
 העיר בני העיר ע"ז[ ]דף על טס מפיל  המלך  אם  לך  לומר  אלאבתזרה

 הוטל בעבורם לא כי דבר עמם יתנו לא ולילה יומם שעוסקים חכמים ותלמידי )א(יתנו
 עשה לע"ז לכהנים פרעה הנה משמרתן אלהים ותורת הארץ עמי בעון אלא העירעל

 )תהלים שנאמר צרכיהם וכל מזונותיהם ממפיקין ישראל שיהו ה' עובדי שכן וכלטובה
  צרכיהם. לבי  תשתם  עשיתי אלא להם מבקש וזרעו נעזב צדיק ראיתי ולא כה(לז
 גם תורה  משמע אזנו מסיר יקבצנו, דלים לחונן ונתרבית בנשך הונו מרבהר~ר~ח,

 אני אדם יאמר שלא להודיע סמכם ט( ת כח )משלי  תועבהתפלתו
 ריבית יית שיא  מוטב  רלים  שיחמן למי צדקה לגבאי הריבית לתת אני וחפץ ריביתלוקח
 בתחיית לכך ריבית לנבי תרבית וכתיב אכלך תתן לא ובמרבית לז( כה )ויקרא שכתובלפי

 לא וחי לקח ותרבית נתן ובנשך ינ( )יח ביחזקאל שכתוב יחיה ולא )א( מת יהיההמתים
 י5"ג. ר( סס"ל. ג( חסק5"ט 3( חסק5"ד. טייכ6(

 תלמיר שמא א': קכ"ז ובשבת אתכם, לבדוק אלא כך כל לכם עשיתי ולא בניי להם אמר : פ"זרבה
 כו'. בכל שהיה צ"ל אולי )נ( התלמידים. בורקים היו כי הרי בנו, יש בדוקשאיט
 את ויחזקאל ד' ב' מלכים השונמית בן את החיה אלישע ר"ל )נ( ב'. ל' בכורזת )6(תתה.

 דעתו כי נראה הצרפית גן את שחתיה אליהו את הזכיר שיא ומה ל"ז יחזקאלהמתים
 מקמצת כשיטה פרץ רבנו תלמירי כתם וכן לראשון פמ"ב המורה בספרו הרמב"ם רגש דעתכמו

 אמר. ד"ה שם D1fi' ויעוין בי קי"ד מציעאבבא
 פ"כ. סוף ארד"ן )ג( א'. ל"י בתוא כסא )6(תתו.
 א'. חי בחרא בבא )יתתז.
 לעוה"ג, יחיה לא בעוה"ז ברגית שחיה מי הקב"ה אמר פל"א: משפטים רנה מדיש )"(תתח.

 ג' י ג"ס ויעויין נתן. בנשך ליה אמר זה של טיבו מה הנביא אסר אחד מאיש חוץ רשיהםש עטש וכולם : פל"ג רר"א ובפרקי e~tyt. כל ד"ה א' ה' סוטה התוס' כיומו המדרשולזה
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 תיבות ראשי תרבית מרבית לכך בו דמיו יומת מות עשה האלה התועבות כל אתיחיה
 )ב( מישראל רביות שני יתר ב' ובתרבית תורה לעומרי ואתן ריבית אקח יאמר ואלמת

 ומאוחרת. מוקדמת ריבית ב' )נ( ועור משדותיו להתפרנס שיכול מי מנויואף
 אבל מאמת אדם שואל אם מאמת תיבות ראשי "תורה "משמוע "אזנו "ממירתתט.6(

 עליו דבריך וסתום שקר ראייות להביא ומחפש ולהכעיסךלקנתר
 מליך. לשכל יבוז כי תדבר אל כמיל באזני מ( כג )משלינאמר

 אבל בשגר יעשה לא רפואה )ב( אף לאבירו בשכר אדם ילמד לא תורה )א(תתי.3(
 אקוה בכמה בעצמך תראה כלומר שאוציא מה לי תן לויאמר

 וכן טורחי שכר תשכירני או שיתקן מי תשכיר או לתקן לעבדך תצוה או ועשהותטרח
 וטורח עושה היה מעות כמה יחשוב שם ממקומו יבא אם או אחריו לחפש טורחישכר
 אבל וההוצאה הטורח כנגר אלא שכר יקבל לא הרפואה בשביל כי הרפואה בעבורשלא
 דבר. שום מהם יקח  אל לעשות מה לנו  תאמר רק ונעסוק  ונטרח נקנה אנחה אומרים הםאם

 תלמוד בעל איש או ומפולפל חכם מין או כומר או נלא אליו שנא אדם ג(תתיגע.
 זה אם או חכם כך ואינו צריק וזה הכבור אחר ורודף חטא יראואינו

  אחריהם לבו את יטו שמא עמו יתווכח אם תורה בדברי עמו להתווכח מכשף אליו ובאחכם
 דבריהם יכנסו שמא אתה גם לו תשוה פן כאולתו כסיל תען ר(אל בו )משלי נאמר כולםעל

 לר' אם קובצה זונה מאתנן הדבר הנאני מינאה יעקב על אליעזר ר' ואמרבלבך)א(
 לענות תרע ולא לו תשוה פן מעם מה תען אל אמר לכך  לאחר  שבן כל כךאליעזר
 מחטיאו אתה שגם אלא יחטיאך שהוא מיבעיא רלא לרבות אתה נם אחריו לבךויטה

 וויכוחים ולשמוע לישב חכמים שאינם לאותם תתן אל ממנו חכם אתה ואם טפידמפקר
 בו  ואין  מפולפל איש תראה אם  האמת, את מבינים אינם  שהרי  אחריהם יטעו פןשלכם
 אם אבל דבריהם את השומעים גם אתה נם וזהו לפניו ללמוד בנך את תתן אל ה'יראת
 תען אז אבהו וכר' )ג( חנניה בן יהושע כר' )ב( שתנצחהו יודע שאתה כך כל אתהחכם
 יונתן ר' לגביה אחא שמלאי ר' )ד( בעיניו.ד( חכם יהיה פן ה( שם )שם כאוולתוכמיל
 ולא לבבליים לא אגדה ללמור שלא מאבותי בידי מסורת ליה אמר אנדה אלפי ליהאמר

 מגלים אין קטן )ה( ועוד בדרום ודר נהרדעי ואתה תורה ומיעוט הרוח שגסי מפנילדרומיים
 )ו( אינם כן כמו דברים שאר ליתא ומדהא ממש בו אין יאמר מן לקטנים תמוהאגדה
 עליהם. למלעינים וכן תמוהות אגרות להם תאמר אל יאמינו שלא הארץ לעמיוכן
  כולם והלא  שמאי בית  שגזרו  רבר  עשר בשמנה חפץ היה לא למה הילל ס(תעזיב.

 רל"ס. ס( רל"1. ול"י.ר( ק" מגרפס  ג( ול"י.  3( %"י.5(

- - - -
 ב'. ט"ב שם )ג( דנכרי. רבית אפי' צריכא לא בי: עי ב"מ  ל3(  תשגר.וזור"וז

 ס"ב. של"ו סי' יו"ד y~le )3( א'. ל"ז נדרים )6(תתי.
 נ'. ה' חגיגה )3( ויעקב. ד"ה בתוס' שם ויעוין הנניא כפר איש ולפניה: א' י"ז ע"ז )6(תכליא.

 ב'. ס"ב פסחים בגלי זה וכעין ה"נ פ"ה פסחים  ירושלמי  )ד( א'. ד' זרה עבודה)ג(
 ומקור זקנתי לא ופירש"י קשא' לא א"ל מרכנה במעשי אגמרך תא : אי י"ג חגיגה זה כעין)ס(
 חגי ורבי הלפתא גן שמעון ר' : טובים כי פסוק שיר ובמדרש ה"ז פ"ב ע"ז בירושלמי רבנודברי

 הרמשם שכתב מה כעין )1( תורה. סתרי להםלה ת"ח ונ.גישו "1 תורה דברילפגיהם
 1ח4 לשים לבותם יזהירו שלע הכסילים עיני לעור כדי ועוד : וז"ל המשגיות על לפירושובהקרמה

 אין ובדומיהם גחם שנאמר טבעיהם חסרון כפי מהם פניהם יסבו האמהות זוהר להם מראיםהיו
 אותו 'גלה שאם כמוהו או ממנו גחל שהוא ימי אלא הסודות מן שירע מה לגעת חכםיאיש ראוי אין כן ועל כו' בוריים על האמתות לקבל נרי שלם שכלם שאין מפני הסור את להםמגלין
 לספרו כהקדמתו שפרוט טוב שם ור' בעיניו. ייטב לא יגנחו( צ"ל )אולי יגלהו שלא אע"פלכסיל
 דבריהם כל יהבי, החירות אלו חז"ל דברי על המלעיגים הסכלים יראו כאשר כתב: רמוניםפרדס

 והרלב"ח וחשתם. דגריהם להבין לחתם ישימו ולא דבריהם כל על כולל משת מהםכשיקחו
 עולם. של כבשוט שהם דברים הארץ עמי ובפני ברגים לפרוש לא כתב: ע"ה סי'בתשומתיו
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  מרהא יאמרו לעמוס ציבור רוב יוכלו ולא ננזור אם )א( הילל אמר אלא הם תורה שלסיינ
 עיקר. אינן  תורה  רברי שאר  אףביתא

 לך להשיב ידע שלא תדע ואם ]ע"ב[ ז( לב )דברים ויגדך  אביך שאל י(תתיג,
 ואינו לרבו תלמיד שאל שאם זקנך שאל אומר ואינו לך ויאמרוזקנך
 יתבייש. שלא כדי לחכם בפניו ישאל אל )א( להשיביודע

 זה אוהבים ואינם חכמים תלמידי אחת בעיר שיש  שמע או ארם ידאה אם 3(תתידי.
 ולא מהם אחד בכהב ישאל לא  שאילות אליהם לשלוח צריך אם זהאת

 לזה ישלח לכך לבד כתב ינתוב  אחר לגל אלא וסלוני פלוני מנם אני שואי  כךיבתוב
 יעסוק כתב כך שחבירו שיראה כיון במקצתם בהם שמים יראת אין שאם לבד ולזהלבד
 ויש צדיקים מקצתם שיש יודע ואם לבר אחד לכל יכתוב לכך חבירו רברי ולשברלסתור

 ביחד. לאותם ילכו ואל )א( לצדיקים אלא ישאל לא בהם ה' יראתשאין
 כנגר שאילות מג' יותר לשאל מניחים  היו  לא )א( רבים לפני המדרש בבית ג(תתבו.

 בכוכבים  לחווים  השואיים  וגם  לשלמה הקב"ה  שאמר שאלת ולאג'
 וחכמה ענוה נ' אלא שאל לא  ורבא )ס אחת בפעם  רברים מג'  יותר לשאל יבולים )י(אין

 משאלותיך כל ה' ימלא ו( שם )שם ימלא עצתך וכל כלבבך לך יתן ה( כ )תהליםועושרר(.
 ובטח דרכיך ה' על נול ה( לז )שם בו חפץ כי יצילהו יפלמהו ה' אל נל ט( כב)שם
 על אז בו( כב )איוב מחשבתיך ויכנו מעשיך ה' אל נול ג( טז )משלי יעשה והואעליו
 משאלות לך ויתן הי על התעננ ד( לז )תהלים ה' על תתענג אז יד( נח )ישעיה תתע~נשדי
  וארשת לו נתתה 4בו תאות  ג(  שם )שם לו גתתה ממך שאל חיים ה( כב )שםלבך.
 כת' יתן  צריקים ותאות  נר( י למשלי שמעת  ענוים תאות יס י  )שם סלה מנעת בלשפתיו
 מתענין ציבור  אם עמה אחרת ולא אותה אבקש אותה  ה' מאת שאלתי אחת ר( כו)תהלים

  טעמים ג' אם כי לבקש  יבו4ין  אין אחת ועל אחת על אם בי  )ר( להתענות  אין יתיראו
 וג'  הכפורים  וים  השנה ראש לפני  בסליחות ויעקב יצחק אברהם מונירי'  פעמים וג'ביום
  )ה( נננר שלמה  אטר שמיעה י"ג נפש נשיאות ונ' אשא נפשי ה'  אליך  אומריםפעמים
 מקום ידים וב' רגלים ב' כנגד אהבה י"ג הרי גשמים בשביל  שמתענין ציבור תעניותי"ג

 לאהבה הי היצר דברים י"ג הרי ולב ולבלוע לדבר ובפה עינים וב' אזנים וב' והערוהמושב
 יב( י )שם לאהבה ו' מארך ובכל נמשך ובכל לבבך בכל אלקיך ה' את ואהבת ה( ו )דבריםתלוי
 את לאהבה ט' את ליראה אם כי מעמך שואל לאהבה ח' שואל, אלקיך ה' מה ישר'ועתה
 י"א, בכל אלקיך ה' את ולעבור אותו לאהבה י', ולאהבה, דרכיו בכל ללכת אלקיךהי

 בכל ולעבדו אלקיכם ה' לאוהביו י"ב את לאהבה יג( יא )שם נפשך ובכל לבבךלאהבי
 לבבכם בכל אלקיכם ה' את אוהבים הישכם ד( י"ג )שם נפשכם ובכל ואוהביו י"גלבבכם
 אלקיך ה' את לאהבה זרעך לבב ואת לבבך את אלהיך ה' ומל ו( ל )שם נפשכםובכל
 ג' כנגר עבורה אצל ובי אהבה אצל ג' ונפש לב הרי חייך למען נפשך ובכל לבבךבכל
 נותן שארם וג' רמים שפיכות וכן עריות יניה ואל  יהרג וכן ע"ז יעבד ואל יהרנדברים
 וה' ה' הרי ואהבה  עבורה אצ4 וב' כבור והנאת ממון והנאת אשה הנאת עליהםנפשו

 ט"ו  ר( ססו"ג. ג( ססל"5.  ג( ססל"נ.5(
'w'p 

 סססו"ג.

 בראשית רבה ועיין מופל אמה ממאה ועימר טפחים  עשרה  טוב פ"א: כר"ג באבות  ה(תתוב,
 מה שמוציאה סוף לתוכה נותן אדם מלאה שהמרה בזמן פ"א: שבת ובתוספתאפי"ט

 בי. קנ"ג שגת ויעויין רבנו דגרי מקור וזהושנתכה.
 למחוק. יש הסימן סוף עד מכאן )5(תתיד. לביישני כדי המדרש גבית השאלני טעם בו אמרו לא שהראשונים דגר ב': H//D ב"ג )6(תתיג,
 יותר שואלים צ"ל )3( ה"ז. פ"ד ת"ת הלכות ברמב"ם מגא פ"ז, סנהדרין תוספתא)"(תתטו,

 אין א' ע"ג יגמא ויעוין כו'מג'
 שואליי

 א'. כ"ח קטן מועד )ג( כאחד. דברים ב'
 בטור יעוין התפלה סדר גל ג' י"ב תעגית )ס( אפשר. לא אתרתי רחמי דנבעי : נ' ח' תענית)7(
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 תשוב ואתה ח( שם )שם ושבת ב( שם )שם לבבך אל והשבות א( שם )שםתשובה
 הירהורין בב' כי נפשך ובכל לבבך בכל ב' ושבתם, ט( א )נחמיה תשוב כי י( שם)שם
 והגאוה הקנאה ג' ועור נפשו נותן ובשבילם ממון, והרהור אשה הירהור )ו( ולילה יוםאדם
 להנטל טרם בטלים דברים והידוש ומייולים חברים ושחוק ונשים בנים "( ניענוע בנים.הנאת
 הקב"ה, בשביל אותם לעזוב ועבודה אהבה אצל נפשך ובכל לבבך בכל לכך תורהמדברי

 ואותה אהבה מלאה שהנפש ה' את לאהבה דעהו דרכיך בכל הקב"ה את ולאהובולעבוד
 ואותה העולם ותענוג הגוף נעימות לבבו מעל מברחת השמחה ואותה בשמחהקשורה
 ויש לאשתו בא שלא רבים ימים שהיו בחור שאמילו לבבו על ומתגברת עזה נךהשמחה
 וכל כאין ה' אהבה שמחת תוקף תגבורת כנגד נהנה כחץ יורה שזרעו ובשעה מרובהתאוה
 את ולזכות הבורא רצון לעשות איך הרהוריו ובכל לבבו בכל ה' את האוהב לב שעשועחיבת
 תעבור שלא ה' יראת זהו באהבתאתהכורא עצמו את ולמסור השם קידוש ולעשותהרבים
 אבינו ואכרהם הבורא בשביל עצמו שמסר פינחס נטן ע"ז[ ]דף והאהבה שכתב מהעל
 שמים קנה עליון אל ה' אל ידי הרמותי כס כב יד )כראשית שנאמר ה' יראהיה
 האהבה ואותה מנעמן לקחת רצה שלא ואלישע אקח ]ו[אם נעל שרוך וער מחוט אםוארין
 נשים ראיית ואהבת ילדיו ושעשוע תעתועים בשביל תורה דברי מלבפל האדםמונעת
 באהבת -לשטחה לבבו למלאות כדי זמירות להנעים לו וטרמת פייולים לעזוב ונםודיבור

 וכבוד נדול ריוח שיש במקום ענוה שורש 3( הקב"ה. רצון שהוא בדרך ועמל ופורחה'
 לא טוב ותירוץ קושיא וזכר רבו לפני לומד הרי כיצד עצמו יכלול ולא עצמו אתירחיק
 שלא כדי תירצת וכך הקשית כך אלא )ז( תירצתי וכך הקשיתי כך להבירו או לרבויאמר
 לנו בחר ט( יז )שמות שנאמר )ח( לו ולא הכבוד לרבו או לדבירו יתן ועוד לבבויהנה
 כתיב ושר  הבריי ובאנפי באנפתי ספר לכתוב שאמר גמליאל רבן למד ומנאן )מ(אנשים
 למה כן אם לרבנן ענוה דרך תורה למדה מכאן לנו ילך ומי אשלח מי את  ח( ו)ישעיה
 אבירו שם שיקדים ענוה ועוד הן רשויות שתי המינין יאמרו שלא אשלח מי אתאמר
 קושיא ויודע בישיבה וכשיושב לטעמו חבירו וטעמי שמאי לבית הילל כבית )י( לשמוקודם
 דבר סוף : פיו יפתח אז לב על ישימו שלא שיראה ער לאומרו יקפוץ לא טוב תירוץאו
  ד( פו  ותהלים  שנאמר לעשית צריך ה'  יראי כבור  להגריל כרי כבויו למעם שיכולכל
 ישמע הבשת ולו בענוה מתכבדים  שאחרים יראה ואם יכבד ה' יראי ואת גמאם בעיניונבזה
 מתבייש והוא אנחנו ענוים כלומר לפניו ללכת רוצים אין והם ממנו נדולים הם כגוןלהם
 שיאמרו מצטער והוא לפניהם שילך אותו שרוחקים הבשת וקבך  לפניהם ליבת 4ושיש
 תהו בזה מתנבדים והם מתנאה הוא  כמה הימנו שגדול מי לפני  הולך שהוא וה  חצוףבמה
 את  ארם יכבר אל בקלונו: שמתכברים  חופאים והם לכברם ברי  שמתבייש נדולהעטה
 אדם יכבד ולא בו ומתבייש רבי  קורחו והוא  מור אותו  שקורין כגון שמתבייש במהחבירו
 רבו רב את אדם ישבח ואל אחר רבו בפני רבו את שמשבח אחר רבו בפני רבו שםאת
 זכאי בן יוחנן רבן על אליעור לר' אמרו קיא(  שהרי כן אומר רבך לרבו שאומר ננוןבפניו
 שנאמר שלו בענוה עצמו את שישבח מענוותנותו)יב( ארם יהנה ואל התירואבירך

)"1W'P .'ט"ו. ק" 3( ס 

 שאילא ולענין : בי ל' שבת שאמרו מה כעין )ו( יעו"ש. ב' קם"ד גתרא בבא )ו( תקס"ט. סי'או"ח
 שלא : א' פרשה דעמלק מסכת בשלח מכילתא )ס( אמר. ענוה דרך שם: פירש"י קדמיכוןדשאייה
 )'( א'. י"א סנהדרין )ט( אנשים. לנו בחר אלא אנשים לי בחר ליהושעאמר

 שרוכיי
 ב' י"ג

 ביצה )'"( מתוקנת. הכ"י נוסחת לכן זה, מצינו לא ב"ש ועל וב"ח ג"ש עושין שהת כמו :ובנדפס
 המאור בסנורה מובא זה וכעין אנא, דאיכא ענוה תיתני לא בי: מ"ט שטה יעיו )יג( בי.ה'

 אמר מכוים יותר שפל ישבתגמקום ימה שאלולעניו כוי אנשים ג' במדרש מצינו ז': לנרבהקרמה

 ח"ה. מ"א נפש משיב בספרו במאירי מובא כו' בראש העניו את atelnS המלך צוה עניו שאנימפגי
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 יכול )יג( מדרכנו שילמוד כדי ולתלמידו לחבירו אלא פיך ולא זר יהללך ב( בז)משלי
 כב( שם )שם מעוני ואשתמרה לו תמים  ואהיה כד( כב )ש"ב שנאמר עצמו אתלשבח
 ימים. האריך במה לתלמידיו אמר )יד( וכן על הקם הנבר נאם א( בג )שם ה'  דרכישמרתי
 הואיל אומר שהיה תרנום ואחד מקרא שנים קורא היה שלא היה אחר יהודי "(תתיו.

 ושנותיו ימיו לו שמאריכין )א( תרסם ואחד מקרא שנים בכך תלויוהטעם
 אלא חיים האוהבי כננד אלא זה אמרו לא הרי החכם אמר אקרא למה בהיי קץואני
  וכי ובמשקלות  ואם אב  בביכור פו(  כה דברים יב, כ )שמות ימים אריכות שכתב מהמעתה
 שאינו  שטי תוכחות תורה  דיברה  לא אלא בחייהם שקצים נפש ומר עמל יפטרו זהבעבור
 בהם חושש שאינו שטי  הברבות נאמרו ולא חפץ  שלבו מה שיעשה בתוכחותחושש
  אוסיף אני בטוב תעבריני אם לו לזמר יבול  שארם יום לשכיר דומה זה שאין פטורלהיות
 לעבר אקא  בשבירותך חפץ ואיבי  לך לעבור חפץ איני  לנמר יבול  השביר כי  שברךעל
 נ( א לישעיה שנאמר ולחמורו  לשורו רומה ועור  לרבו תנאי  עושה  עבר שאין כספוקניין
 הקב"ה עול כך עליהם הבעל שעול כשם ידע לא ישר' בעליו אבוס וחמור קנהו שורידע
 תמאנו ואם תאכלו הארץ טוב ושמעתם תאבו אם ב( יט שם )שם שכתוב כמו בריותיועל

 מנת על רצונו  שיעשו וחפץ  ורע טוב לעשות לאדם רשות  שנתן לפי תאבלו חרבומריתם
 עשו  הקב"ה  אמר  מפורענות  והיראים העולם הנאת  האוהבים בער אלא  פרם לקבלשלא
 העושים כנגד אבל רצוני  תעשו לא אם תוכחות  ורברי לעולם ולבניכם לבם  שייטב ברירצוני
 תרגום ואחד מקרא שנים אדם יקרא לכך לשכרם קץ אין כי שכרם אמר לאמאהבה
  יד( ל  בס)שס ורברת  ו( 1 )יברים בפיך ה' תורת תהיה למען ט( ינ )שמות שאמר מילשם
 )רברים לפניהם ]ע"ב[  תשים  אשר הטשפטים  ואלה א(  בא )שמות לעשות ובלבבךבפיך
 ישראל בני את ולמדה יט( לא )שם ישראל בני לפני משה ישם אשר התורה וזאת מד(ד

 )דניאל שנאמר תנאי על יסמוך ואל ושנותיו ימיו יאריך הקב"ה מקום ומכל בפיהםשימה
 לאלהך. די מלכא לך להוא יריע לא והן יח(ג

 ניזון  יאסר שלא )א(  הניגונים שתיקנו  ראשונים  בבלו  אשר  רעך  גבול תסיג  לא 3(תתיז.
  כתובים ושל  ולבהובימ  לתורה  נביאים ושל וכתובים  לנביאים  תורהשל

 שנאמר מסיני למשה הלכה שהכל מתוקן שהוא כמו ניגון כל אלא ולנביאיםלתורה
 בקול. יעננו יט( יטלשמות

 אסיר יברוחא גבי על דקריא  והרין בשבת מכה גבי על פסוק  קורין  אין  ל"(  י(תתיש,
 ספר עליו תן מיתבעת שהוא בנו על הזה הפסוק וקראבא

 אמר בירושלים פנעים שיר היי אומרים והתני אסור שישן בשביל תפילין עליותן
 רבו מה ה' ב( ג )תהלים פגעים שיר איזהו משנפגע וכאן נפגע שלא ער כאן יודןר'
 א( ד )בראשית ד(. עליון מחסי ה' אתה כי עד עליון בסתר יושב א( צא )שם מזמורצרי

--.- - -  

 כו' במעשהו והצדיק בחכמתו החכם כשמתגאה והמשובח : ס"ט הכניעה שער הלבבות כחובות)יג(
 לבו ויגנה י"ז( )דה"ב הכתוב אמר ובכמוה אותה מרחקת ולא לכניעה מזקת אינה הגאוהוזאת
 עתה. תיתני לא שאמר יוסף רב ע"ד סק"א תצ"ד סימן או"ח שו"ע היסג נאר ויעוין ה'בדרכי

 א'. כ"ח מג'לה)'י(
 תורת בספר ויקראו כדאמרינן ניגון היה דבימיהם אחר וניגון : ב, י"ר ב"ג בתום' )קתתיז. א'. ח' ברכש )6(תתיו,

 ע"י שנדפס גנים מעין ובספר טעמי. פסוקי שכל ושום מאי שכל Q1W1 מפורשאלהים
 כלומר אלו ספרים שלשה מה מפני חז"ל ואמרו : ג' נ' איוב על תרמ"ט ברלין נרדמים מקיציחכרת
 שנה בהשחר והודיעו א'. הערה כובר מוהר"ש בהערות W"'tlp't כוי בניגורם שוים הם ומשלי תליםאיוב

 שהעיר מה ויעוין וכוי, עולם אדון תהלים מזמורי לעשרה נגונים ספר בפאריז נמצא כי 478, צ'רביעית
 889. צד שניה שנה החדשי בהכרמל שזח"ה החכםע"ז

 ח"ב. פ"1 שבת ירנשלמי )6(ך~ר~ידץ,
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 הירור לכך )ג( שליש הקב"ה ומן שליש האשה ומן שליש איש )ב( ה' את אישקניתי

 בתורה. שליש בתפלה שליש ארץ בדרך יום שליש קרישא קהלא )ד( שלישמצוה
 המים עיר את לכדתי וגם ברבה נלחמתי ויאמר' דוד אל מלאכים יואב וישלחתתיט.

 העיר את אני אלכר פן ולכדה העיר על וחנה העם יתר את אסףועתה
 סנאי לו שאין להורות רשות רבו לו שנתן תלמיד לכך כח( כז יב )ש"ב עליה שמיונקרא
 התלמיד עיין וכבר הכל לעיני גדול שיהא גדול דבר שום או בדין לשבת או לעייןלרב
 לגמור לרב וימה ומזאת הראייה מזאת נראה ונך כך לרבו יאמר לגמור הדבר ונכוןומוכן
 וכתיב שמי על שיקרא ואחתוך אנסור התלמיד יחשוב ואל )א( רבו שם על שיהאכדי
 נשמעים יותר ועוד רבו כבוד מפני לגמור לרבו יניח אלא ישנים שפתי דובב י( ז)שיר

 רבי אומרים היו ורבא )ג( יהודה 'רב )ב( ואף נדול אדם משם הנאמרים הדבריםומקובלים
 דבריו. שיקבלו כדי אסר יהונתן)ד(

 י( קיא )תהלים לער עמדת תהלתו עושיהם לכל  מוב  שכי  ה' יראת חכמה ראשיתר!ו!כ.
 תחילת ז( א )משלי בזו אוילים ומומר חכמה דעת ראשית ה'יראת

 חכמה תחלת ז( ד )שם וכתיב פסוקים נ' הרי י( ט )שם בינה קרושים ודעת ה' יראתחכמה
 דבר באותו ישכיל מלמד לבנו משכיר כשאדם מתחילה בינה קנה קניינך ובבל חכמהקנה

 שהבנים במה במקרא הוא הארין ועם בתלמוד בקי והרב מקרא ילמדו בניו שאםשלזמר
 שאינו אע"פ שידע רב לו שיהא נינה קנה קניינך ובכל"( יריעה. לו שיהא צריךצריכים
 כשיניע לו להבין צריך מקרא וכשלומד לומד מה מבין שיהא צריך )א( עברי אלאלומד
 המפרנס והוא הנותן והוא בשמים שהבורא ולומד התורה את לכבד כגון שמים יראתלדברי
 כלב לבם הילרים כי עדן ונן ניהנם שיש ילמדהו ינדל ואם הוא שבשמים לו ובראה)ב(

 שירגילוהו קודם אמת דבריך שכל סבורים הילדים כך אמת שהכל סבורים  בחליםנדולים
 ובתו בנו כשיגיל ובתלמוד ושבמשנה שבמקרא מידות נ' כננד פסוקים ג' נ(. רעיםחבירים
 למשנה רב למקרא רב היה אז כי מקראות נ' אמר להבין שיכולים מה כפי להביןשיכולים

 צריכים הרבנים שכל ומגיד לתלמוד גי לנביאים בי לתורה אחד גי ועתה לתלמודרב
 כך אחר יועיל לא לבניו שמים ירא להיות תחילה ילמוד שלא מי שכל שמים יראישיהו
 שיביא עד התחלות של עתים וג' גי והחברים ב' והמגדל והרב ואם אב הם מלמדים ונ')ג(
 שיהיה עד אשה וכשלוקח אשה שלוקח ועד אשה יצר בו שאין י"ד ועד )ד( שערותשתי
 יחלל ושלא ומובא זולל יהא שלא שמים ירא וחבר רב לו שיהיה נ( צריך תחילה בנים.לו

 הנידות מן להזהירו אשה וכשלוקה הנשים מן להזהר מוב ורב טוב חבר לו ושיהאשבת
 הגזל מן להזהירו בנים לו יש אם לחם אפילו לידה מידו יושיט שלא )ה( טומאהבימי

 וזרעו. הוא בתורה קבועולהיות

- -
 כו'. גאדס שבפין שלשה א': ל"א נדה)3(

 פשק קהית רבה במדרש )1( ב. ט' קמא בכא )"

% ל גי שדש היום את ~שלשין שרש קדושה ערה אותה קורין כו'קולמה תורהוברו
 למלאכה.שליש

 יאמר שלא בדין שטועה רבו את שרואה לתלמיד מנין : א' ל"א שששת יה כעין )"(תתש.

 צ : א' ז"א געיחבין  ובך יוחנן רבי לפנית )ר( רבה. דגי לפנינו )ג( א'.קט"1 )נ(תרחק.
 ד"ה שם וברעף'י גדול באילן יתלה ליחנק בקשת אם א': קטב ובפסחים מיניה רליקבלי חיכיכי

 אחב"י בין נהוגה המלה חאת המתת פירוש לא אבל הנקודות רק יודע שהרב כמתו )6(י!ר!מ*
 המספר לכהן אוכל לא )ג( טי. יחיב היבא ורחמנא : א' מ"ח ברכות יעוין )3( פולין.יושבי

 מ'ץ נדה אמרו ען אשה יצר בו שאין '"ד ע"ד והש צ"ל )י( והחברים. והרב, האב, צ"לואול'
 בימי. ד"ה ב י"ג שנת תוס' שין )ס( סיסי. הכל רגרי אחד ויום שנים י"ג בן :א'
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 יענישום או יכום כי )ב( ללמדם כעסנים לפני )א( בניו את ארם יתן אל 5(תתכא.
 יתלמיריו אמר מהרה השכירות לו כששאל המלמד שכר נתן 5אאחד

 ותשכיר לעצתי שמע לאביהם ואסר פשעו מה לחכם אמר בלימודכם תצליחו שלא רצוןיהי
 הניע שלא אע"פ ע"ח[ ]דף שלו השכירות תתן ולזה כעמן יהא שלא לבניך אחרמלמד

 ממך. לשלום תפרירהו הזמןסוף
 ובנים לראובן בנים שיש כגון עבירה שיש במקום חמד אדם יעשה אל י(תתכם,

 להשכיר במה לי ואין עני ואני עשיר אתה לראובן שמעון ואומרלשמעון
 לבניי ותעצב חסד עמי עשה אלא מלמר לבניי שתשכיר כך כל לך ואין לבניימלמר
 ובמלנים הגונים אינם שמעון של בניו אם לבניך שהשכרתה הרב לפני בניך עםללמוד

 בניו. עם ללמוד שמעון של לבניו יניח אל רעה לתרבות ראובן בם אתויוציאו
 תקנתם שאין רואה שלהם והרב מחבירו חריף ואחד תינוקות שמלמד מיתתכג,ג(

 לאביהם ויאמר ישתיק אל לבד להם רב החריפים וצריכים יחדשילמדו
 יפרידום. אם שיפסיד אע"פ לבר ואלה לבד רב צריכיםאלה

 תראה אם ו( כב )משלי ממנה יסור לא יזקין כי גם דרכו פי על לנער חנך: ג(תתכד,
 ואם תלמוד ללמדו לו ושחוק אל )א( בתלמוד ולא במקראשיצלח
 תחנכנו. בו שיודע במה מקרא ללמד אותו תרתוק אל בתלמודיבין

 בנו שאין רואה שאדם כיון אלא מינה נפקא מאי לתלמוד עשרה חמש בןתתכה.ג(ן
 וקרייה. ומדרשים גדולות הלכות לו ילמור לתלטורזוכה

 אניות כאניות אלא כאן כתוב אין כאניה יר( לא )שם סוחר באניות היתהרזוזכו,י(
 בכל להשיב יודע שאינו חכם תלמיד שכל )א( אחד סוחר שלהרבה

 וממסכתא ראייה מביא ממרחק ישיבה וראש בסנהררין לישב ראוי אינו שישאלוהומקום
 כל נרה בלילה יכבה לא יח( שם )שם לילה בעות ותקם סו( שם )שם גרם מהלמסכתא
 כל בתורה ולילה יומם לעוסקים מזמין הקב"ה כך מואר כאניות בשרה ועוסק יושבהלילה
 אחרים כלב נכנסים עליו הממונים מלאכים לו משחקת שהשעה שהסוחר כשםצרכיהם
 אחרים לב מטין כך ואחר לקנות הסוחר לב ומטין שם הסוחר שזה מקום לאותולהביא
 לו שולח הקב"ה )ב( תדיר בתורה העוסק וכן לקנות אצלם המואר או הסוחר אצל שםלבא

 אחר מלך על נגזר כאשר ס(. לחם תורה נקראת לכך צרכיו כ5 לו להביא למרחוקמלאכים
 ובלב עמו להיות שרים אותם לב להטות מלאכים הקב"ה שולח אבירו את אחדלנצח
 להודיע ממרחק אלא כאן כתוב אין לחמה תביא מקרוב זה כל כך לנוס מדרךאחרים

 שבמרחקים. את לזכות וגם טובים ובמעשים בתורה העוסק צדיק. אותוולפרנס

 תלבין שלא בו גם אתה אם חבירו אמר למדתה טעות לו אמורלאבירו האחי אמר בטעות אחת תיבה לתלמידיו שלמד אחר מלמד שמעו יהודים שני י(תתכי
 יתבייש. שלא משמך ולא לו שיאמר לקרובו אמור ימו תשפוך אל לאו ואם )א( לו אמורפניו

 כו'. אלא תימחי לא לינוקא מחית כי אי: כ"א גתרא בגא )3( מ"ח. פ"ב אבות )6(תתכא.

 תא מילתא מסתשיא ולא בשמעתתא בך טרחי א': קי"ג גפסהים אמרו מזה ייתר )5(תתנקד.
 רעלמא. מיליואגמרך

 ששואלין כל חכם תלמיד איזהו א': קי"ד שבת אמרו אבל מצאתי לא כזה מאמר )6(תרזכך.
 אלא בסנהררין טושיגין אין אמרו: א' י"ז ובסנהדרין ואוטרה. מקם בכ5 הלכהאוהו

 כאניות היתה אנפופיה קוא ג,: פרד ב"מ יעוין )3( טעמים. Y'p1 השרץ את לטהר שיודעמי
 לחמה. תביא ממרחקסוחר

 חשש לא כי הרי כו' אקריהו האיך א"ע לרגיה ודייליה אזל בי: כ"א ו'ב ישין)6(תתכו.
 וצ"ע. לזהדור
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 אמיריםספר210
 פן )א( מלמרם שהוא בשעה תינוקות מלמרי עם לדבר ארם ילך אלתתכח.6(

 שכיר אצל ישב ואל ישר' של ולפועל לשכיר )כ( וכן בדבריויבמלנו
 בשת לו ואין רניל ואם פנאי לי אין לומר בשת לו יהיה שמא פעולה עושה כשאיןאפי'
 לא חלקיה ואבא המעגל חוני )ג( כגון שמים וירא בלום בנך אין הרי מבטלו ואיטמפניו

 להחויר. רצה לא שלום אפי' ממלאכתו מסיחהיה
 ושטעון נתפס יהודי ואו שבויים לפדות הולך ראובן אם לקצר ועת להאריך עתתתכט.

 כי לקצר עת בדברים עמו ירבה אל העניין כל לו ואמר גדרךפנעו
 בצער.הנתפס

 אדם שבני אדם יש 3( לתורה. עתים לקבוע לו שאין במלאכה אדם יעסוק אלתתל.
 בטוב יעסוק ולא אצלו יבאו כי תינוקות ללמוד עצמו ישכיר אל אצלורנילים

 שנמצא מפני לעצמי ואלמד אשכים ביום ילדים מלמד ואני הואיל אדם יאמר ואל )א(בהן
 אדם בני לב את יפתה ואל נ(. בטוב ללמדם מנת על שכר וקיבל תינוקות בלימודישן
 כך היה ולא וכך בכך קניתי אני שיאמר או בסחורה לי ליתן רצו הרבה וכך כךלומר
 ואל )ב( ד( תרמית לשון בפיהם ימצא ולא כזב ידברו ולא וגו' ישר' שארית יג( ג)צפניה
 ואין להם למכור כאומר פנים להם שיראה שבידו חפצים אותן לקנות החפצים אתיתעה
 ולא יז( כה )ויקרא וכתיב להם ימכור שזה מבורים כי אחר בטקום קונים אין והםבלבו

 רעהו. את איש ]ע"ב[ אמת יברו מז( ח מכריה וכתיב בדברים שהוגהותונו
 אם כי מלאכה לעשות מושכר שהוא מקום בכל או תבירו לבית אדם ילך אל ס(תחלא,

 יתבייש הגית בעל חבירו יראה אם ואפילו חבירו במלאכת ממעט עמותדבר
 המבטלו. לוה ונם מאומה לשכירולומר

 אני יתומיך עזבה יא( מט )ירמיה כמו כה( לז )תהלים נעזב צדיק ראיה ולא 0תתלם.
 וזהו אחריו בניו ואשרי צדיק במותו חומה ורעו להחיות מצוה הייתיאחיה

 בעל כך כל שאינו אע"פ לשכירים צריך כשאים נענב צדיק ראיתי לא לחם מבקשוזרעו
 מז( י )משלי וכת' כח בעל שהוא אע"פ במלאכתו רשע ולקחת יעזבנו לא במלאכתוכח

 תראה ברשעים אבל יתבייש שלא לחם מבקש בזרעו ראיתי ולא לחטאת רשעתבואת
 עליהם. ויצטער ימותו חכמים יראה ז( כי תראה. רשעים ושלומת ח( צא )תהליםשנאי
 או לנקביו יצמרך שמא גדולה לשעה ממנו שמבייש מי אצל אדם יעכב לא יתתלע

 לעשות כשצריך ושבת טוב יום ובערב ילך ולא ויתבייש הפציולעשות
 שאר מצות והעושה בשר הטנקר עם ידבר ואל לביתו ילך אל טוב יום צרכי או שבתצרכי

 רעך. מבית רגלך הוקר יז( כה למשלי וכתיב לחשות עת 1( נ כקהלת וזהורברים
 להשיב שידע תדע כן אם אלא תורה מדברי לו תשאל אל אורח לביתך יבא אםתתלד.ט(

 יתבייש. שלא לנינך בינו תשאלאו
Qh.1 וכפול פסל"ס 3( מ"יnPb 'וגפ65 סי"פ 9" 51ילך עכסן חסכ"ס קיטן ע"כ ג( חססכ5"ו. קי 

 גס ונפ65 סתסק'"ג ק" רקמן כפק וכסים סו עשן ד( סמסלכ"ט. וקי' ססס"ר 91" תחמכ"ג לקיטןגס
 ח( ססכ"ו. ו( ססמ'ו. 0 ססי"ס. ס( סססכ"3.3קי'

 גטי
 ססק5"ס. קי' שיפק 1גפ65 ס"ס קי' 5טי5 ים

 סי"פ.ע(

 גיח לבנין אפילו רבן בית של תינוקות מבטיץ אין בי: קי"ט שגת שאמרו מזה )6(תתנכה.
 קה

 י 14. כ"ג תענית המעגל דחתי בריה בר הלקיחו אסא צ"ל )ג(
 ותוספתא בצם עצמו וישכיר גלילה שלו גתך 'עשה לא ח"ג: פ"ז רמא' tDS~nt)6(תרעל.

 ס"ה של"ג סי' ובהו"ס גרמ"א ס'"ז רמ"ח סימן '1"ד גשו"ע מונא פ"א מצ'עאנבא
 גי'. ממט חטאת מבקשים חמרים היו ב': כ"ח מציעא בבא שאסרו טוה )3(גרט"א.
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 מי )א( שאמרו ומה הלכות פסקי כגון המצות לבנותיו ללמר ארם חייב )א( 5(תתלה.
 וטעם התלמוד עומק זוהו תיםלות מלמרה כאיו תורה לבתושמלמד

 תדע לא אם לה ילמד מצות הילכות אבל ולקטן לאשה מלמדין אין התורה ומודיהמצות
 בימי שהרי )ב( במצות להזהר לעשות כדי מצוה כל וכן שבת תשמור היאך שבתהלכות
 )רברים תוהו וקדשים טהרות אפילו ידעו וקטנים וגדולים ונשים אנשים יהודה מלךחזקיה
 כלכם היום נצבים אתם י( ט בם )שם וזהו והטף והנשים האנשים העם את הקהל יב(לא
 וגרך נשינם ספנם ישראל איש כל ושוטריכם זקניכם שבטיכם ראשיכט אלקיכם ה'לפני
 המצות פמקי ושפחות עבדים שידעו כדי מימיך שאב עד עציך מחטב מחניך בקרבאשר
 עומד האב אפילו לבנות ללמד לבחור יתכן לא אבל מ( לעשות שלא ומה לעשותמה
 )ה( ערוה באשה וקול )ד( עליו יצרה או עליה יצרו פן יתכן לא יתייחד פן ושומרשם

 הולכת את מדוע כנ( ד )מ"ב אמ' שהרי אלישע מפי הדרשה ושומעת הולכתוהשונמית
 לצמתיו אדם ילמד הולכת יבחודש 3( הולכת דבשבת טכלל שבת ולא חדש לא היוםאליו
 תורה זכות אילו המרים במים תולה זכות )ו( בסוטה שאמר ומה מצוות שהןמצות
 ההלכה בעומק אבל המצות שידעו רק זכות בתורה עסק להם אין ההלכה עומקזוהו

 אכל )ז( ללמור נצטוו לא לקיימם מחוייבות שא.נם ומצות מחוייבות אינםולפילפול
 ללמוד מצווה האיש )ח( אבל בו שירעו לשון באיזו לדעת ללמוד צריכין שנצטוומצות
 כה ג( יט )שמות וזהו קרשים ומרר כהנים תורת אפילו ללמוד וחייב הקדשבלשון
 במצוה שזהיר כל הפילפול ולאנשים לומר רכה בלשון לנשים .עקב לביתתאמר
 ידי על תקלה מביא הקב"ה שאין מצוה באותה בשוגג בה יחטא לא לעדלקיימה
 על ושומן קלכ שמשים כגון למזיד קרוב אלא אינו אם אבל בה כשנזהרצריקים
 ירו על תקלה  ומביאין מנלגלין  זה למצוה סייג עושה שאינו ונסינה בשר אוהשולחן
 ירו על תקלה מכיאין אטה ולא בשכת הני לאור בתורה אקרא אני )ט( אמר  אםננון

 אמר רב )י( ספקות מן בה נזהר אם מצוה באותה רע דבר ידע לא מצוהושומר
 עליה קרי הצבי נחש כשנשך שמרוזיו )יא( לכך אסור הבשר העין מן שנתעלםבשר

 און. כל לצדיק יאונה לא כא( יב )משלישמואל
 המין לנער שהולך כגון קבו( קיט )תהלים תורתך הפרו להי לעשות עתתתלו.

 המץ. בו שיש טקום שום ישכח בתורה יהרהרואם
 איסור עת יבא שמא בשבחות יאריכו לא בשבת להיות פסח ערב כשחלתתלז,נ(

 התפלה. לאחר סיר עומקים שיש ובמקום מוטל במת וכןהמץ
 וכתיב מאד חפצו אומר ואינו חפצו ה' בתורת ע"מ[ ]דף אם גי ב( א )שם7(כתיב
 אל לפסח מצות מתקן אם כיצד תורה מדברי מאד מאד, הפץ במצותיו א( קים)שם
 מהר יהיה ולא התורה בעסק טרור יהיה לבו שמא הלכות בעמקי יעסוק ואלידבר
 וגירים חלב להמיר לנקרו וממהר אחר במקום בשר שולח ואם הבצק שיחמיץער
 מלאנה העושה וכן חלב בו יש ושמא נוהר יהא לא פן הלכוה בעמקי יעסוקעל

 לב. כיוון הצריבות  טצות כל ובןלאחרים
 נסינייס. סלל 9י'  לקרן  נפול  ר( חי"ר.  ג( ט"נ. ג( סססי"נ. 9י'  לקצן א וגבין מי"ג5(

 רווק ארם יימד 4א א': פ"ב קדושין )ג( ב'. ע"ד  סנהררין לג( א'. כ, סוטה ל5(תועלה.
 וזהו עמהם יתיחדו שלא התנוקות אמות משום הטעם שאמרו בגמרא וישישסופרים

 ת"ל: כאן חסר )ס( א'. ב"ר נרכש )7( מ"כ. כ"כ סי' העזר אבן ש"ע ויעוין רגנו כדברישלא
 מש רמת ס,, יו"ד בשו"ע הרמ"א הכא כן )ו( א'. כי )1( כוי. הולכת והשונמית בתו, ילמדוהאב
 הרגל שמחת כגון קלות מצות כתב: מ"א פ"ב אבות המשניות גפירוש הרמב"ם )ס( סמ"ג.בשם

 מדבר אגיז לדבר מתחיל כשהתינוק מ"1: פיסקא מהספרי דבריו מקור ואולי הקדש לשוןולסידת
 שיהיה מצוה כי רגיזה שכתג זה אבל תורה, לשון מלמדו דסוכה: פ"נ ובירושלמי בלה"קעמו

 א'. נ"ט שם )י6( א'. צפה חולין ~( ב'. י"ג שגת )ע( טנין. אדע לא קדש "בלשון"הלימוד
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 תמיריםספר2~פ
 ולהוצאת לתופה כלה ולהכנסת פסחים בערבי תורתך הפרו לה' לעשות עתתתלח.6(

 מילי וכשמדברים אותו מקללים או כשמחרפין להשות עתהטת
 יקפיר ולא צרכן כל שישאלו לאחרים ללמד שהשיב והילל )א( להשיב איןדהדיופות

 1ר' שסין בר' אלעור לר' )ב( שאמר כסו לרבר ועת בפעות ישאלו אםהרב
 לדבר ועת ז( ג )קהלת הבשר דוחקיו אהבה ואמרו ממזרים כניכם יומי בריישמעאל
 לך לענה לך בזה סנחריב לסיעת לרבשקה וישעיה רוד שהשיב הפלשתי נליתכנון
 לרבר ועת נשמעין דבריו ואין לטחות בידו כשאין לחשוב עת שם( )שם)0

 נאשמעין.כשדבריו
 טה עשו כן אתם ה' צוה נאשר ואהרן משה ויעש 1( 1 )שמות כתיביזרזלח.6(

 ואינו הטצוה לעשות שצריך מי מודיענו אלא עשו כן לומרצריך
 אם הטעה לעשות וימהר עסקים שאר קודם לעשות שצריך אחר דבר מפנייכול
 או חולים לבקר 6 יש אם סוכתו לכסות יש שעדיין הסוכות בערב או הפסהבערב
 השנייה טן חשבי ס( קיפ )תהלים וזהו השנייה אף לעשות כדי ימהר מתיםלקבור
 סצהה )א( ועור עשה כן ויעש וזהו טצותיך לשמור כדי הראשונה מן התסהמתיולא

 מצוה.ושירי

 פוב רוח ורעות עמל חפנים מטלא נחת כף מלא פופ ו( ד לקהלת כתיבתתלת."
 בכוונת תפילה טעפ ערב מנחת כפי משאת שנקראת בתפילהמעט

 כשבהו אדם שיתפלל פוב יותר הלב כוונת בלא ארונה מתפילה חפנים מטלאהלב
 וירוץ בהן שימהר הרבה משבחות בו יטהר ולא ירוץ שלא טעפ ואותו הקב"השל
 אותי ולא כב( מג )ישעיה רעה מרוצתם ותהי י( כנ לירמיה נאסר עליהם כיבהן
 המלכים שלפני שיר הרי בהם ומושבים שירה אומרים שהלוים )א( יעקבקראת
 עולמים כל מלכות ומלכותו טלכים הממליך המלכים מלכי מלך לפני ומנעימיםמושכים
 אלא נעים ואין ישראל זטרווז ונעים א( כנ )ש"ב שנאמר )ב( וינעימו שינגנו הואיין

 מתפלק שהוא רוח ורעות הנביאים מן בנגינות משונה תהלים ספר ולכך ג( )נ(במשך
 כוונה. ובלא משך בלאהרבה

 ממלא מנכסיהם שירדו עניים שמים ליראי נותן שאדם נחת נף סלא פובתתם."
 לו שנחשב אלא עור ולא מהוגנים שאינם לעניים שנותן עמלחפנים

 בעולם. להקפה טורדים ומקים בבליעות או לגונות יתנו לפריצים שיתנו מה כיעון
 הפנים ממלא בגערה ולא בצדקה נחת נף מלא שיתן נחת כף מלא פובתתמא,י(

 ובכעס. ובעמל בנערה חפנים מלא שיתןעמל
 כף סלא רצון ובנפש מוטה בעין שמים לשם שיתן גהת כף סלא פובתתמב.ל

 בעמל שנותן חפנים טמלא רוחות תוכן לפני רוח נחת ועושהצדקה
 לו בתתך לבבך ירע ולא י( פו )דברים שנאמר כמו רוה ורעות ברצונו שלאובכעס
 מלפרנס אחד נפש אלא לפרנס 6 אין אם אחד ספרנם שאדם מוכ נחת כף מלאפוג

 לכל נותנים אחרים נם ואם חסר אהד כל עמל מלא חפנים זה הרי יספיק ולאלחמש
 לער. עומדת צדקתו לאביונים נתן פזר י( קים )תהלים שנאמר לרבים יתן אואחד

 5קוע גפו ג( טע"ttps .1 3גיפ9 עו5פיס ג5 פד פון ג( נוי. ג9פפ 65 ססיפגיס גגי 666(
 9"6. י( גטיגו"ס. פסכ"פק"

 אע"ג. ד"ה א' נ"ה שגת תוס' יעה )ג( א'. ת"ד ב"מ )3( א' ל"א שגת "(תתלחן.
 כאי* הכתוב עליו טעלה מציה שיירי לסמיכה עשה שאם ג': ו'ג מנחות יעיז ט(תתלה*
 ם ק יר בה :"י י::יל"ן?:י:::::ןן )"תתליע.

 הדא משלכם 'יתר :ב :קייי )ל
 אע מזמור שוח"ט מדרש ישראל. של זמחתיהן מנעים ישראל זמיריה ונעים הכתיבהוא
 תתיא. בסי' קהעירוהי מח עיי, 4( קס"ח. רמז ב' שמואלילקוט
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918 חסידיםטפר

 ושותה אוכל שרבו סמה אוכל לעצמו ארון כקונה עברי עבר הקונה )א(תתמנ.
 אקבל לא יאמר לא יין ולשתות מעדנים לאכול הרניל אדםאבל

 יו( סו למשלי נאמר לכך אוכל שאני מעדנים אותם להאכיל יכול שאיני לפיאורחים
 שור אוכל הבית בעל אפילו בו ושנאה אבוס משור שם ]ע"ב[ ואהבה ירק ארוחתפוב
 ירק ארוחת לאורח יתן אם רעה עינו אין אבל רעה ועינו ממנו לתת ורצהאבום
 האורחים לפני יאכל שלא לעשות יכול אם שם ואהבה הואיל עשיר שהואאע"פ
 לאטל הכית לנעל מופכ אפשר אי ואם פוב יהא ירק ארוחת אוכלים כשהםמעדנים
 מביתו אורחים מלנרש עשיר הוא ואפילו לפניו ואפילו ירק ארוחת ולאורחמעדנים
 ואינו עשיר הוא אם ואפילו מלנרש ומים עוני מאכל להם ויתן אורחים שיכניססופב
 אם אבל וצורכך מזונות משלך הוצא ויאסר לביתו יכניסם ומימיו לחמו ליחןחפץ
 י( כב )שם נאמר עליהם יחמיאו פן ירא שהוא בבית נשים ויש האורחים הםרעים

 תעביר. לא לביש טוב )ב( אדון ויצא לץגרש
 יאסר שאם באביו יורע והבן לעניים נותן ואינו קפצן אביו את הרואה הבןתתמד*

 הרבה לו שיתן לאב לוטר יכול הבן יתן שלא צדקה לתת.לאביו
 סבור האב הרי פובה לעשות רוצה ואינו עשיר כשהאב לעניים הוא יתן נךואחר
 עין צר הבעל אם לבעלה5( אשה וכן נותן משלו כאילו והבן הכל לוקחשהבן
 צרקה ותתן לה נתן מאשר )א( תקח היא שתרצה טה בו שתעשה לה נותןוהבעל

 לדור. נתנה אביניל עשתהוכן
 עשיר הוא אפילו או עליו שהוא למשא המקבלו שעל שרואה והאורח )א(תתמה,

 מפני יפות פנים בסבר נותן או יפות פנים בסבר נותןואינו
 ללכת הבורה ומוצא הקהל לו נתנו וכבר להתפרנס במה לו שאין אדם אוהבשת
 עתיר עליו מוציא הבית שבעל חושש ואינו שלו ריוח טעט בשביל ומעכבלדרכו
 בבית והוא בסחורתו אלא דוחקו בשביל הולך שאינו איש שכן וכל הדין אתליתן
 עבור אחרת לעיר שהולך סי שכן וכל שם ומעכב הבית בעל משל ואוכליהודי

 עליו. מוציא שחבירו חושש ואינופיולים
 עצמו טשל מוציא שזה יתבייש פן )א( עצמו משל ואוכל עני עם אדם ידורתתמו.

 סש5 מוציא שא יתבייש פן עצמו משל ויוציא עשיר עם ידורואל
 ספני אלא עטו בל ולבו תוציא אל לו אוסר הבושת ומפני יחרפוהו פן ויראהעצטו

 עושה.הבושת
 בארם מדבר פז( כה )משלי והקיאתו תשבענו פן דייך אכול מצאת דבשתתמו.

 ומקבלו מעינים לאכול לו ונותן לביתו ונתארח איש לבית שבאאורה
 שאהפך מופב הבית בעל אמר בביתו שם ומתעכב אותו שמענגין רואה והאורחבכבוד
 תשבענו פן דייך אכול מצאת דבש וזהו יצא לא לו אמיב ושאם שיצא כריהדברים

 לצאת. תמהרוהקיאתו
 טפי. סי' גמפס סו6 ססט"ס 1W'P גס וכן מקיטן q'p עי טכ616(

 תתקע"ב רמז שם ובילקוט ארץ ויתרון פסוק רבה קהית )3( א'. ב"ג קחשין )6(רןר~מג.
 פי"ד. גמרבר פכ"ב רנהויקרא

 מהא ליה ראיה ומאה גכתובתה לה שכתב וכ"ל לה, כתב מאשר הנוסח: בנדפס )6(תתמד.
 יעטש. כתובתה. לה כפל כך בעלה ששמע כיון ה"מ: פ"ר פסחים בירושלמיויאמרו

 יו"ד מהרו"ח גיהודא נודע ובתשובות ס"ו, שג"ח סי' ובחו"מ ס"ד רט"ח סי' יו"ד בשו"עועיין
 קו"חס"

 טגונה. הבית געל המטריח אורח פ"ח: זוטא ארץ ררך ממנת )6(תתמה. מקפיר. שהבעל אנחט יודעים אם מהאשה לקבל ויאסור וטריומסיק דשקי"י
 מוציא אצלו שרר זה אם מתגייש אית העני כי ש"ל ט' יתגייש שיא צ"ל)6(תתמו.

 מכיסו.הוצאותיו
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 חסידיםספר4_נ2
 צריק אפילו לאדם בא אם כנון מנזל חמורים והם מל שאינו יבוים ישתתמח,"(

 או משלו ואוכל מפרנסתו או מביתו לגרשו ובוש עין וצרועשיר
 הרי שמים מדיני נמור גזל וזהו לו אין לו לומר ובוש בידו ספק שאין עניבבית
 1( כנ )משלי שנאמר 11ה1 זה שכן וכל תורה אסרה אעפ"כ מרצונו נותן שאדםריבית

 יחיה. מתנות שונא כז( סו )שם ולכך עין רע לחם את תלחםאל
 ר' לקבל רצה לא לכך )א( 3( לקבל בוש לו ישלם שאם קשה ותשובתותתמפ.6(

 מאדם. ליהנות ולא יאיר בןפינחס
 במשך אלא ובאכילה בשתיה ימהר לא שלו האורה עם האובל הבית בעלתתן.

 האורח עושה הכית שהבעל כמו כי הרבה פעמים וישתה ויאכלישתה
 שאברהם כל )א( ואמרו לו נותן הוא רעה שבעין האורח יחשרו שלא ויעסוקעושה
 אברהם רץ הבקר ואל ז( יה )בראשית לזרעו בעצמו עשה הקב"ה עשה בעצמואבינו
 ירי על לעשות ואיפשר הואיל בתורה ועוסק יושב הוא ויהא לעבדיו צוה לאולמה
 לקבל והלך בתורה לעסוק יכול היה ולא המילה מן בצער היה אברהם אלאאחרים
 בית פתח לפני ויושב עומר היה מגירסתו יגיע כשהיה וירא כדרי לכברםאורחים
 )ג( להו אשמש אמר היו שמהוגנין ראה אברהם ד"א רבנן לפני לעמוד כדיהטדרש
 לעשות עת קכו( קיט )תהלים וכתיב כמשה )ד( בסעורה משמש שהיה במיליבדרבנן

 זקנים. שימש משה תורתך הפרולה'
 ולא הוא פי[ ]דף ט( נב )משלי לדל נתן מלחמו כי יברך הוא עין טובתתנא.

 בחירופים רע בעניין שנותן או כבודו בשביל הרבה ונותן )א( עיןצר
 לעשות הולך היה לו נותן מיד היה אילו לך אתן לו ואומר שמענבו )ב( אוובנידופים
 כרחו. בעל לו שנתן ולא הוא יברך הוא נאמר לכך ומקבל אחר לבית אוצרכיו

 אך וגנב וגזל רמאי אותו בשביל אפרע אני לומר האכזר על לרחם איןי!ר!3ב.ל
 אשליך ומשיניו עול מתלעות ואשברה יז( כט )איוב שנאמר מידותוציא

 שהחזיר עד וימיו וכו' הבירו בחלוק שקינה כאהד שראה בהסיר )א( כמעשה ד(טרף.
 שגנב.טה

תתנג,"
 סי על ירחם ואל )א( אכוריים על מרחם שהוא מי על ארם ייחם אל

 מי כנון טובה כפוי שהוא מי על ירחם ואל עצמו על מרחםשאינו
 על מרחם שאינו מי על ירחם ואל ורכיל ומריח ומסית ונוזל ונונכ תבירו אתשמרמה
 המעות תוציא אל אותו כשיועצים נשמע ואינו לצורך שלא טעות מפזר כגוןעצטו

 ויכלימני יביישני שלא עלי תרחם לך ואומר ומפמיר משחק שהוא מי ועלבהבלים
 עבירה לעוברי מסייע יהא שלא ועוד המשהק שיתבייש מוב זהו עלי שהרויחפלוני
 משליך היה שלכלבים מה לאחרים אומר והוא אחד לו נתן אם כנון טובה כפוייועל
 שהוא זמן כל אדם ולאותו חובה לכף מכריעו פובה לו כשעושה ומשקר לינותן

)6.r~wa )ססל"5. ס( סמככ"ט' ד( חח)כ"ס. קק" ג( ט"ב. נ 

 בי. ז' חולין )6(תרקמנה
 למחוק. יש אלו תיבות שתי )ג( א'. כ"ח ברכות )ק ב'. פ"1 מציעא בבא )6(תתנ.

 ומשמש עומר שהיה מלמד אלא הלך להיכן א': פרשה דעמלק מסכתא יתרו מכילתא)ל
 אבינו. מאברהם למד מהיכןעליהם

 "אלא והשין כשאינם להן הוא חטא ששין שהעכו"ם וחמד צדקה כל ג': י' ב"ב "(תתנא,
 זו. גם איש דנהום בעובדא א' כ"א תענית שאמרו מה כעין -( בהם".להתיהר

 א'. ב"ר ב"מ)6(תתנבל.

 יו"ר בשו"ע מובא לו נוקקין אין להתפרנס רוצה ואינו לו יש בי: ס"ז כתונות )שתתנג.
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 טובות לו כשיעשה ויש לו לשנוא יהפוך יהנהו וכשלא יאמר שלא )ב( ממנונהנה
 הטובות כל שישכח לו מקובל שאין מועט דגר לו יעשה אחת פעם ואםהרבה
 לו שעושה למי טובה מחזיק שאינו מי וכל טובה לו יחזיק ולא מועפ דברבשביל
 כל ועל 6(. לו נותן שזה מה לו  שוימן  הובעה את יברך לא בפניו שלא כטןטונה

 עשהו. ירחמנו לא כן על הוא בינות עם לא גי יא( כז )ישעיה נאמראלה
 שלא עניים מכל עין צר היה אם אבל לחם האכילהו שונאך יענ אםתתנד.3(

  נאמר  עליו  העולם את גוזל ונם מממונו אדם לשום ההנה ולאנתן
 עליו. שכן וכל ליתומיו חונן יהי ואל יב( קם)תהלים

 למה להלות חייבתו שהתורה כיון כד( כב )שטות עמי את תלוה  בסף  אםתתנה,
 יפרע שלא אחר רמאי אלא רשות משמע אם )א( תלוה כסף אםאמר

 סחורה לעשות רוצה והוא להם לו ויש כסף לו אין או עני עצמו ועושה הרבה לוויש
 או זונה ישביר או לאכול לבניו ואין לשתות רוצה אם או לאכול לבניו נותןואינו
 שבוע שבכל שיתבייש אע"פ לו ילוו ואל המאכל הלחם לו שיתנו מוטב בעולהירויח
 לו יתנו  או לו וילוו הנון אינו הוא ואם יתבייש הנון שאינו כיון לו יתנוושבוע
 בני ליד או אשתו ליד יתנו הגונה ואשתו ביתו לתקנת יבא שלא יוציא אויפזר

 ההגונים.ביתו
 אינו יפרע לא לו כשיהיה אפילו בו יורע ואם עמי את תלוה כסף אםתתנו.

 לו כשיהיה או כקטטות אלא יפרע לא לו יהיה ואם לו להלוותמחויב
 סב )א( נאמר עליו הרי ממנו ליפרע אחריו חדשים כמה לחזר צריך אלא יפרעלא

 כב( כ )שם חובה ופעמים )ב( רשות אם תלוה כסף אם כתיב לכך תעביד לאלביש
 )ויקרא )ד( אם לומר הוצרך הבמות הותרו שפעמים לפי לי תעשה אבנים מזבח אם)נ(

 מעברים. שנים על )ה( ביכורים מנחת תקריב ואם יד(נ

- -

 צדקה.ענייני
 יכול ואינך עומר וסובא זולל רשע ואם לו שתתן לצרקה וצריך צדיק אדם ג(תתנז,

 או ישתמד לו תתן לא אם אומר הרשע והנה מהם לאהל אלאלתת
 נא אם אבל למהינם ילך והרשע )א( לצדיק תן רציחה ולא אחרת עבירהיעשה

 פ";. ג( ספל4'%.  נ(  ססמ'ל. ס" כ"כ6(

 להגותן יאמרו שלא ר"ל לו יאמרו שלא צ"ל: או למצוף יש א6 תיטת שתי % מ"י. רנ"גס"
 רעה. עליו דבר חמקתןכי

 חוץ רשות שבתורה ואם אם כל אומר ישמעאל ר' : פי"ט דכספא מסכת משפטים מנילתאתתנה,
 הלא הזבה הוא כי אחרי "אס" תורה אמרה למה רבה כונת ואולי תלוה, כסף אםמזה
 רשות. משמע"אס"

 כ"כ *רשה ויקרא רבה מדרש תתקטע רמז שם ילקוט ארץ ויכוחן פסוק רבה קפלת "(תתנו.
 דבחיש מסכת יתרו מכילתא )ג( ומשמע. צריך אולי )3( '"ד. פרשה רבהבמרבר

 שאם ג' ס"ת במנחות אמרו כי רבי כונת ואולי טוגן 4 אין )ס( שם. שם )י( י"א.פרשה
 דברים שלשה על כי ג' י"א גסנהדרין ואמת מריר הכתוב השסר במנחת בכורים מנחתתקריג
 שאין לפי דמ*רשי ואית האביב: על ד"ה רש"י e~tp'1 אכיכ על מהם ואהד השנה אתמעברין

 שכשקו גסנהדרין כטת:י:אטרו מ;::,ק י:ב~וינן :מצמן:ןי עןבםן:צט,~שדב:כ
 מעברין. אין אחד ועל מעברין מהםשנים

 סק"א. שע"ד סי' יז"ד ט" ישיו )"תתמ.
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