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 וימות בעדו וינעול אחד בחדר אותו שישים מומנ אמר שנגח בכור לו היה אחרעומר
 הקרנים. מן מעט וחתך ארם בני ינגח ולאברעב

 אותו ופורקין )א( ממונו לוקחין אהד להרונ שרוצין הציבור רואין היו אםתתקכח.
 יהיה ולא נפשות בסכנת לעיר מעיר משילך שיהרג לו מופב יאמרואם

 ואם תפרנסוני אתם או להתפרנס שאוכל מקצת לי תשאירו אם ביתו בני לצרכי בזהספק
 או מעיניו אחת את לעוור רוצים ואם רעב מחללי חרב חללי היו טובים ט( ד ואיכהלאו
 תקחו אל אומר וזה לפדותו יכולין לו שיש ממון יקחו ואם רגלו את או ידו אתלקפע
 כי לא אומרים והם ברעב ביתו ובני הוא מלמות בנופי הצער לסבול לי מוטב ממוניאת
 יפדוני ליהודים הבשת ואם הבושת לי אמר היהודים לכל ופנימה ובושת משפחה פגםיש
 על מניד ואני לתפוס רוצים קרובי פלוני כי לכם רעו לקהל אמר ראובן שאלו ועורהם

 דעו הנוים יתפשוהו לא אם העיר מן תנרשוהו לא אם בידו תמחו לא אם הרעיםמעשיו
 יותר לתת דחקוהו נתפס לבסוף חששו לא מכם יותר לפדוחו בעבורו אתן לא כילכם

 ולך פדוי יהיה ולא נעזוב אם לו אמרו בכם התריתי הלא להם אמר נותנים הםמאשר
 הגאולה.משפם

 ואם. אב ככישור עינייני]ע"ב[
 ויבא לו אשר וכל ישראל ויסע א( סו )בראשית נתיב )א( ינה בראשיתתתקמט.

 לוי בן יהושע ר' אמר יצחק אביו לאלקי זבחים ויזבח שבעבארה
 עם שעמרתי עד לי אמרו ולא וה פסוק לי שיאמרו שבדרום אגרה בעלי כל עלחזרתי
 בדרך מהלכין שהיו והתלמיד הרב לי ואמר הקפר בן של אחותו בן פדיה בןיהוד'

 יהושע ר' אחא כר הונא רי אמר הרב בשלום כך ואחר התלמיד בשלום שואליןבתחילה
 בכבוד אדם שחייב אמר יוחנן ר' לקיש בן שמעון ולר' יוחנן לר' שאליה לטבריה לויבן
 יצחק הנה זקנו מכבוד יותר אביו בכבוד אדם שחייב )ב( אע"נ זקניו מכבוד יותראביו
 ויצחק צורך שום או להשקותו או להאכילו או ליעקב לעבור בא יעקב מבני יאחדויעקב
 זה יעקב צרכי שיעשה עד ומצפה יושב ויצחק יעקב צרכי שיעשה יתכן לא כיעקבצדיק

 יצחק. בכבור חייב יעקב בן ונם ליעקב עוןהיה
 יצוה לא לה)א( צריך והאב בעלה בצרכי ועוסקת נשואה שנתו האב י(,תתקל

 טוב הבעל ואם בעלה בצרכי שעוסקת זמן כל צרכיו לעשותלבתו
 קודם: האב צרכי לעשות להיאמר

 אתה גם פפנו גם אתה גם אנחנו גם נמות ולא ונחיה ח( מג )שם כתיבששקלא.
 לאב כשיש אבל לאב כשאין לפף קודם האב הרי מפנו נם כךואחר
 להם. שאין הטף יעשומה

 אתנו. פורין י"ל %תתקלנה,
 יותר אביו ככבור רחיים ג"כ כהב טכ"ר ר"מ סי' ביו"ר הרמ"א )ג( צ"ר. פרשה )6(תת~כט.

 ואינו רוצח של בנו בן שהוא ה"נ: ד"ה ברש"י א' י"ב מכות ועיין אביו אג'מכבוד
 בכבורו, מחרב 1a~w ג% גם ואז רוצח שהוא בשביל רש"י כונת דחתם לגמר ויש כיבודו. עלמוזהר

 אבא. אביהם לאבי קורין שהתינוקות מלמר ע"ח: פיסקא בהשיתךונספרי
 עליה אחרים שרשות לעשות בידה ספוק אין אשה : ג' ל' קרושיז )6(תרזקל.
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 השקיני אומר אבא אליעזר רי את אלמנה בן שאל )א( בקירושין אמרינןתתקלא.

 כבוד הנח לו אמר קודם מהם איזה מים השקים אומרת ואימאמים
 אמר מהו נתגרשו רבי לו אמר כך לו ואמר יהושע ר' לפני בא אביך בכבוד ועסוקאמך
 ואפו טים חשקני אומר אביו אם אמרו הנה אתה אלמנה שבן ניכר עיניך ריסי מביןלו

 על הוא עזן הבן על כועסת שהאם רואה האב ואם אביו את ישקה מים השקניאומרת
 והבן מצפערת שאמו רואה אם הבן ואף הבן על כועסת שאמו וגורם ננו את שדוחקהאב
 לנן אחד אדם יבקש אם וכן יקפיד שלא אכיו את יפייס אביו את לפייס שיכוליודע

 כך כל להם צריך ואינו סברים לעשות מצווחו והאב ביותר לו וצריך בשבילושיעשה
 שצריך מה לאותו שיעשה עד שימתין אביו יפייס אביו צרכי לעשות יכול כךואחר
 אחותי )ב( ובלבבות האם לאחי דומים בנים ורוב חופא האב רוצה אינו אביו ואםביותר

 אחד. גוף כאילו הזרע שדומה לפי אמי בת לא אך מותרת לכך היא אביבת
 קורא אחד איש או שופט או שר והנה וכך כך לו לעשות לבט שמצוה האבתתקלס.

 יודע הבן ואם דבר שום ולעשות עיכובא דבר שום לו ומבקשלבן
 לבנו מצוה האב היה האב בפני לעשות לו אומרים היו אם איש ואותו השרשאותו
 חפצם. ויעשה אביו מצות יעזוב אביו ידיעת בלא עתה גם מצותו ולעזוב חפצםלעשות
 לו ואמי אביו בא ולבסוף בני אתה וכך בך עשה אמו לו שאמרה מי 6(תתקלס.

 כן לי אמרה אמי יאמר לא זה לעשות לך אמר מי עשית וכךכך
 ומעלין גורם שהנן נמצא יקללנה ופן אמו על אביו יכעוס פן אביו שכועס רואהאם
 היה לא הדין מן אך בני קללתך עלי ינ( בו )בראשית וזהו עושה. הוא כאלועליו
 : לקללך ורוצה יצמער אם אומרה אני כן פי על ואף יקללני שלא עלי לומרלך

 אם אבל )א( נתינה בן מדמה למדנו זה ישן ואביו ריוח לידו שנא הבותתקלד,3(
 מצמער כשמקיץ ואביו ונפסד להקיצו רוצה ואינו ריוח לאביובא

 דבר אותו בשביל כשמקיצנו יהיה ששמח אביו דעת יודע והבן הקיצו שלא יותר פ"ו[]דף
 מצוה: לדבר או הכנסת לבית ללכת שמקיצנו וכן יקיצנו זה על שמה שאביואיודע

 קכו( קיט )תהלים לומד והבן אחרת עבודה או עצים חומב שהיה האבתתקלה,נ(
 אע"פ המלאכה הבן ויעשה תורתך הפרו לה' לעשותעת

 רעים במעשים עוסק פנוי יושב כשהוא שהאב יודע הבן אם אבל הארץ עםשהאב
 לזה מגה רכילות לעשות אדם בני את יסכסך או זונות אחר ילך בפל ישב אםכגון

 שלא כדי במלאכה לפורדו הכן על מצוה מחלוקת ויעשה ילך או באלהוכיוצא
 ואחטוב בתורה ועסוק לך לו אומר והאב מלאכה עושה הבן ואם שעה באותהיחפא
 אדם בני ואפ.לו בתורה הבן יעסוק עושה שאתה מלאכה אותה אעשה אוהעצים
 שאני העולם יאסרו מה אשב ואני במלאכה אבי את מניח אני אם חושב והבןשם
 שלא בנו על חס האב אלא בתורה ועמוק לך לו אסר לא ואפילו אבי אתמבנה
 לבייש כדי מחכוין האב אם ואפילו נדול שנרו יהיה הבושת וכנגד לאביו ישמעיפרח
 ולדבר לשהוק הבן שילך רוצה האב אם אבל מורח ואני שוקם הוא לומר הבןאת

 דרבנן: עבירה אפילו אלא דאוריתא עבירה תאמר ואל )א( לו ישמע אלעבירה
 ויש במקומו אביו שישב עד רגליו על ועומד נשוי בן לו שיש ואדם לתתקלו.

 האב רשאי כנגדו עומדים אחרים נם כשעומד כי למשאלאביו
 ש"ט. י( ש"ס. ג( ק"ו. 3( ט5"1."(

 לעכו"ם, אבות שאין נח לכן מיתרת אב גנת י"ב: כ' בראשית פרש"י כן )3( ב'. י"א )6(תתקלא.
 כ'. ג"ח סנהדרין ויערן .י

 ב'. ה' יבמית )6(תתרה, 4"א. קדושין )א(תתהלך.
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 יהיו לא אחרים גם יעמוד שלא בזה ואם כנגדו הבן יעכור ולא כבודו אתלמחול
 מאתרים: בנו את ישנה לא אז ואמותיהם באבותיהם ויקילו אבותיהם כנגדעומדים

 על ילך שלא בתורה כשיקרא לבן האב וצוה ובנו איש באו אחת בעירתתקלו."(
 ינשק שלא וצוחו בנים להם היו שלא הרבה היו כי לנשקברכיו
 נפש. ענמת להם יהא שלא כדיברכיו

 שאביו ויודע שם ואביו התנור על מים לשפוך ובא המרחץ בבית שרוחץ ומיתתקלח.
 יכולאינו

 למבוי
 אומרים שכזלם אע"פ שם צדיק שום או חמימות לרוב

 אז יותר ויכאב ישפוך מאשר יותר ישפוך שאחר הבן רואה ואם ישפוך לא מיםלשפוך
 אביך את נהרוג או באביו חבורה לעשות לבן אמרו אם כן ואם ישפוך שהוא לומוטב

 אביו. יהרג ואל באביו חבורה שיעשה הואמוטב
 ימיך שיקצרו ולא יב( כ )שמות ימיך יאריכון למען אמך ואת אביך את כבדתתקלס.

 לאביו  יאמר  הבן או  עמהם ללכת  רוצה  והאב נגבים או ליסטין אםניצד
 בלילה יחידי ללכת ירא הבן ואם עמו ללכת הבן את ידחוק ואל יבוך פן  שם חלךאל

 ללכת. לבן האב ידחוק אל בחשך ללכת השדים מןומתפחד
 לנו ודאג האתונות מן אבי יחרל פן ונשובה יכה וגו' לנערו אמר ושאולתתקהי,

  למרחוק  ילך שלא אביו ראגת על להזהר הבן  צריך  הרי ק( טלש"א
 ואמו שאביו שגרם האדם נענש כי עליו ומצפערים עליו דואנים ואמו שאביו במקוםולא

 עליו. ומצטעריםרואגים
 מפני פוטיפר של באשתו ונתנסה המוהר בבית ששמוחו יוסף נענש למהתתקמא.

 באפר ויושב עלי בצער עתה אבי לבו על ולשים לחשוב לושהיה
 לשלוח לו היה הכל על  ממונה כשהיה ועוד בעיניו וממשמש  בשערותיו טסלסל והוא)א(
 שנהרנו בניו אלפין מאתן על )0 אפרים נצמער )ב( לכך תצטער אל חי בנך  יוסףלזמר
  שנרמו ולפי  )ה(  למצרים בניו נשתעברו מרום למלך נפשות אברהם  שהשיב ולפי)ר(

 לבראשית שנאמר לצורך שלא שמוכיחים מניין להם עינוי גרמו ליעקב וצער עינוישבטים
 בעבור אלא הגיר שחלם מה כי  ביוסף  לגעור ליעקב היה  לא הרי אביו בו ויגער י(לז

  שריבה מיעקב ורע אחיו יצטערו שלא  גער לכך כובן תופשו שאביו שיראו בניושאר
 לראובן ברך כשברכם ועוד וחביריו  ירבעם  ממנו יצא  לכך אחיו  בשביל  בגערהליוסף
 בכורי ג( מם  )שם  לראובן רגלים  ראשי שיהו להם שאמר פה אל פה כמרבר ולדןוליהודה
 'ח( שם )שם לדן ויעזרך כה( שם )שם ליוסף יודוך אתה ח( שם )שם ליהודהאתה

 אלה עשו כיבוד מה  יאמרו ועור וישנאו יקנאו פן אחיו בפני שלא  רבר בילישועתך
 מכרתיהם ה( שם )שם מתורכמן ירי כעל ]ע"ב[ ריבר שבפיס ולשאר אנו עשינו NSW מהלאבינו
 כ(  שם )שם ינודנו ים( שם )שם הנתן כא( שם )שם ישכון י0 שם )שם וים פו( שם)שם
 קצת  מקום מכל  ולראובן וליהודה  ליוסף קרן עשה שכן ואע"פ יפרף  בו( שם )שםלחמו
 יעשה כן בו כיוצא אחרים בפני ריבר לא דגלים ראשי של הגרול ועל לעצמםריבר

 לבניו.ארם
 מתענה והבן הענויים מהם מבטל איך חושב  והבן מתענה והאם האב  אם לוץוץקמב.

 על  עצבים ואמו  שאביו יודע והבן תתענו אם אתענה אני מדבראו
 ס"ט. 4( סללני. סי' נסוך סול  ונתרפס ס"ס  סימן לטיל  נטל"(

 במדרש )ג( ב"ביכ"ב. וי רה"א )ן( פ"ר. פרשה בראשית רבה במררנו וה כעין )6(-תצמא..-
 אברהם נענש במה : אי ע"ב נדרים )7( רבוא. ל' מהם ונהרגו : בי פרשה שמותרבה

 שנאמר השכינה כנפי תחת מלהכנם אדם בני שהפריש וכו' שנים ר"י נמצרים בניו תשתעבדואביט
 כמדרק )ס( 4. נתנה אבינו ואגרהם : שנאסר ד"ה שם הרע ופירש לך קח והרכוש הנפש ליתן

 כוי, לקרוע לאביהם גרמו שבטיס ת"ד: פרשה בראשיתרבה
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 לעטת לו אסור התעניות ומאסו מאביו לבטל ענין באינה :ודע אינו אבל נפשושמסגף
 לעצמן אלא לאחרים חובה שאין בתענית ודוקא בתעניותיו מצטערים ואמו שאביו סמהנפשו
 )א( ואמרו 6( טדאי יותר ואמו אביו שבוכים כנון לאחרים חובה שיש בברים בשאר לאאבל
 3( יכולים הבנים לכך החיים על אלא בוכה הוא אחד מת על לא מדאי יותר הבוכהכל
 כועסים ואמו שאביו רואה אם אבל דברים בשאר לא אבל עצמן את שמצעריםבמה
 שימחו לאחרים ויבקש ואמו אביו יצער לא בשבילו בכיה מניכוין אין או עליוביותר
 שלא ולפי אביו אותו ויבך וט' לנחמו בנתיז וכל כמו בל ויקומו לה( לז לבראשית ונחיבבידם

 אפרים ויתאבל כנ( כב זי )דה"א וכת' אפרים בחיי אפרים בני נהרס לכךשמעאליהם
 כריעה שמו את ויקרא בן ותלד ותהר אשתו אל ויבא לנחמו אחיו ויבאו רבים ימיםאביהם
 ויבא אשה לקח כך אחר מדאי יותר אכילות עשה יוסף שעל לפי בביתו היתה ברעהכי

 שנהרגו. אותם על עצב שהיה אע"פ ותהר אשתואל
 לתת חפצים והיו מתענה  יום בכל והיה שמתה אשתו על  מתענה היה אחדר~ר~קמג.

  אשה נושא שאינך עון עושה אתה לו אומרים והיו רצה ולא אשהלו
 מאשתו ובת בן לו והיה חשש ולא ומתענה שנים וכמה מדאי יותר מתאבלושאתה
 אחרת  אשה לו היה אם הרי ומתה בת אם כי לו היה ולא לבנו )א( לבסוףראשונה
 )תהלים הי ישמח לא בחוריו על ט0 מ )ישעיה וכתיב ממנה  בנים לו שיהיהאיפשר

 הוללו. לא ובתולותיו ם0עת
 אין כי אחווה נאמר לא למה עשו בעקב אחזת וירו נ0 בה 1יאשית כתיבתתקמר.

 שנ' בבטן לו היה וכח שנה חצי בן שיהו ער ביד לאחוז לילדיםכח
 שיחת שעשו כשראה כי יעקב של חסידותו לנו ומניד אחיו את עקב בבטן ד( יב)הושע
 יתרחב יצא ובשאני סתום  הרחם  הרי  אחריו סיר אני אצא ולא אחי יצא אם  אמררחמיו
 תכאב ולא אצא פתוח הרחם בעוד אלא לידתי ידי על לאמי וצער  באבויהיה
  אהבתהו לא רחמיו ששיחת ועשו אותו אוהבת רבקה והיתה יעקב וזכר )א( לאמילידתי

  כך.  בל1(
 בנדיו לוקח עשו שהיה )א( אבותיהם את מכבדים היו הראשונים כמה ראהתתקמה.

 כרי כבשטים מקוטרים והיו אביו את כשמשמש ולובשםהחמורות
 וכלי הרשת עמו מביא היה לצור כשהולך היה עשו של ומנהגו הריח מן יצחקשיהנה
 ידי על נלכדו כן אם אלא אוכל יצחק היה לא אבל טורף אריה מפני וקשתוהציידים
 לתפוש רשת כליך נא שא והורגין שנושכין  כלבים ירי על  שצרין עתה כמו ולארשת
 בגדים ולובש לאביו מוב מאכל מתקן עשו היה בצידו מצליה היה  ואם  בחייםהחיה

 בם ריח הקב"ה ראה יצחק שאמר וזהו ליצחק מוב מאנל עושה היה יום ואותוחמורות
 ה' ברכו אשר בשדה צידה בתפיסת שמצליח ביום ללובשם שרניל בגדים כריחטוב

 ריח מריח אני והיום ריח של בבנדים רגיל היה אי לעשו ה' ברכו אשר ביוםפירושו
 הצלחה. בו עשה שהוא מוכיח הרי בנדיםאותם

 )א( לומר יכשר ולא יתכן לא כי יב( בז )בראשית ברכה ולא קללה עלי והבאתיתתקמח.
 כזב ידברו ולא וגו' ישראל שארית ינ( ג לצפניה כבודה מפני עליוהבאתה

 ש"י. סלק טקט 3( ס"ט. סי' ט"מ6(

 ב'. כ"ז קטן מועד )6(תתקמצן.
 בט. טת יי הייי %תתלמג,
 כמו g~y: אולי )3( אותו. אוהבת והיתה זאת  ריקה וומרה זצ"ל: משובש  הלשון  מ(תועלמר,

 ט'. כמה ראה : שלמטה על ומסב כך1
 לאמו. כלומר והנאת לאמר ליעקב שהיה נ"י )6(תת"טו, ס"ה. פרשה רבה בראשית )"(תתקמח.
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 יקיים לידו יבואו אחת ובבת שניהם לעשות יוכל ולא רברים שני לאדם כשבאיןאלא
 רהב כסן עמי אין ויאמר בבית יצפטהו איש להרוג יחפצו אם כצן לקטן וידחההגדול
 )ב( וכן עשו ולא ראוי הוא כי הברכה אליו ויבא רבקה מצות לקיים שיקר יעקב כןהזונה
 זה ולא הדרך זה לא יט( 1 )מ"ב )ג( אמר אלישע וכן יהודה נגב אל לאכישדוד
 אנכי )ד( צברים פיז[ ]דף ב' שמשמע דבר דיבר אלא יעקב שיקר לא אחר דברהעיר.
 בני ה.א אחותי ב( -כ )בראשית שרה על אמר אברהם כמו )ה( הוא בכורך עשויעקכ
 וכן אנחט אחים אנשים כי ח( יג (DW וכתיב כאחותו אחיו בת  הרי נבנים הם הריבנים

 מותר מעצמו והטעות אמר בעבורו כי חישב ויצחק עשה'יעקב וכן בקר כעגלתשמואל
 במרמה אחיך בא לה( כז )שם וזהו אנפשיה דאטעיה איהו )ו( חולין בשחיטתכהאמר
 ואכלה יט( שם )שם שאמר ומה אותי שיקר כי אמר ולא ויעקכני לו( שם )שם עשוואמר
 )יהושע שנאמר צדה נקרא לחם גם כי לשפמם נדיים אחר ורץ יגע כי שקר זה איןמצרי
 כאשר עשיתי יט( בו כלראשית שאמר ומה דיבר זה דעת ועל  מצירם  האנשים ויקחו יד(ט

 דבריו. וקיים צוחו רבות מעמים כי אלידברת
 לב( שם )שם בכורה לי זה ולמה למות הולד אנכי הנה עשי ויאסר 6(רנתקמז.

 וימנזר לק שם )שם אלא לכתוב לו היה לא לכתוב לולמה
 נתן לטה תתמה שלא אלא עשו שחשב מה לכתוב יש ולמה ליעקב בכורתואת

 למות הולך אביו בשביל שתדיר )א( לומר עשו לבני רב ממשלת הוא ברוךהקרוש
 )שם יעקב לו נשאטר יוסף למר וממנו לאביו לצוד כרי החיות בין סכנהלמקום
 תדיר הולך עשו אמר אלא לו ששונאים יודע היה אליהם ואשלהך לכה ינ(לז

 ואת אח. שלום את לראות שלחני ואבי לאביו להביא ציד לצוד כדי סכנהלמקום
 איך לישראל להוריע כרי ננתב זה כל ביתו ובני אבי של היות שהוא הצאןשלום

 אביהם. מצות .לעשות זהירים יהיו ואיך לאביהם פרנסה להביא כדילסרוח
 ומצליחים אמם ואת אביהם את שמקילים רשעים אדם בני תראה אם לתתקמח.

 שכשעושים רשעים יש וכן נדוש עונם שיהא כדי לרעתם כידע
 לכן גדוש עונם שיהא כדי יצליחו לא ביושר וכשעושים ומצליחים מרויחיםעולה
 וזהו נפרעים יהיו ממש או בניהנם או לבסוף מהם להפרע כרי להם משחקתשעה
 למכעיסים אם רבו ותירושם דננם מעת בלבי שמחה נהתה ה( ד )תהליםשאמר

 לבא: לעתיד לצדיקים שכן כל ושקטים שלוים כך לפורענותשראוים
 יחר נם אחים שבת נעים ומה טוב מה הנה א( קלג )שם כתיב ג(תתקמט,

 בקטטה שהם ובניו אב או אחים שני בנים בנימטריא ניםאהי"ם
 ותלטירו הרב וכן ובכעס כקטפה שהם ניון אמו את ומכבר לאב עובד שהבןאע"פ
 ואל שטצערו מפני יחרו יהיו שלא מוסב יהדו שמתקוטפים כיון תורה שלומדואע"פ
 האב ירי על מצטער הבן אפילו אלא מצטער והרב שמצטער שהאב מפניתאמר

 : שיפרדו מוטב לסבול יכולים שאינןכיון

 רוח מורת תהיינה פן אמו ועם אביו עם ידור לא רעה אשה לו שיש אישתתקנ.
 שמורדים אותם יכניס לא לביתו ושפחה עבד יכנוס ואם ולאמולאביו

 ק"ג. נ( פמ"3. 3( פט""."(

 כסנהדרין פירש"י כן )ס( שט. והרא"ל רש"י פירשו כן )7( ו'. ג' מלנים )ג( נ"ט. 4ר שמואל)3(
 ב'. ע"ד )ו( אקא ד"ה ב'ר"ח

 שהולך כשביל הוא למות הולך אנכי הנה עשו שאסר שסה שם עוללות הבוצר פי' ק ל(תתקמז,
 למות הולך אנכי הנה פירש והמזרחי עצמו. מדעת הגיא הזה והפירוש סכנה,למקום
 ניחא רבנו "ירווו לפי אגל מת? אנכי הנה לוטר לו היה דא"כ והקשהברעם
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 חמשיםמפר984
 שיצוה מה שיעשה תחילה יהיה עמהם וכשיקצוץ )א( בהם והמתלוצצים ואמוגאניו

 . ואמואביו
 בה חפץ אינו והוא בתו בת או בנו בת לקחת לבנו המצוה האב "(תתקנא,

 להתאפק יוכל לא שמא ירא או אותה שישנא יקחנה אםוירא
 ואביו ואמו אביו בשביל גדול דבר עושה הרי אותה שישנא ואע"פ בנשיםמלחטא
 שהבן האב יודע ואם אותה אוהב שאינו אשה ליקח אותו שדוחקים חוטאיםואסו
 האב חוטא מלעשות ימנע לא לעשות לבנו מצוה שאם האב ויורע מאדעצל

 כנון זה תעשה הבן לו שיאמר שמח יותר שהאב הבן רואה ואם לעשותשדוחקו
 עמי תלך הבן לו שיאמר שמה והאב זה על צעור והאב בלילה יחידי הולך הבןאם
 לאביו יאמר שלא ובלבד בו כיוצא וכל עמי תלך תחפוץ אם לאביו הבן יאמראז
 בפני לו שיאמר האב רוצה ואם אביו את משעכר הבן יאמרו שלא העולםבפני

 יעשה: אביו רצוןהעולם
 לאשתו שיאמר פוב אשתו וכן מחלוקת בעלי אם או אב לו שיש מי 3(תתקנס.

 בעלה עם במחלוקת תהיה היא שישתוק לאשתו יאמר ואםשישתוק
 לרבר עת ז( ג לקהלת לשתוק לו מוטב המטה בתשמיש לו תשסעולא

 בין תיזקק אל הימה ועזוב מאף הרף נשמעים נשאין להשות ועת דבריוכשנשמעים
 משמש בעורו עמה משמש ואם וכעם ברבנות שאשתו אדם רואה אם כעסניםשני
 הולד כי ישמש שלא מוטב אחרים על אלא עמו הכעסים שאין אע"פ כעסיםתדבר

 פוב: יהיהלא
 להם שיעבוד כדי ]ע"ב[ אשה יקח שלא לבן טצוים והאם האב אםתתקנג,ל

 אשה טוצא אינו ואם אצלם ויהי אשה יקח אלא יחנן לאזה
 מן יצא לא אז להם שיעבוד מי וצריכים זקנים ואמו ואביו שם ואמו שאביובמקום
 לא אשה יקח ואם ואמו אביו צרכי להספיק כדי אלא להרויח יכול אינו ואםהעיר
 ויש קפפה בעלי ואמו אביו ואם ולאמו לאביו ישמע אז ולאמו לאביו להספיקיוכל
 אשתו על לכעוס יתכן לא אשתו עם והדין מתקוממים חנם שעל ויורע אשהלו
 ולאמו לאביו שיעבוד מי לו ויש הוא עשיר ואם ולאמו לאביו רוח נחת לעשותכדי
 הארץ שבנות אמו או אביו רואה ואם אשה ליקח אחרת עיר אל ללכת יוכלאז

 יקח אם הנן חופא יקה שלא לו מצוה והאב אשה משם לקחת רוצה והבןרעות
 שאהיה רעות ויש טוסים ואהיה טובות אם אבל ולרבקה ליצחק שמע יעקםשהרי
 רוצים אינם והטובים מהם אשה שיקח שיעסקו ממון ולאם לאב לתת ורצורעים
 ממון להם שנותנים מי בת לקחת לו מצוים והאם והאב דבר שום לאם או לאבלתת
 שמע לא ואמו אביו עליו שכועסים אע"ם הטובים מן אלא אשה ליקח רוצה אינווהבן

 כהונן: שלא עסו שעוביין כיון )א(אליהם
 )א( אביו לאחר כתיב תיראו הרי נ( 'ט )ויקרא תיראו ואביו אמו איש לתתקנה

 מורא לסמוך כדי תירא אמר ולא רבים לשון תיראו ועודמיד
 ואת תיראו אמר לשלשתן ולאביו ולאמו לאיש וכאלו שבתות ובין לאב אםבין

 יוכל שלא כך כל הבן את יכעיסו שלא תיראו בכלל והאג שהאם היראושבתותי
 O~ppD. ד( סקק"ד. ג( a"ppn. 3( סקס"ג.6(

- -

 לי. קערת שתים ב': ס"ה שבושת חז"ל מל' )ס(תר~קנ,
 סכ"ה. ר'" סי' 'י"ר שי"ע ישיך )"(תתמנע
 ואגיו. אמו תיראו איש לכתוב לו שהיה רגט וסגת למחוק יש ן תיבה %תתקנד.
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 יהורה אס"ר מכאן )ב( שכתותי ואת תיראו ואביו אמו בהם שימרוד עד להתאפקהנן
 יער פן  בשבוע ושלישי ושני ראשון בליל לא מטותיהן משמשים היו לאהראשונים
  או וקריאה  הריו"ן  כמנין ברצ"א  יולרה האשה כי שבת  חילול לירי  ויבאבשבת
 איש שנאמר זהו צריקים זרעם ה.ו כך נזהרים שהיו ולפי בטניי ב"ר כמניןברע"ג
 מלאכתו שלש בויכלו שלש שלש שבת בענין לכך שבתוהי ואת תיראו אביוואמו
 וכן השבת יום שלש הרברות בעשרת ברא עשה אשר שלש השביעי יוםשלש
 יהודה דרב אליבא זה כל מלשמש נזהרים שהיו ימים שלשה כנגד תורהבמשנה
 לבד. רע"ג הן תקופות שלשה למקוטעים יולדת אינה לתשעה יולדת אומרשהיה
 מט"ו )ג( תקופות שלשה בתורה להנות וכן תקופה לכי הנשארים וחצי שעותמ,ז
 על ותקופתו ז( יט )תהלים שנאמר וזהו חמה של באייר ט"ו עד חמה שלבאב

 כל לומד אם ולילה יומם לעמוק צריך אין והשאר ימים תקופת הסר כלומרקצותם
 ולילה יומם בתורה יעסוק הוא ארוך יום כי בלילה ללמוד מחויב אינו )ד( בתמוזהיום
 נם בניך אשכח אלהיך תורת ותשכח 1( ד )הושע וכתיב ותה"ר תורה של אותיוהלכך

 ומהריון: מבטן יא( שם )שם ושכלחים יב( ט )שם וכתיבאני
  מוהיר ולאם לאב תיראו אלא נאמר לא תירא תיראו ואביו אמו  איש 5(תתקנה.

 ער יקללוהו  ופן  יכוהו פן שיראו איש לכלל האיש באשאם
 בשלש מטותיהם לשמש שיתאפקו מזהיר ולאם לאב ועוד ויבם ויקללם להםשיענה

 יהודה: דרבי אליבא )א( בשבת יולד פן הראשונותלילות
 ישראל על הטצות עול הכביר לא כנ( לז )איוב כח שגיא מצאנוהו לא לתתקנו.

 לשמרם הוא דין נכתבו לא אם אפילו ועריות גזל תאסרואם
 את זה מכים הנקבות בשביל והתרנגולים האילים שהרי העולם קיום לאו לאושאם
  דברים לבנו  האב יצוה לא כך זה את זה הורגים היו עושים אדם בני היו נךזה

 מחטיאו ונמצא מלעשותם ימנע פן לתלמיד הרב וכן לעשות עליו וכבדיםהקשים
 ולא הממון בשביל ויכנדוהו יעבדוהו שמא בהייו הרבה ממון לבנו אדם יתןולא

 : שמיםלשם
 באחרונה לו יאמר תהלה שיעשה שהפץ מה מעשים לבנו שמצוה האבתתלמ.נ(

 שבת ושמירת תחילה למשה לו נאסרה המשכן מלאכתשהרי
 כי יואב על תחלה צוה ורוד )א( תחלה השבת את לצוות הקדים ומשהבאחרונה

 בקרנות שאחז ירי על אדוניהו שנפטר ונתנלנל ליואב שלמה יוכל שלא סבורהיה
 : בורח היה ועמשא אבנר על יחייבהו ששלמה יודע היה אילו כן יואב ועשההמזבח.

 סקק"ח.  ג( r~ppn.  3( סקס"ו.5(

- -- -  - - 

 : ב' קכ"א בחיא בבא  )ג( הראשינימ. בחסירים  אמר  ייוורא( )ר' היא ול15עו א' ל"ת נרה)3(
 בתרגום )י( מכ"ג. רמ"1 סי' וביו"ר סק"א רל"ח פי' מנ"א ויעוין בנמוק"י, שם ועיין יוכיף, דמוכיףמכאן

 וכילקוט ובלילה מום בהיר-: יגיעים שיהיו לישראל  יימר אלא לילה עצמו צין :בינו 42,עחגה
 משנה 5ימח שהיה ובשעה יום  שהוא 'ורע ה" מקרא מלמח היה שהקב"ה בשעה ח"ו: רמזתשא
 ביום ללמוד שמציה אע"פ הי"ג: ב"ג תורה חלנ:וד הלכות הרמב"ם ~גס לילה. שהוא יודעהיה

 מה השם אהבת משער פ"ו הלבבות חובות ויערן טלילה. אלא הכמהו רוב לומד אדם איןובלייה
 פרשה שמואל  ובמרגש לגירסא. אלא לילא איברי לא א': ס"ה  בעירובין ואמרו תפלה לעניןשכתב
 העוין ב' ל"ב בתמיד יה ובעין בלילה, רונ' קומי  שנאמר ביילה אלא חורה של גרונה איןה':

 עמריי לר"יבמטפחת
 מביממא, יתיר הוא נלילא רצהותא א': כ"ג ויקרא החהר על שהשיג מה

 דיממאנינהו. להג אמר שמעתתיך מחדדין זירא לר' ליה דאמרי אמרו: א' ס"ה עירובין בבבלישהרי
 ויערן כהרנגולים, נשותיהן אצל מצוין ח"ה יהיו שלא כדי : א' ב"ב ברטה )5(תתהנה,

 כו'. מפייס תרנגול : ב'ק' עירותיי
 תחלה. יואב את הרג ישלמח י"ל )5(תרנקני.

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



 חסידיםטפר86פ
 שרואה ומה תחלה להיות קרוב באחרונה רואה שאדם "חלומות וכן 6(תתקנח.

 : באחרונה יתקיים  הליקהבתהלת-
 בעבור מחלוקת לידי שיבואו יגרום לא מוינה נזי שנניו שיצע  יעקב  טהתקנט.

 בפני שלו על אפימרופוס וימנה בחייו יחלוק פ"ה[ ]דףהירושה
 צדיק במותו והוסה לב( יר )משלי וכתיב ולזרעו לאפימרומום שלום שיהא כדיעדים

 : פוב ויום בשבת נפשו לשובע אוכל צדיק כה( יג)שם
 מרה כי חולה כשבנו עושה אדם ותחנונים ובכי וצומות תעניותנמה  ראה ג(תתקמ.

 עבירה דבר בעשותו לעשות לו שהיה שכן וכל בנו עלנפשו
 : לעולמים נפש סובה אובדשהוא

 לו אהוב אם קטנים כשהן יחרו וטתקופפים בנים לו שיש לאדם י(תתקטא.
 ינעור אלא לו יעוור לא פושע ביותר והאהוב ביותר מהןאחד-

 לקפנים הנדולים או לגדול הגדול זה את זה מכים הגדולים ואם ויסרהו ויכהובו
 כשמקללים וכן אמכם תכו או תכוני להם לוסר האב יוכל לא ולאחיותיהםלאחיהם

 ולא תכו שלא כן מנת על אותי או אותו או אותנו תקללו יאסר לא זה אתזה
 אותו שיקללו ה"נ שמח שיותר פי על אף ואחיותיכם ואחיכם ואותנו אותיתקללו

 : כן ולאמם לאביהם לעשות רשאים ואינם כן להן לוסר רשאיאינו

 בזו אוילים ומוסר הכמה דעת ראשית ה' יראת 0 א )שם כתיב ס(ושתקטב.
 שמע ח( שם )שם לו וסמך דעת לראשית טומר עניןמה

 מעת אלא הבנים לאהוב היה לא הדין מן אמך תורת תמוש ואל אביך מוסרבני
  אוהב  ארם אם שהרי אהב אוהבי אני יו( ח )שם שנאמר ה' ביראת נכנסיםשהבנים
  יפ( ג הקהלת נאמר  וה ועל הנריות וכל עריו את הכלכ אוהב כך זרעו שלעפו
 אם כנון שמים לשם בניו רעת אוהב  ארם אם אב4  אין  הבהמה מן הארםומותר

  לעכרו  אומר נופם תקנת יהא שלא טהם שיראה במקום או בחושך- בתו או בנוהולך
 הנוף יבא ופן הנוף ינזק פן עמהם ילך בעצמו הוא או עטהם ללכת לשפחתואו
 ובגופם במעשיהם יחמאו פן ובנותיו בניו מדעת נזהר לה.ות צריך ויותר נזקלירי

 :  בלבבם אלהים  וברכו בני חבאו אולי איוב  אמר כי  ה( א )איוב שנאמר לבםבהרהור

  בטן אתרים של מצות אפילו הארם שבר עליהם יקבל המצות כלתתקסג.ל
 אב כבוד מצות היכן רעתו על בעומרו ואמו אביו ראה שלאמי

 גרולים אחים לו יש אם ראם לא  אם וכן בהם יקיים הרי חקנה זקן לו וישואם
 שהיה כענין יכבד ה' יראי ואת ד( פו )תהלים שנאמר צדיקים ויכבד יכבדםמטנו
 יכבד ורבותיו יפה בתיקון יפים וספרים נקיה בכסות ושבת ואמו אביו לכבדלו

  הגרולים  את ויכבד ואם. אב את ומורא ואם אב כיבוד כענין ומחכמים מהם.ויראה
  לאלישע קורין היו )א( לכך ומורא כבוד קיים כאילו עליו מעלין הרי מוכיחיו ואתאותו
  בכיבוד אבי לאביו  שמחוייב מה בו מקיים היה כי אבי  אבי לאליהו ואלישע אביאבי

 : במוראאבי

  פעם  ברחיים  ומפחינו ביותר  אביו  את מכבר שהיה אחד באדם מעשה )א(תתקמד.

 סי"פ.  ר(  ס"%. קי' לעיל  וכפול יצ"ר ג(  ססס"י. ו( fa- סי' רמיי  swi ונטל סיס"סי(
 ס%"ס. ו( ס"%. 3ס" לפיל ונפול r//Dpnס(

- - - -

  אגי. אני אלישע קורא היה : דל )י(-תלסטם..

 א'. ל"א קדושין ותוס' ברש"י סובא יעו"ש ח"א w~e פאה בירושלמי הסובאה המעשה כעי: )6(תתקסד.
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 ולפנל אלך ואט ופחון בא זנבן אמר מפחינו והיה בנו בא אחד אדם להבתו רצהאחת
 לעה"ב. יבא זה שבן ונמצא וקיבל והלךהמכות

 )ב( וקנה ואפילו )א( לב( יט )ויקרא זקן פגי והדרת תקום ששה מפני 6(תתקםה.
 שנאמר להחבא ונערים נשים של כבור אבל תקומנה נשיםואף

 : פנימה מלך בת כבודה כל יר( מה )תהלים וכתיב ונחבאו נערים ראוני ח( כס)איוב
 בכנוי הזהר "תתקמו.

 זקן תראה ואם כבוי יקיניו נגד כתוב שכן זקן -
 והבן האב ואפילו יחדו בחיבה ששניהם פי על אףובחור

 אברהם שהיה זמן בל שהרי האב לפני הבן מן לשאול הזקן דעת תחלישאל
 עם דבר לא קיים שיצחק זמן וכל יצחק עם הוא ברוך הקדוש שדבר מצינו לאקיים
 עט בהיותו יעקב עם מדבר היה שאם יעקב עם דבר משם יעקב כשיצא אבליעקב
 איש שהרי בזקן מצא פסול שום שמא יאמר אברהם עם בהיותו יצחק עם אויצחק
 4א ועמו שהשיבו הנביא עם )א( דיבר ושתה שאכל לאחר מיהודה שבאאלהים
 אבל לרעתו קין ועם )ד( משה במעמד יהושע ועם )ג( אביהם במעמד אלא )ב(דבר

 אשר הרוח מן ואצלתי יז( יא )במרבר ומשה הבן ספני .הזקן את פסל לאבאבות
 המקדש שבית ]ע"ב[ בזמן נוהנים שהיו דברים שאין הוה בזמן עליהם ושמתיעליך
 מב( ד )מ"כ וכתיב ירבעם הזניחם כי כהן ולא מזבח היה לא שכפים בעשרה הריקיים
 היה האיש אותו  א4א מביא היה בכורים וכי )ה( בכורים  לחם  האלהים לאישויבא
 ישער שם ולוים כהנים היו אילו לירושלם לעלות רשאים היו ואלו שדהומשער
 לאיש סמנו ונתן  השקל מחצית קרבן ומנחה טעשר תרומה חלה נותן  היהכמה

 דל אל משכיל אשרי ב( מא )תהלים וזהו האלהים איש כאן הזכיר לכןהאלהים
 תבואתך: וטראשית מהונך ה' את כבד פ( נ )משלי ה' ימלפהו רעהביום
 אמרו הנה מחומש יותר יכזב? אל המבזכו הונך כל ולא מהונך הי כבדתתקטז,3(

 בסעודה יושבים אם הרי ריקם רבך ושלחן מלא שלחנך יהאשלא
 יושבים ורבו אביו ואם המובחר ויתן הרב לפני תחלה המאכל יתן והתלמידהרב
 ואם לאביו יקדים ומזה מגה שלמד שקולים ואם לרבו יקרים מאביו יותר מרבוולמד
  אביו ואם  קודם הרב  )א( נמצא בשכר אלא מלמרו הרב ולא רבו לו משניראביו
 לו יקדים לא אם יכעום שרבו ויודע קודם שאביו פי על אף תורה יותרלימדו

 . . . האחד לרצות ויכול כועמין שניהם ואם רבו את יקרים יכעוס לאואביו
 יש ואם אביו מבית כך ואחר רבו מבית תחילה מוציא בעיר דליקה יש אםתתקמח.

 הספרים את להציל מוסב מעות רבו או אביו ובבית אחר בביתמפרים
  לכולם קורם  שלו כי רבו טכית כך ואחר אביו מבית תחילה מוציא הרי טפרנסו אביוואם
 טריפתא נפיל וגימא חילא לבני בישרא נפל יוסף בר יצחק רב אמר מכרזינן היכי)א(
 סטרא דמר הא כי נפשייהו מטעי רקא הוא אינהו להו מפעי קא הא זבני לא חילאלבני
 אהדדו פגעו 5סיכרא אתו הוו ספרא ורב ורבא למחוזא מסיכרא קאזיל הוה נחמן דרכבריה
 רב ליה אמר האי כולי ואתו רבנן איצפעור )ב( להו אמר דקאתו הוא לאפיה  סברהוא

)6.D"Dpn " .סקע"ט 

- -
 יאיש יעשות שיש ככור מיני שכ5 פשוט הרבא כתב: כ"ח סי' יהורה בית בעל הרב )6(תתקף,,
תתקמו.

 ע חטת חמש למחוק ואין ח' ,יכ יאששק )6(יצלת
 ב'. ק"ת כתוטת שאסח מה כעין )ס( וי. ד' בראשית )ו( פא. י"ד, ל"א דברים)ג(
 סעד. רס"ב סי' ביו"ד ברנ"א רבנו בשם מובא זה ודין האב צ"ל )6(תתקמז.
 האי. טל' ואתו דפרוח לרבנן 4ה1 4טה הניט: )נ( ב'. צ"ד הלין )6(תתקשח.
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 השתא )ג( טרחינן הוה פפי ידעען הוו אי מור קאתי דהוה ידעינן הוו לא אנןספרא
 ומי )ר( לרעתיה ראחלישתיה הכי ליה תימא אמאי רבא ליה אמר קאזלינן לרעתאמיהא
 תלמיד הרבה, אנחנו לומדים דברים מאילו לנפשיה דקמטעי איהו ליה מטעינן הוהלא

 )ה(. לדעתיה דאחלישתיה לקראתו טובים יצאו בעיר לבא שישחכם
 וכן בפניו יעמדו כי שיושבים אדם בני בפני הלוכו ימעט חשוב אדם 6(תתקמט.

 )א( במקומינו שב לו ויאסרו שיעמדו יודע והוא יושבים כגראם
 קבלתי שמא יחשוב אחד צדיק יכבדו ואם ויראת זקן לב( ים )ויקרא נאמרלכן

 לשם יהיו ומחשבותיו מעשיו כל שלא הכבוד אחר ירד )ב( ואל שקיבלונימזכיותי
 התא רבי בשם בון ברבי יוסי רבי )ג( הבא ולעולם הזה בעולם כבודו ויגדלשמים
 בעלי עומדים אין זקן שמפני מצות עושי של כחן גדול כמה וראה בא חייאברבי

 כקיימא אילו בון בר יוסי רכי אמר עומדים מצות עושי ומפני מלאכתן בשעתמלאכה
 עם אפילו הסד ליה דגמלון אילין קומי אלא קיימי אינון מקמיה לאו מיתאמקמיה

 כנגדן: לעמוד יש במצוה עוסקין או המת נושאיןהארץ
 ראובן את מנבר שמעון והגה ושמעון ראובן כגון בעיר שהם שנים 3(תתקע,

 שאין כגון שמעון שיתבייש בדבר לכבדו לשמעון ראובן יניחלא
 יש למשפחתו אבל חושש אינו שמעון ואם הבאר מן מים להניא שמעון שלדרכו

 שיכבדנו: משמעון ראובן יקבל לא בדברגנאי
 השמש כצאת ואוהביו ה' אויביך כל יאבדו כן לא( ה )ששטים כתיבתתקעא,

 לא ואוהביו אויבי כל יאברו כן או לומר צריך היה ואוהביךכנבורתו
 בגימטריא ואהבי"ו ודוי"ד. בגימטריא ואהבים אהני"ו במטמריא דוי"ד כי דוד כנגד אלאמבר
 ד( בג )ש"ב וכתיב נגדי כשמש וכסאו לו( פט )תהלים וכתיב יהודה משבם שהואיהוד"ה
 שלשים בגימטריא וי"ו חסר ואהביו וששה שלשים במילוי ואוהבי"ו שמש, יזרח בקרכאור
 ל"ו )ב( אוהבי אברהם זרע ח( מא )ישעיה וכתיב אבינו כאברהם צדיקים שלשים)א(

 הצדיקים. אויבי פי' ה' אויביך כל לו. חוכי כל אשרי יח( ל )שםצדיקים
 פ"א[ ]יף כאותו אויבי כל יהיו כן אחד אמר חכם לפני ענר היה עיור אחדתתקעב,

 לו יש בי מסייעו ואתה חוטא הוא החכם אמר אמן אחר ענההאיש
 יראי של ואוהביו ה' יראי אויבי פירוש ה' אויביך כל יאבדו אמר ולכך אויביםביהודים

 ואוהביו אלא נאמר לא ואוהביך ועוד בכנסיה ומרפא צדקה שמש שמי כ( ג )מלאכיה'
 מיראת מושל צדיק ד( ג כנ )ש"ב שנאמר בגבורתו השמש כצאת ה' יראת אוהבשל

 צדקה שמש שמי יראי לכם וזרחה שם( )מלאכי וכתיב שמש יזרח בקר וכאוראלקים
 אלא נאמר לא ואוהביך ועוד בכנפיהומרפא

 ואוהבי
 השמש כצאת ה' ייאי אוהב של

 אלקים עובד בין לרשע צדיק בין וראיתם ושבתם יט( יח שם )שם שנאמר כענייןבגבורתו
 )דה"ב שנאמר ה' אויבי אילו זדים כל והיו כתנור בער בא היום הנה כי עבדו לאלאשר
 נ( ב מג )ירמיה וכת' ה' מלפני קצף עליך ובזאת תאהב ה' ולשונאי לעזור הלרשע ב(יט
 לא לאמר צולקינו, ה' שלחך לא טדבר אתה שקר ירמיהו אל אומרים הזדים האנשיםכל

 סקפ"6. 3( פק"פ.6(

 כאן. יים הניכר חסרו, )ס( ליה. מטעינן קא והא א"ל צ"ל )י( לפנינו. אינן אלו תימת ארבע)ג(
 פ"נ. גבורים ירושלמי )ג( ירדוף. צ"ל )3( גי. ל"ג קדושין )6(תתהלך,
 אגרהם כאבינו צדיקים משלשים פחות להיות יכף השלם אין : ח"א פ"ב ע"ז ייישלמי )6(תתלעא.

 בראשית רבה במדרש הוא וכן שלשים בגימטריא יהיה יהיה היה ואברהם טעםמה
 סנהדרין )3( ב"ב פרשה שות"ט ויערן א' פ"ח דף געלה ויחי פיסקא כהנא דרב ופסיקתאפמ"ט,

 בי. מפה וסוכה ביצ"ג
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 הכשדים ביד אתנו תת למען בנו אתך מסית נריה בן ברוך כי שם לנור מצריםתבאו
 נא( קיט )תהלים וכן נריה בן ברוך אויבי הזדים הרי בבל אתנו ולהגלות אתנולהמית
 וכתיב הטובים דברי לשבר עלי ומליצים מתלוצצים הליצוגי הי אוהבי אויבי הליצניזדים

 וכתיב ההרה לעלות ותהינו מא( א )דברים כתיב וכן יעצבו צברי היום כל ו( נו)תהלים
 לא ומשה שה' בזה תלוי מה אומרים היו ואהרן משה אויבי ותזידו נ( שם )שםאחר
 ואמרו המחנה מקרב משו לא ומשה ה' ברית וארון מד( יד כבמדבר וזהו עמנוילכו
 עושה וכל ים( נ )מלאכי ותהינו וזהו הן ואמרו עמנו לעלות אתם רוצים ישראללשאר
 שורש וענף, שרש להם יעזב לא אשר צבאות ה' אמר הבא היום אתם ולהט קשרשעה
 בשביל להתפלל יתכן ולא רשעים ועסותם כא( שם )שם תהו לזידים וענףלרשעים
 על לבו שמין שונאינו אויבינו אויבי שונאי אומר שכשהוא לפי זים שהוא למיהציבור
 שהם יודע שהיה לפי ענתות אנשי על רעה מבקש היה ירמיה וכן ה' אויביך כל ה'יראי
 שכתוב שמע קרית שקראו החמה הנץ עם המתפללים )א( השמש כצאת ואוהביו ה'אויבי
 שמע קרית אומרים : ה' את לאהבה יג( יא )שם אלקיך ה' את ואהבת ה( 1 )רבריםבו
 שמע קרית חמה בדמדומי השמש כצאת ואוהביו החמה בהנץ ותפילה חמה דמדומיעם

 ט0 פפ )תהלים שנאמר בלבו שמים אהבת היום כל או החמה בהנץ תפילה בנבורתוהשמש
 שנאי החמה בהנץ זהו אלקים בני כל ויריעו פכוין יודעים אלא תרועה ידעי העםאשרי

 ויריעו בקר כוכבי יחר ברן ו( לח )איוב וכתיב השחר עלה כי שלחני בו( לב)בראשית
 ביד אחזת שם( )שם התמיר בשעת עמך תסיד ואני כנ( עג )תהלים וכת' אלקים בניכל
 תפילה זו בתרועה פניו וירא כו( לג )איוב וכת' תרועה יודעי העם אשרי וכתיבימיני
 היום כל יגולון בשמך יהלכון פניך באור יז( טז פם )תהלים בפה מתריעין )ב(ואמרו
 כו( יו )משלי שכתוב אע"פ הרי תרועה ושפתיך פיך שחוק ימלא עד כא( ה )איובוכתיב
 והנחתם סו( מה )ישעיה וכתיב ה' אויביך כל יאברו לומר יכול טוב לא לצדיק ענושנם

 שם אדם שיקרא יתכן לא אחר שם יקרא ולעבדיו ה' ה' והמיתך לבחירי לשבועהשמכם
 לאחיו והמד אשר בו פנע ראובן כשחטא כי )נ( עכרן בן פגעיאל כתוב ואשר עוכר או עכןבנו

 כשהודה אחיו עם שנתרצה אחיו רצוי יחי כד( לג )רברים וזהו ישראל עוכר לוואמרו
 ולאשר שם( )שם שנאמר אחיו שנתרצו עד  והרחיקוהו  העלימוהו ואמו אביו אףראובן
 אב בשמן מעדן והיה אם להפך  תיבות  ראשי אשר  מבנים אב תיבות ראשי  בריךאמר
 מהכות י( יז )משלי שנאמר מכות ק' להלקותו ראוי יחירי  תבירו על שמעיר וכלואם.

 ל(. ז )א' הימים בדברי וט' ימנה אשר בני כפרשה ק' נעלם ולכך )ה( מאהכסיל
 ווה  אבותם על בנים או בעלה על לשאל  אשה ובאתה הים ממדינת שנא מיתתקער

 להם  אין והבנים  בחורה  והאשה מתו ואם  שאב  ירע או הבעל שמתיורע
 הקלקלה על  משיבין אין  )א(  שאמרו אע"פ  אביהם בניבמי ימגרו בן אם אלא להתסרנםבמה
 הכל. יאמר כך ואחר תחילה הוא שיגיר לגוי  יאמר  שיגיר  וקורם  )ב( לשתוק רשאיאיבו

 להגיר  טובות ויודע  חידושים אודות על  לו לשאל ובאים אחרת  מארץ שנא מיתתקער.
  5( . .  משם. שיצא  בארץ ביניהם שהיה  העיר אנשי שהיו בגוןלצריקים

 חוק. שטסי(

 יחידי. ראובן על העיד שאשר ר"ל )ס( ב'. קי"ג פסחים יעוין  )ד(  שהה.ן פיטקא רגריט סטרי  לג( יעי"ש. אי י"ר תעיית  )3( בי. כ"ט ב,, ט'  גיבוח יעיין )*(תרץקעב.
 גטיש"ע "שיו התתתכ"ג כס" יחיי דניי עיין )נ( בי. " עכידהלייה א' ף" מתיה )6(התקעג.
 אפשר שהיה כיון להודיעו שנמנע אכש~ם ממיתת לשר בבשורתו לאחימעץ שהיה וע"דבאמירה,

ל
 לו. להודיע אחר מוכן שאין מקום עכל וכה"ג כוי דוד אחניגו אבל לו מההשיג ומ"מ
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 חסידיםמפר940

 קוים להם יניד בשורה לרבו או ולאמו לאביו יודע ואם ומבשרם לצדיקים מיד ]ע"ב[ילך
 תחילה. לצדיקים לשמוח כדילכל

 יח( יי )דברים שם על חסיד )כ( ועור חסדים שם על תסיר נקרא )א( למה 6(תתקערו.
 פמו עתה ולא כב( כס )ישעיה וכתיב וחווריתא תרגומווהחסידה

 ". קטן נגיש6(
- - - -
 א': ל' ב"ק חז"ל: בדברי הוראותיו שרבו חסיר שם על להעיר מקום פה )6(תתרעה.

 ואמרי דאבות מיל' אמר רבא דניזיקין מילי ליקיים "חסידא" למיתי רבעי מאןהאיי
 שעות שלש ער ישנים ומערב מזרה מלכי שכל אני "חסיד" לא : א' ד' ברכות רברכות. מילילה
 בעזרו אכרהס אלהי לתפלתו מקום הקובע כל ב': 1' שם לך. להודות אקום לילה חצותואני

 אחת. שעה שושבין היו הראשונים חפירים ב': י' שם חסיר. אי עניו אי לו אומרםוכשמת
 שיר הרואה לחסידות, יצפה תהלים ספר לחפירות, 'צפה בהלום דוד השאה ב': ע"זשם

 ב' י"ד וחגיגה פ"מ' נתן הר' אבות ויעוין לאפידות יצפה עזאי בן הרואה לחסידות, יצפההשירים
 א': ק"כ שם בשכונתו. חרור אל "תסיד" הוא הארץ עם אם א': מ"ג שבת א'. הלכה שםוירושלמי

 רבא אמר אלא ? שקלי רשבתא אגרא "אסירי" רבא אמר כאן, שגו "חסירת" מדת חסדא רבאמר
 בכל משלהם לוותר להם יש הם "חפירים" אם חסירא: ד"ה פירש"י ושם עסקינן שמים ביראהכא
 ב': י"ז השנה ראש היה. גדול חסיד הראשון אדם : בי י"א עירובין עבירה. נדגור בו שישדבר

 'לך א': ח' תענית השורה. מן לפנים נכנר חסיד: ד"ה ברשיי ושם השטיר ולבסוף צדיקמתהלה
 נפשו גומל שנאמר חסיר נקרא אמר לקיש ריש ג': י"א שם בתפלה. עלט וירבה שברור חסיראצל
 שקלט ירושלמי הסיד. שורפן א': י"ר קטן מוער המתענה. הסיד: נקרא ד"ה ברש"י ושם חסדאיש
 : כ' ק"ג קמא בבא הקדש, רוח לידי מביאה חסידות הסירות לידי מביאה חטא יראת ה"ה:פ"נ
 בהריה. רמשתעי אליהו רגיל דהוה חסידא ההוא ב': ז' בחרא בכא בשיקראץ משתבע מיחסיד
 מהם יש : א' כ"ג סכה חסרותיה. עם חסידות שעושה חסידה שמה נקרא למה א': מ"גחולין
 כל : חסירים איו ד"ה 'טס רש"י וכתב חסירים אלו זקנתנו את ביישה שלא ילדותנו אשריאומרים
 חטא שלא מי אקא חסיר נקיא שיא בהקרמתו שכתב שמסין לקח ומזה מעיקרא, חסיד הויחסיד
 שהבאת' כמו טעות הוא קמא הגוזל בפרק הוא מבואר כי שם שכתב מה אב" מעיקרו. ימיוכל
 חסיר. נקרא ושותק קללתו ששומע מי כל : ט"ז מזמור תהלים שוח"ט מדרש החליל. פרק זצ"ללעיל
 חנופה זו כתפי ד"ה שם ברש"י א' כ"ר סנהדרין היו. חסידים דין כחם שנעשה כיון עיט:שם

 ירושלמי ממש. המידך מירך לאו חסידך ומאי ;כריך מא' א': מ"ז שם חסידים. עצמםשמראים
 אע-פ w~etn: וריי החסידים? משנח ודא ליה אמר עשיתי משנה ולא ליה אמר מ"ח:תרומות
 משמשין היו לא הראשוגט חסירים א': ל"ר נרה כן.  לעשות רשי אינו שכממך לאסיר כןששורין

 נשה חסירים רוח אין בשפת ועקרבים נאשים ההורג ב': קכ"א שבת בשבת. ברביעי אלאמטותיהן
 אין השבטים עשרת ר"ע אמר : ב' ק"י סנהררין מהם. נוחה. חכמים רוח אין חסירים ואותןמס%,
 חסיד הארץ עם ולא ס"ה: פ"ב אבות לאסירותיה. ר"ע 'טבקיה יוחק רבי אמר לעוה"ב, חלקלהם
 : ש( ה-מפ"ם ופירש הסיר. שזך ושתך שלך שלי מ"י: פ"ה שם חטא. ירא אבל שם: רש"יופירש

 קשה : הי"א שם שם מעט. הקצאת משני לאחד שיטה ור"ל הטוב בפעולות שירבה הואשהתמיך
 שיקרב עד יתירקו שמכלניתו הסבלן קרא איך הסתכל : שם הרמנ"ם ופירש חסיד, לרצות %1חלכעוס
 : שם הרמב"ם ופירש חסיר אחרים ויתט יתן מי"ג: שם שם מסיר. הכעם ברבר ההרגשהלהעדר
 חסיד. אחרים ג"כ שירחמו ונר יירת הוא שירתם מה לו יספיק לא אשר הרחמנית רב קראאיך
 חסיר. יקרא מעט הזהירות מן שיצא שמי שם: הרמשם "ירש חסיר, ועושה שלך כי"ר: שםשם
 כו' חסרי אומ,' מניא כן שמעון ר' תנא פי"א: סנהדרין ירושלמי ס"ס. פרשה וב"ר כו'משים בחויי מתי,מר.ן ה'1 ה-אשחים חס.דים פ"ג: שמהות ובמסז' וחמר. צדיק להיות ומכשרתו פ"ו:שם

 רבה מררש שמי. על ונזבחו אותי שעילו זבח עלי ידי על שנכרתו בריתי כורתי חסר עמישעשו
 שהיה מחסירך משה, זה כו' בדוך. מדבר כו' אברהם זה לאסירך בחמן דברת או א': פרשהויקרא
 למקום שפורשים : הספנים ד"ה שם וברש"י חסירים רובן המפגים א': פ"ב קדושין לוי. ש5משבטו
 לכו הוה לא אתון חסירא שמעיה דר' תלמיד אי : א' קפ"1 בלק חהר ברעדה. הם ותמירסכנה
 וכדין דתבין לאינון לקבלא דפשיטא נימינא יאתדבקא בגין 14: קצ"ה שם מזוהמות, ביריםלברכא
 ראיקרי אבינו ראברהם ברתא חסירא ב': רי"1 שם הנ"ל. בסוכה רש"י כדברי לא וזהו חסיר.איקרי

 דאתעסק מאן ובג"ד חסר דאיהו דקוב"ה מימינא אתיהיבת דאורייתא חסיד ע"ה וקא רבנןדאוקמוה
 בראשית רבה מדרש קו%. עם המתחסר זה הסיד איזה אוקמוה הכי אלא כוי חסיד, אתקריודאורייתא
 הם ע"ח: פסקא כהעקתך בספרי יוסף. זה ואיזה כתיב חסית הסידיו את יעחב לא : פ"1פרשה
 רמו ששטים בילקוט מובא חסיר, אצי ללמור חסידים גאו ילמד למי חסיר והוא ילמדו ממיחסידים
 קט"ט: מזמור תהלים שוה"ט מדרש תתקמ"ב. רמז האזינו בילקוט טובא חסירים, בהם ישצריפים בהם הכמיםיש בהם 'ש כשרים בהם יש רבנים כהם יש ד"ת כך ארץ: פיסקא האזי% בספרי שםל"ח,
 כל חסידיו לכל תהלה לעמו קרן וירם הפרשה מן למעלה כתיב מה ישראל א* החסידים הםוסי
 וכשיראו כו' שירח ואמרו חסידים נעשו בים יאוהו הסידים, נעשו הם הקג"ה את רואיו  שישראלזפ4
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 פני יבייש לא פיו יפתח לא וכאלם ישמע[ ]לא כחרש והוא פניו ומלכינין שמביישין לפייחוורו
 ב' אורך בא כי שם( )שם א' אורי קומי א( ס )ישעיה חי שהן מבהיקות פניהם ולעתידאדם
 עליך וכבורו שם( )שם ד' ה' יזרח ועליך ב( שם )שם ג' זרח עליך ה' וכבור שם()שם
 זרחך שם( )שם ז' לנוגה ומלכים שם( )שם ו' לאורך גוים והלכו ג( שם )שם ה'יראה

 השכינה. מזיו שנהנין כיתות ז' )ג( אילוח'
 בושת שמקבלים אדם בני אילו בג( מד )תהלים היום כל הורגנו עליך כיתתקעו.6(

 ותפילין ציצית מצות לקיים אדם בא המצות על פנים והלבנתוכלימה
 דמים שיפוך כאילו פניהם המלבין על ומעלה )א( הבשת מפני דמו נשפך בהםוכיוצא
 עושי על רע מרברים שהם בדבר עמי מחטיאי כא( כט )ישעיה וזהו מצוה מלעשותומונעם

 חרפה. נשאתי עליך כי ח( סט )תהלים וזהו היום כל הורגנו עליך כי וזהומצוה
 ובממונו בחייו מקללו והיה פניו נפלו לא החסיר את ומכוה מחרף היה אחדתתקעז,

 הבא העולם בן יהא שלא כדי הרבה עונות לו שיזדמנו מקללוהיה
 פנם לא הרי כשביישני להם אמר פניך נפלו למה תלמידיו לו אמרו פניו ונפלוונתעצב
 הזה העולם בהנאת וכשקללני מכבודו יהנה לא אדם כשמת בכבורות חפץ אני ואיןאותי
 עון יגרום פן לבי דאנ בהקב"ה למרור הבא העולם בהנאת כשקללני אבל כלה זהכל

 המברכים. מן קול אלא מקללים קול ישמע שלאוהתפללתי
 וכוונתו חסידותו מניח אין בו שמתלוצצין שאע"פ )א( החסידות חוזק ועיקר 3(תתקעח.

 יזכה ואז ממנו חוץ צופין והם )ג( בנשים צופה ואינו )כ(לשמים
 כל עיניך תחזינה ביפיו מלך יז( לנ )ישעיה השכינה בזיו תשבע ועינו הצפון טובלרב
 ומה א( לא )איוב שנאמר כמו בבתולה ולא )ד( כעורה ואפילו בנשים מסתכל שאינומי

 תהלתו שנאמר חסידים נעשים הם הכא לעולםאותו
 בקהי

 נקרא : שי"1 רמז ישעיה בילקוט חסידים,
 פתר כר תתחסד חסיד עם : פי"א רבה ויקרא חסיר, הוי אתה אף מעשיו בכל וחסיד שנאמרחסיד
 במשה קרא פתר נתמיה רי בחסידות, עמו בא הקב"ה בחסידות שנא כיון אבינו באברהםקרא
 האומה הות באיזה י"ב: מזמור שוח"ט מדרש בחסידות, עמו בא הקב"ה בחסידות 'סבאבשעה
 פרשה תנחומא מררש בתורה. יגעים בה וי'ט צדיקים בה ויש חסידים בה יש לו אמרו שמדתהזאת
 האלהים עבורת שער הלבכות ובחוכות שמור? צריכין חסידיו וכי חסידיו את יעזוב לא '"ד: אותוישב
 התורה אנשי שבמדרגת הרמה המעלה וזאת כו' העשירית והמדרגה פ"ד: שמ כו'. "החסירים"עליון ובחירי הנביאים מדרגת אל 'גיע השכל הערת מררך שהיא העבודה אל ממגה שעולה ומיפ"נ.
 על לפירושו בהקדמתו הרמב"ם כו' האלהים אל נמסרו אשר 1"החסידים" הנביאים מעלתוזאת

 )נראה חסידים נבונים להיות ממת האל חפץ שאמר בפייוסופיא המפורסם החכם בדברי לך ורי :המשניות
 בכל חסיר הוראת ביאר כי e~tyt פי"ג ה' מאמר המדות בספר החכם שכתוב מה ע4 שגתו כילי

 כן עשה אם לכר ממתו מחמישית יותר לתת יתחייב ולא מ"א: פ"א פאה בפירושו הרמב"םכרמס(.
 הממוצעת תכונה נפשות'הם תכונת מניחים החסירים היו לא פ"ר: פרקיו בשמונה חסירוה.במדות

 :: :גן:במך:ב~ה :נמוש :ג : י:לבמ:יבכךב:נךך :,ייןג:7,:ן
 הפלגה תהיה חסיר יקרא בדבר ההפלגה כי כו' שמארנו כמו מעט הא' לקצה שיטה עד המדותבמעלות
 הפלגה ענינו שחסד אבות בפירוש ביארנו וכבר : לשלישי פנ"ג נבוכים במורה כתב וכן ברע אובטוב
 גר המאור המנורת הביא אלה הרמב"ם ורכרי מוהרי"מ. בפירוש שם וישן בו שמפליגים דברבאיזה

 וזה א': ל' מציעא בכא מקבצת בשטה ויעין יהודה נפש בפירוש ויעו"ש פ"ב ח"ה הי כללג'
 שיתרחקו כדי רגיל שאינו לדבר אף חוששים שהיו אלו כחסידים דנזיקין מילי : ז"ל יהונתן ה"רלשון
 ערך הכנוים בערכי )ם( יש"ש. כו' בממצו ותרן שיהא דאבות מילי ושיקיים כו' הבריותמהיזק
 שפרוט לררנ"ט רימונים פררם בספר ח מליצה וכעין דשבת פ"ע הימים חמרת בשם זה הביאחסיר
 לקמו רבנו רצה ואולי נ' י"ב שקלים פרשת כהנא דרס פסיקתא ויעוין חטאת לאומים וחסד ל"די"ר משלי בביאורו הרשכ"ם כתב וכן והאנפה החסידה ומן חסודא מן להתחסד הרוצים השוכר:פרק
 י"א. מזמור תהלים שוה"ט מ"ז עיסקא דברים ספרי ה"א ח"כהגיגה ירושלמי )ג( א'. פ"ג חולין חברותיה עם חסר שעושה חסידה שמה נקרא למה שאמרו מהעל

 עשיחיג
 שםעיש"י"יי,יג:%";ג 1"1?["ח1.ך"ב'=
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 יצרו שאינו וכל עליו חינה עדיין תתנשא אי כשתתארס לפניו חן ומעלת בתולה עלאתבונן
 לבא. לעתיד שכינה זיו לראות יזכה הערוה מןנהנה

 ואומר כ"מ וניאוף זטת הושע בספר וכנגדם בתורה בעיניו ה' בעיני כ"חתתקער,
 הפורש כל לומר עינו בבבת יב( ב )זכריה ואמר הקרשות יד( ד)הושע

 יראו בעין עין ה' אתה נראה בעין עין לראות יזכה ברע מראות עיניו ועוצם וניאוףמזנות
 ואדם. אלקים בעיני חן וימצא הכבוד יראו ועיניו טמנו עיניו יעליםולא
 ואינו האשה וכן אליו שיצוו ומלהראות בנשים מראות יצרו את שעוצר מיתתקפ,

 ובמעשים בתורה ועוסק מתנאה ואינו כעס וסובל )א( במלים דבריםמדבר
 השרת. ממלאכי לפנים יהיהפובים

 מלאך עינים ראיית עם כי בו אדם יסתכל אל נועם שאדם בשעה 6(תתקפא,
 ונם )א( תלמודו משכח וגם צערו על לנקום וממהר עומדרע
 בה: מצוים שדמים הנדהפני

 בסירת לבו את מושך כשאדם מתחילה כיצד מתחילה החסידות שורש ג(תתקפץ,
 שדש ואחר אותו ומביישים עליו שמלעיגים כמו לו קשהחסידות

 יהיה כך בחסידות בקושי שנכנס כשם החסידות ממירת לסור יצר בו אין החסידותבמידת
 לכך בתחילתו קשה החסידות שורש לכך הבושה מפני חסידותו מידת לעזוב קשהלו

 הרע לשון שדיבר לאדם דומה מעשים באותן חושש ואינו זקן כשהוא אבל בבחרותויעשה
 הרבה. שכר לו יש ועושה לעשות לארם לו שקשה דבר ועל יותר מדבר ולא לשונווכלתה

 הטוב במעשה דבר ונבון יח( מייז )ש"א דורש אמר כשמואל באגדה )א(תתקפג.
 כמו לעשות לאחרים ומבין טובה לעשות איך בבינהשמעמיק

 הנולי. את שרואה זה דבר ונבון לתורה העם את מבינים והלוים ז( ח)נחמיה
 ובעומק הבורא הילכות ובעומק החסידות בעומק להכנם לו שיש מי כל )א(תתקפד,

 ונפש ומבין חכם הוא א"כ אלא להיות יכול זה אין צ'[ ]דףכבודו
 עם ומלהסיח ילדים ושישוע אדם בני שיחת ועזיבת ארץ דרך ועזיבת כעם בלארצון

 מעשה. בשעת אלאאשתו
 וכנגד תקנתם כנגד העולם ערמות לחשוב וביראה כדעת אדם יהא לעולםתתקפה,

 סכנה במקום והולך בכפו נפשו משים אדם היאך יראה כיצדכבודם
 שלא כבודם בשביל עצמם ומוסרים המלחמה בעומק הולכים פרשים כטן כבודובשביל
 שלא חשבו ערמות כמה מנאפופיהם שנתעברו הנכבדות הנשים ערמות כמה ועודיתביישו
 כמה אחת על שמים כבוד בשביל עבדו שעה לכבוד אילו ומה הגנבים וכן הבשת לידייבא

 ו'. 3( ססט5"6.3(
- - -

 כעסי- כיבש י"ר )6(-תרוקע,,
 אע"פ הגלוים במקומות גה להסתכל מותר אבל ז': סעיף קצ"ה סי' ביו"ד הרמ"א)6(תתקפא,

 ער הצאבה מדעת והמפורסם לשיישי: פמ"ז נשכים במורה והרמב"ם מראייתהשנהנה
 מלאכות כל אמרנו ובין זה בין כמה ראה יטמא עמה שמדבר ומי כו' המזרח בארצות זהזמננו

 ובאגרתו טומאתה ימי כל בעילתה רק ממנה יאסר ולא לבעלה עושה נדה לבעיה עושהשהאשה
 שיאמיט כמו הנרה בענין הנהגו יאמינו מהם דיינים וקצת אברהם: בני דע המתחית אברהם ר'לבט

 גכיאורו הרמב"ו אבל כר בקומתה יעיינו ולא כלל הנדה יראו לא ישמעאלים בארצות הדריםהאומות
 גנאי מוליד מבטן וגם מזיק שהבין כו' מאד מרוחקות הנדות היו כי ל"ה: ל"א בראשיתלתורה

 ' ' ק"פ. סי' המאור במטרת מובאים ודבריו כו' רע רושםועושה
 י"ט. פרשה סוף שמואל מדיש )6(תתקפג,
 ורחוק ארוך הענין זה פ"ט: סוף ברכות המשניות בפירוש ז"5 הכמג"ח דביי יעיו )6(תר~קפד,

 כו'. ימצאט מי עמוקעמוק
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 שאמר עוקבא )א( בשביל עשה יהוא וכן בוראו כבוד בשביל להערים שצריךוכמה
 יהוא שאמר נכשל שבפיו רק הרבה יעבדנו יהוא מעט הבעל את עבד אחאנ יח( י)מ"ב

 עשה. בעקבה מקום מכל הרבהיעבדנו
 ההוא לי אמר בעלמא קושטא ליכא אמינא הוה מריש רבינא )ב( אטר )א(תתקפו.

 ליה יהבו הוו דאי שמיה טביומי רב לה ואמרו שמיה תבות ורבמרבנן
 וקושטא אתרא לההוא איקלעי חדא זימנא בדיבוריה משני הוה לא דעלמא חלליהכל

 איתתא נסיכי זימניה בלא מהתם מית איניש הוה ולא בדיבורייהו משני ה11 ולאשמיה
 שבבתה אתאי רישה חייפא וקא דביתהו יחבא חד יומא מינה בנין חי תר לי והוומנהון
 אתו בנין תרתין ליה שכיבו הכא ליתא לה אמר ארעא אורח לאו סכר אדשאפרפא
 במטותא לי אמרו מעשה הוה הכי לחו אמר האי מאי ליה אמרי לקמיה דאתראאינשי
 לשוא ל( ב )ירמיה שנאסר וזהו אינשי בהנך מותנא בהו חיגרי ולא מאתרן פוקמינך
 כגון עליו קשה שיצרו דברים כגון יום בכל שטהנ חסידות דכר 11 כניכם אתהכיתי
 על בטיול וללכת חידושים ולדבר בנשים ולראות שקר ולדבר בטלים ודברים הרעלשון
 שנוהג בהם כיוצא וכל לבטלה שמים שם להזכיר ושלא לישבע שלא וכן יצר ישהכל
 יחנך לכך בהם החזיקו מילדותם כן אם אלא בהם לעמוד יכולים ואין תוקפו ויצרותדיר
 נם ו( כב )משלי שנאמר יניחום ולא יעזבום לא כשיזקינו גם בקטטתם מאלה בניואדם
 להתעטף חמצים היו הטובים מן שהרבה ותמילין טלית הרי טמנה יסור לא יזקיןכי

 כשיהא בקטנותו האדם בהם מתנהג שאין דברים וכל מנעו הבשת מסני הרי תפיליןולהניח
 ולאחר הבשת מפני לגרים קשה והתורה כמילה עליו קשה בגורלו לעשותן וחפץנדול

 לפרוש לו שבושת ואע"ם מהם לפרוש לו קשה טובים ובמעשים במצות האדםשהחזיק
 פורש אינו הבשת בשביל אלא )ג( פירש לא ואם מאד גדול עונשו ופירש הטוביםממעשיו

 יצרו)ד( את ודחק עליו קשין והיו בהן כשנכנס מתחילה כמו גדול שכרו אין הטובותמן
 מטה. של דין כיח של עונש שיש במקום מעלה של עונשין כנגד דיבר לא רבינומשה

 עתה כי יב( כב )בראשית שנאמר הדבר עליו שקשה במקום היראה שורשתתקפי.
 לפנים לעשות שצריך החסידות דבר שורש אתה אלהים ירא כיידעתי

 שמחת התפילה שורש מעשיו בכל וחסיד יז( קמה )תהלים שנאמר דבר בכל הדיןמשורת
 מנגן המלך דור היה ולכך ה' מבקשי לב ישמח נ( קח )שם שנאמר המקום באהבתלב

 מכל מעשה לעשות לדעת להעמיק התורה שורש הקב"ה באהבת שמחה לבולמלאות
 אחת. כל נפרש אחרת מעם עשיהם לכל טוב שכל י( קיא )שם שנאמרדבר
 ביום )א( לפניו קשים עלבונם כמה וראה הקב"ה לפני צדיקים חביבים כמהתתקפח.

 שצדיק לפי )ב( שליש ולמה נתקלקלו העולם שליש אליעזר רישנידו
 צבאות ה' מלאך כי מפיהו יבקשו תורה ז( ב למלאכי שנאטר מלאך נקרא בתורהההוגה
 דהבאי בן יוחנן ר' )ד( ועוד עולם שליש לקה לכך עולם של שלישו ומלאך )נ(הוא
 לשם גמליאל רבן  שנתבתן  אע"פ וראה )ה( כן עשה אליעזר ור'  השרת מלאכימשום
 מתכוין שלא מי שכן וכל גמליאל רבן נענש אונאה בעבור בתחנון אליעזר ר' כשנפלשמים

 א'. קי"מ סנהררין ויעוין ב' יי ג' מלכים )6(תתקפה.

 ממעשיו פורש היה הבושת שעלא כלומר )ג( רבא. : לפנינו )3( א'. צ"1 סנהדרין )6(תתקיפו.
 דין יש אם אימר אלעזר רני ר' אות משפטים פרשה תנחומא טדרש )י( הטובים.י

 ע"ב. מזמור טוב ששוחר nSY~S דין איןלמטה
 ב'. נ"ט נ"מ )6(תתקפח.

"( 
 המובאה כדעת רגט ודעת הוא, צגאות ה' טלאך שנאמר מלאך נקרא והחכם השלום:י פרק זוטא ר"א וגמס' .בנן, השרת מלאכי מאן ב': כ' גררים

 שוחן. יהיו והצדיקים שהמלאכים ששמר מי ומהם 121: צד מרצחני לטי יצירה טפרבפירוש
 ג'. נ"ט סציעא בבא )פ( א'. כ' נדרים )1( ס"ת. פרשה רבה בראשית%
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 רנן של אחות היתה אליעזר ר' של שאשתו ואע'פ תבירו לבייש הטתכוין ועמיםלשם

 ואעם"כ אליעזר ר' בשביל שנעשו דברים כמה שראה ואע"ם גמליאל רבן חשש לאגמליאל
 צורבא אותו בא ]ע"כ[ כשחלה יהודה ורב )1( בישראל מחלוקות ירבו שלא כדיעשה
 ואע"פ מחפה איני כמותך בתורה ניול לאיש הרי אמר ושחק בשמתא אותו ששםמרבנן
 עמו יתקומט או חבירו את שיוכיח אדם לכך יענישע שמא חושב היה לא חולהשהיה
 שאני מאחר יאמר אל הרע בעושי ולא בו פוגעת הדין ומידת כהונן שלא דבר בושראה
 על יהרהר אם לראות הצדיק את מנסה הקב"ה כי בי ואחזור מחילה אבקשך כך עלנענש
 חוטא אני הרוצע שאומר בתשובה הרשע יחזור שלא כדי וגם מצדקתו יחזור ואםמדותיו
 מדרכיך ה' תתענו למה יז( סג )ישעיה וזהו שב ואינו ולוקה ומצמער זונה והואומצליח
 פוגעת הרין שסידת זלפי צדק ועושה שש את פגעת ד( סד )שם טיראתך לבנותקשית
 תורה. תפונ כן על ד( שם )שם וכת' ממת צדיק רשע בבלע יג( א )חבקוק וכת' מזבהבעושה

 יאמר אל שמצליח חבירו את רואה או בסובה או בבנים מצליה אדם ואםתתקפא.
 נטיבה שרויים ורשעים מעונים צדיקים שכמה בטזל תלוי עולםאדם

 וכל מלכים בני שכל זה נעשה איך במזל תלוי עולם אם ויחשוב מילתא תליא במזלאהרי
 יוולד לא שלעולם זה נעשה איך הפתחים על שיחזרו במול נולדים אם גדולים שריםבני
 עושים שצינם במדינות וחייטים ובנאים עבדנים כמן נוים של אומנות nefv'w במזליהודי
 מלאכה 1Wy'W במזל נולדים אינם שרים בני וגם מלאכה שום לעשות רגילים ואינםמלאכה
 לארם שררה וכשנותן אלה כל עושה שהקב"ה בהקב"ה האדם יתלה חלא גנאי להםשיש
 בטובה ששרוי שרואה האדם יתלה ובמה זרעו או ידו סו חטאו ובעבור ולזרעו לוגוזר

 שם יתחלל שלא כדי לבניו ומשלם טובים היו שלו והוריו אבותיו שמאיחשוב
 בעבור יחשוב ועוד העולם מן לטורדו כדי לו ומשלמין טובה עשה הוא אושמים
 הרבה עליו להביא כדי עושה הקב"ה כי מצליח רשע אותו כלומר מצליח פלוניזה

 וזה רעה עושה ביד למחות בידו יכולת והיה עניים לפרנס בידו יכולת שהיה עלפורענות
 זה מפני בידם לימחות יכולת ואין עבירה עוברי ומסייע מתאוה שיצרו מה ועושהמתגאה
 מדותיו לו למלאות לרעתו לבעליו שמור עשר יב( ה )קהלת הרי הטובים על שחתיתוגאה

 נותן לצדיקים ולנסות בסופו לו להרע בעבור לו מטיבין רשע בן רשע הוא ואפילוה"עוה
 )א( מעת כי לו לשלם יתחתן שלא ומי ממנו ולפרוע בו יתחתן אם לראות טובהלרשע

 היה לא אם יהוא ביד נפלו שהרי כלייה אסא של ,רעו על נגזר כעמרי אסאשנתחתן
 כדי מובה לרשע שמספיק ראינו הרי השבטים עשרת דוד לבית טחזיר היה בעטריטתחתן
 בהוללים קנאת. כי ג( עג )תהלים וכתיב כמותו יעשה ומי בו ירסק ומי לו יחניף מילראות
 שזה מה בלבו הצדיק יחשוב לכך רגלי נהוי כטעם ב( שם )שם וכ' אראה רשעיםשלום
 וכת' עולה בעשי תקנא אל במרעים תתחר אל א( לז )שם שנאמר אותי מנסה כךמצליח
 ולא בו תדבק ולא בו תתחתן ולא לו תחניף שלא דרכו במצליח תתחר אל ז( שם)שם

 עושין היו כבור וכמה נותנים היו ממון כמה וממרא אשכול כענר ולא )ב( עמותתחבר
 מזה ואמר חסדים בעלי הם כי יודע כי ע"ז עובדי שהיו אע"פ אביו בית מבנות ולקחלו

 אבל כהקב"ה יאמינו אז עמי מדברת ושכינה עמנו עושה שהקב"ה נסים כשיראואשיבם
 לה( כו )בראשית שנ' למוסב להשיבם אוכל ולא חסרים גומלי ואינן רחמנים אינן כנעןבנות
 הי. את שיכבד כדי וכבוד בעושר האבות רצו לא הרי ולרבקה ליצחק רוה מרתותהיה
 ימלוך פן אדוניה על ירא היה למה שלמה שימלוך אמר שנבר כיון הנביא נתןתתקין.

-- - ---- 
 נתן וגם ידו על נפשות כמה ויהרגו אדוניהו ימלוך לבסוף שמא אמר אלא

 נ"י. פרשה בראשית רבה מררש )נ( פי"ב. סוטה תוספתא )5(תתקפט.
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 היה ויודע האחרים כשזימן עמו שיאכל אחריו שלח לא שהרי אדוניה יהרגהו פןמתפחר
 שצריך אלא מקיים היה שהקב"ה ואע"פ ה' דבר לקיימ הנביא שיעסוק חפץשהקב"ה
 מה שיתקיים כרי כתחבולות שיעסוק כדי ספיקא הנביא בלב משים הקב"ה ועודגלגולים
 ואינו וחכמתו עורמתו שמחמת הארם וסבור הלבבות מטה אם כי ניסים בלא גזרשהקב"ה

 נאמר זה על מחוכמים חכמים הם חפץ הקב"ה שאין מה כשאומר והוא מהקב"ה אלאכן
 ולפי בהם הדרים מנהג עניין וכפי מקומות כפי הנה בערמם חכמים לכד ינ( ה)איוב
 במקומות אבל ועקרבים נחשים .די על ניזוק אינו אלף מני אחד מקומות באלה והריהריעות
 אומה כל של הגבולים על צ"א[ ]דף היושבים וכן בהם ניזוקים בהם ועקרבים נחשיםשיש
 הולכים כן אם אלא המלכות באמצע שיושבים באותם ולא בשביה מהם להוליךרגילים

 שיהיה יארע פעמים כיצד והרגילות הדיעות וכפי אחרת מארץ עליהם יבאו אולמלחמה
 שבעל יארע לא זה אבל עמה לשכב המלך או הדוכום ויבא יפה בת מנעליםלמתקן
 נימים בלא להיות שיכול מה כל כי מלך בת עם שישכב מנעלים מתקן כגון בזוייהמלאכה
 על חובה מגלגלין ממנו ונפרעין עין ידי על אלא איפשר ואי לפלונית פלוני נוזריןשהרי

 נוזרין. הדיעות שלפ. כיון חייבידי
 ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך הי את ה( 1 )פנוים ואהבתרזתקצא.6(

 עמקו מאד ו( צב )תהלים שנאמר מהשבותך עמקי בכלמאדך
 הקודש ארון לפני בזקנו מכבד היה עדן ניחו יקר כרבי יעקב רבינו )א( כימחשבותיך
 אני אמר מנעליו חולץ היה השלטון לפגי או המלך לפני הולכים הקהלוכשהיו
 וחס נהנו בשלי ואני בשלהם שהם ונמצא ובתחנונים ברחמים ואני בכמפם הםעני

 אחריו:הסירים
 מוכיחו. גנאי שום בהבירו וכשרואה חבירו את שאוהב מי שמים לשם אהבה אייהתתקצב.
 אד0...3( שבני ישמע או כשיראה אדם בני במעשה שיפשפש לתמידות סייגתתקצב,

 ומתוך מהן נפרע.ן שעשו שבמידה שידע שיחטאו כשיראה לב עלישים
 מעבירה. ויתרחק במעשיו יפשפשזה

 עון אותו בשביל שנפטר פלוני אותו לקרובו או לכנו החכם שיאמר מצוהתתקצד.
 אשר למען שעשה וכך כך בשביל עליו באתה פורענות אותו יודעאם

 קרוביו. יתביישו שלא בגלוי יאמר שלא ובלבד אחריו ביתו ואת בניו אתיצוה
 אומן אחר מופר לפני סופר כגון בו כיוצא לפני חבירו את אדם ישבח אלתתקצה.

 אבל ברעתו וידבר בו יקנא ועוד סניו שמלבין מפני אומנתו תופשלפני
 וברצונם שמחים שהם לפי אחרים שמים ליראי שבחו לספר מותר הוא שמים יראאם

 כל יתן ומי כט( יא )במדבר שנאמר כמעשיו אעשה יאמר זה ועוד שמים ירא יותרשיהא
 רוח הגונים ושאינן הרשעים שיהיו חפץ היה לא כי נאמר לא עם כל את נביאים ה'עם

 יד( ב )איכה שנאמר העם את שמחטיאים עזור בן חנניה )א( כנון עליהם שורההקדש
 רע יותר רשע חכם תלמיד כי נביאיה מחטאת ינ( ד )שם וכת' ותפל שוא לך חזונביאיך
 טז( נ )תהלים וכתיב הדינים את ומעוות הרכים את ומחטיא אחריו נמשכים כי הארץמעם

 הצדיקים נביאים ה' עם כל )את( יתן ומי נאמר לכך חוקי למסר לך מה אלקים אמרולרשע
 אמר )ג( לכך ראוי דורו שאין אלא ראויין יש )ב( כי הקדש רוח עליהם שתשרההראויים
 מ5ק. תקזס נ( חסש5"ס.6(

 שאין : א' ת"ז זבחים שאמרו מה הוא כאלה רירים מקור כי לגמר נראה ובאמת כו'י לאזני גכגסת זו שמזעה אין ע"ז: כתי חכמים משנת בספרו ז"ל האגיז ר"מ הגאון )6(תתקצא,
 ג'. כ"ז עיתבין )ג( א'. "'א סנהררין )ג( ג"ח. ייסירו )"(תתקצה. בזה. ודי העובד אחרי אלא הולכתהמחשבה
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 כלומר מסותא לבי אבתריה מאניה מוב.לנא בג בג הבן אליבא בבקר דמתרע מאן יוחנןרי
 קפרא בר שדחקו ר' )ד( וכן תורה טעמי הראשונים מחבבין היו כמה ללמדך לו עבדהנני
 אחד. דיבור אפילו שילמדנו כדי משועבד ארם יהא לכך תועבה תבל זימה ומיפרשכדי

 יום ער בעצמך תאמן אל )א( אמרינן שכך עצמו ולא מעשיו אדם ישבח אלתתקצוי
 בעולם שיהנה אותו שמשכחין במקום ישב ולא מעשיו ישבח ואלמותך
 כמעשיו. ולעשות לשמוח רוצה והוא כך שעשה ששמח למי יאמר אלאהזה

 אמר ליהרג גדול כהן ישמעאל ורכי נמייאל בן שטעון רבן כשיצאו )א(תתקצן."(
 שאיני לי אוי אחי ישמעאל לר' גמליאל בן שמעון רבןלו

 לבך זהנאך neef לבך היה ברבים דורש נשהיית שמא א"4 ליהרג 'וצא אני מה עליודע
 בצניעות שיעשה פובים מעשים שמים לשם כשעושה אדם כל יעשה וזה ניחמתני לואמר
 לפני לבו שמח שאם לבו יהנה שלא ישמור לשמים שכתנתו שאע"פ לבו יהנהואל

 ללבו ילמד כרחו בעל שמח לבו ואם הזה בעולם מצוה אותה של שכר קבל הריהעולם
 מעשה בעלי מתו שכבר היו מתים כמה כי ששמח מעשה מאותו ויחדל יצרו אתלכפוף
 מה לכך לי יהיה כך אותם מזכיר ואין להם זכר ואין הדבר ונשונטע זה מעשה שעשווגם

 חושש 'הא שלא מלומד ]ע"ב[ שיהא עד עת בכל יחשוב כך שישכחוני לי ישהנאה
 שמים. לשם אלא דבר שום יעשה ולא אדם בני שישבחוהובמה

 יתהלל בזאת כי בג( מ )ירמיה וכתיב פיך ולא זר יהללך ב( בז )משלי כתיבתתקצר,
 כשאין אלא אסור שמשבח שבח באותו לבו יהנה אם אלאהמתהלל

 רבי בשלום בא יהושע לר' גמליאל רבן לו אמר )א( פיך ולא זר יהללך אז יהנהלבו
 ואתה מקיים ואתה עליך גוזר שאני תלמידי חמא ביראת ותלמידי בחכמה רביותלמידי
 שאע"פ כן לומר צריך אלא חטא ביראת עצמו שיבח הרי לרבו כתלמיד עצמךעושה
 חולק אני אבא בית לכבוד ולא לכבויי ולא שמים ביראת גדול אני בחכמה גדולשאתה
 שעברת תצטער אל לכך כדברי לעיטות טובים ימים תיקון וראיתי שמים לכבוי אלאעליך
 וכן חוטא הייתה כחשבונך הכפורים יום עשית שאם עשית בדין כדברי ועשית דעתךעל

 שאיט עצמו את לשבח היה צריך בי מנעורי ה' את ירא ועבדך יב( יח )מ"א אמרעובדיה
 מיתה שטרם מי דומה ואינו שמים3( ירא שאינו למי שמים ליראי מיתה שטרם מידומה
 מנביאי ואחבא יג( שם )שם אמר לכך בו תלויים אחרים שאין למי בו תלוים שאחריםלמי
 לפי ח( יב )משלי שנאמר בו שיש בדבר אלא הארם את לשבח ואסור ואכלכים ונךה'

 בכורים למביאי לומר צוה למה כן אם פיך ולא זר יהללך ב( בז )שם איש יהללשכלו
 הלא אלקי ה' בקול שמעתי יד( שם )שם שכחתי ולא ממצותיך עברתי לא יג( בו)דברים
 דברי אוציא פן אזהר  ויאמר שיזהר אלא כן  עשה לא עצמו את ישבח ואיך יודעהקב"ה
 זכר ג( כ )מ"ב חזקיה שאמר ומה שקר דוברי פי יסכר יב( מג )תהלים וכתיב טפישקר
  ובור  אמר כי עשיתי בעיניך  והטוב  שלם ובלבב באסת לפניך התהלכתי אשר אתנא

 ולרשע יצדיק אחד מקרה  ב( ם )קהלת יאמרו  לאו ואם טובה  אחרים שיעשו נרילהחיותעו
 לו  עושים גני  לא אם יאמרו רפואות ספר גנז )ב( הנה ועוד הרבים את שאזכה כדיועות

 nrap, 3קי )טיל ינייו  נטיו ל ח'.6(

 מ"ר. ת"ג אבות )6(תיעקצו. א'. נ"א נראים)ר(

 רבא. בשנויםי פ"4 אליתו  רכי ותנא פ"ח שמחות  ובמטכס כשתפסוויעו"ש  ויפנינו: פל"ח ארר"נ )לתיקצו.
 א'. נ"ו פסחים  )נ( ת"ח. פ"י  שם ובירושלמי א', ג"ה השנה יטש )5(תוןקצח.
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 שתלה ומה )ד( תשובה ויעשו רופא שאתה וידעו תרפאני שגנזו בעון ומת )ג(רפואה
 בשביל"( זה כל עצמו על שהזכיר מה כי כאבותיו לו תלו לכךבעצמו
 ואם לקיימו יעסוק קיים ולא קיים רבר אותו ואומרים אותו שמשבחים מיתתקצר.

 ישתוק. יעשו לא אחרים גם מקיימו איני יאמר ואם לקיימו יכולאינו
 מזכיותיו לו מנכין הזה בעולם וההנאה הכבור לפי כי יכברוך אם תשמח אלתתר.ל

 כרי מפניו שיעמדו גמליאל רבן תיקן )א( והלא תאמר ואם הבאבעולם
 מכולם ימים האריכו ומשותלה ירד שמיזוג( לשם עליהם שראו ויהי שכרשיקבלו
 ומשים עניו שהוא מי שכל ללמדך כמת שה ומשותלת עצמו את הוריד שירדלפי
 כשם ששמו לפי ימים קצרו ולמך וחנוך ושנותיו ימיו יאריך הקב"ה שאינו כמיעצמו
 ז( י )משלי ובניו וקין משותאל של בנו למך כשם ששמו לפי ולמך קין של בנוחנוך

 לברכה: צדיקי' זכר שם( )שם צדיקים אבל ירקב רשעיםשם
 אנן מלאכים קדמאי הוו אין זעירי ר' נשם זמינא בר בשם )ב( אבא )א( רביתתרא,

 בההיא מנא ר' אמר המרין. אנן נש בני קדמאי הוו אין גשכני
 שנאמר מלאכים קרמאי מדמינן לא יאיר בן פינתם דר' להמרתא אפי' אמריןשעתא
 הוו אי תמותון כאדם אכן כלכם עליון ובני אתם אלהים אמרתי י( 1 פב)תהלים
 המרין אנן אתם אדם מרעיתי צאן צאני ואתן לא( לד )יחזקאל שנאמר נש בניקרטאי
 לכם שבו ה( כב )בראשית וכתיב ישראל בעליו אבוס וחמור נ( א )ישעיהשנאמר

 מינה ונפקא דרי אכשור )נ( וזהו האחרונים מן טובימ יותר הראשונים החמור עםפה
 )ד( שהרי כמוהו היה לא לפניו שבדורו צדיק שום של כהספידו אדם יאמרשלא
 : הילל של תלמידו הקטן שמואל )ה( ועל עזרא של תלמירו הילל עלהמפירו
 כא( שם )שם יעקב לעבדך ים( שם )שם יעקב עבדך ה( לב )בואשית כתיבתתרס,

 הרי עבדו לפני יד( שם )שם ענדך את ה( לנ )שם צ"ב[ ]דףעבדך
 )שם אבינו לעבדך שלום ויאמרו כח( מג )שם ה' וכנגדם עבד עצמו קרא פעמיםה'
 )שם אלינו אבי עבדך ויאמר כז( שם )שם אבי עבדך אל עלינו כי ויהי כד(סד
 כנגרם ועוד ה' הרי אבינו עבדך לא( שם )שם אבי עברך אל כבאי ועתה ל(שם
 )שם בעברך אפך יהר ואל שם( )שם אדני באוני דבר עבדך נא ידבר יח( שם)שם
 ויש לגנאי רורשין יש ה' הרי )א( לארוני עבד הנער תחת עבדך נא ישב לנ(שם

 )שם אלי דברת כאשר עשיתי ככורך עשו אנכי יט( בו )שם כנגד לשבחדורשין
 )שם עשו ירי והירים כב( שם )שם בני זה האתה כא( שם )שם הקרה כי כ(שם
 )שם וזה עשו ה' הרי אני ויאמר עשו בני זה אתה כר( שם )שם עשו כידי כנ(שם
 ג' הרי פעמים זה ויעקכני לו( שם )שם ברכתך ויקח במרמה אחיך בא לה(שם
 ה' אביו ברכו אשר הכרכה על מא( שם )שם ברכתי וגו' לקח בכורתי את שם()שם

 כך ולשבח ה ויהורה אבי עברך וקרא עבדך לעצמו לקרוא פעמים הי הוצרךולכך
 לזה זה שאמך( יצחק יצטער שלא כדי עברך פעמים ה' וקרא עצמו את שהקטיןלפי
 פעמים ה' אבינו עברך שקראו בניו שהשפילוהו לפי ועוד יצחק יצטער או ישנאאו

 כט5" ס9ל פס י( ע"ס. ג( ט"ד. 3( סיקוס. טזמס ""(
 "וכס.

 כשנגנז ועכשיו הי והיה רפואה לו מוצאים היו רפואות ספר גנז לא אלו אשר יאמרו כי ר"ל)ג(
 ב'. יו"ד ברכות )י( תרפאני. לכןיטוח

 הגי': ברמאי )נ( ב'. קי"ב שבת ובבלי ה"א פ"ה שם וגרמאי ח"א :ה )"(מליגבתתרגל.
 א, י"ג חולין ב', ל"ט יבשת )ג( זיטונא. בר רבא אמר וירא א"ר ובשבת: זג'נאבר

 שם. שם )ס( א'. י"א סנהדרין )7( בחמיה. שםופרש"י
 כ"א, מ"ר בראשית עבדיך אל ותאסר ש"ל אחד שד כאן חסר )"(תתרב.
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 ואתה י( ל )שם יעקב עבדי תירא אל ואתה כז( מז )ירמיה ו' מלאים יעקוב ה'לכך
 תירא אל  ב( מר לישעיה עברי  תירא אל  אהה כח( סו )שם יעקב עבדי תיראאל
 לעברי נתתי אשי  כה( נח ליחוקאל וה'  יעקב תולעת תיראי אל  יר( מא לשםעברי
 )שם עבדי יעקכ שמע א( מד לישעיה ליעקב לעברי נתתי  אשר  בה( לו  )שםליעקב
 עצמו את אדם שמקטין טה )ב( כפי הרי יעקכ אביר וה' יעקב עבדו ה' נאל כ(מח
 יעקב את ותלבש סו( כז )שם צעיר יעבד ורב כנ( כה )בראשית אותו הקב"היגדיל
 כי יעקב יקום מי נ( ז לרסוס הקטן בנה ליעקב ותקרא מב( שם )שם הקטןבנה
 הקב"ה עצטו את שטקפין מי כל קטן יעקב וד' מלאים יעקב ה' כנגדם הוא.קטן

 ולא יר( לד )דברים לכך האדם מכל מאד עניו משה והאיש ג( י"ב )במדבריגביהנו
 כמשה: בישראל עוד נביאקם

 ספני טעון נוי ואפילו טעון אדם ופגע אצלו וטיט  דרך על  ארם  הולך  אםתתרטב(
 ד( נ לפשלי משאו הטעון שיעבור ער בטיט יפסע )א( שלוםדרכי

 ואל אבירו מפני נדחה שיהא לארם מוטב ואדם אלהים בעיני טוב ושכל חןומצא
 מפניו: אבירוידחה

 ושלום חס אלא  הם חופאים וגי יאמין לא בקרושיו הן טו( טו )איונ  מתיבתתרד.
 על ונענשין מותר באוטר אלא חטאו במעל  או  במרר אושבורזן

 ידי ועל )א( לופ את ולהציל מדום את להפוך שנשתלחו מלאכים 3(וכנוןהדבר
 אסרו כי לטובה שכוונתן אע"פ שנים קל"ח ממחיצתן נדחו הקב"ה של מיסטיריןשנילו
 שימהר וכרי  שמה  בואו ער לעשות פנל ולא  אליט ישמע  לא תצא ללופ נאמראם
 כאבות שהם ובניו הייא שרי לרבי שהניד מסטירין גילה אליהו )ב( בו וכיוצא לומלו

 חכמה הקב"ה נו שנתן שמי הקלקלה על שהשיב גבריאל )ג( וכן ונענשהעולם
 במלאכיו יח( ד. )שם לכך דקדק ולא ולרעת לדקדק לו שהיה מה על נענשיתירה
 אלי תביאו הקשה הרבר את אמר משה כי )ד( יאמין לא בעבדיו וכן תהלהישים
 הרואה אנכי יט( ט )ש"א אמר ושמואל )ה( צלפהר לבנות להשיב ידע שלאונענש
 אני יענה לא לשבח  וכך  בך  הנקרא פלוני איה  לשואלים  אדם ישיב לא לכךונענש
 נ(  יב )במרבר ואמר כענוה המשובחות  המעלות בכל  שאין בו שבח שאוחופלוני
 ממלאכי ולא האדם מכל )ו( האדמה פני על אשר האדם מנל מאד עניו משהוהאיש
 בדניאל בנביאים מצינו שכן בשליחותך אלך אני לחבירו אומר שהמלאך )1(השרת
 ענו שהוא מי כל המקום בכל ושולהין כותכין משם )ח( בסנהדרין ואמרינןויחזקאל
 ומשם הבית בהר אותו מעלין משם בעירו דיין יהא הימנו נוחה הבריות ורוח ברךושפל
 ושפל ענוותן הבא העולם בן איזה מתם ג( שלחו )ט( הנזית ללשכת ומשםלעזרה
 לנפשיה טיבותא מחזיק ולא  תרירא  באורייתא תרים ונפי? שאיף ועייל שאיף  )י(ברך
 שאיף ועייל שאיף ש"י רבנו )יב( פירש אבא ב"ר עילא ברב )יא( עינייהו רבנןיהבו

  יעיל סעי עי פס"1 נ( חקי""."(
~npb 

 טת"1.  ג( סס"ל. קיאן ותידפק ססססס"ן ק"

 ג"ז: wpoe ואתחנן ספרי ויעוין טגביהו הלע"ה עצמו המשפיץ כ5 ג': י"ג  עירובין שאמרו כעין%

מ %י %י "יאי גבג סנהררין ה(תקטרג,  

 ובש"ס ס"1 סי' יומא יעקב עין )נ( ב'. ס"ה נ"מ )נ( פס"ה. רבה בראשית מדרש  י6(תתרי,
 פיסקא רברים ספרי )ס( י"ז. א' דברים אלי, תקריגון מכס יקשה אשר והדבר אמר משה כירבנו: נדברי זצ"ל ט' משה נענש זה דבר על א': ח' סנהררין )ד( הזה. המאמר נמצאא

 בהעלותך ספרי )1( פס"ד. בראשית ובאגדת פי"ד שמואל ובמררש כר הרואה אנכי ויאמרי"ז:
 ג'. )ס(.פ"ח כו'. ממגי גחל שאתה אתה פתח לחגירו אומר זה פי"ב: אדר"נ )1( ק"א.פיסקא
 כתהו )ע( ' אבא. גר עולא לפנינו )י6( ונפיק. שייף טייל שייף לפנית )י( שם. סנהדרין)ע(
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 הבית תיקרת נבי מציעא בנבא )יג( אמרינן והכי ויוצא שוחה ונפנם שוחהונפיק
 שלא הוא 'ובדין להם ישוה כטלאכים ועושה הואיל פוקי( שוף עול שוףשנחבפה
 העולם תלה זה בעבור לעתיד שכרו ולכפול לשלה שלא לצדיק יעשה )יד( אלאימות
 באהבה יעבדיהו שצדיק כדי ולרשע לצדיק אחר מקרה ב( פ )קהלת שנאסרבמזל
 עלמות כן על ב( שם )שם אהכוך מישרים ד( א )שיר שנא' בדבר תלויהשאינה
 לישראל טזל 'אין אמרו מקום מכל תלוי הזה העולם במול אהכוך מות על )פו(אהבוך
 תציל וצדקה ד( יא )משלי וכתיב יסיך שריכון למען יב( כ )שטות שכתובפעמים
 שלטה הרי תחסר רששם ובפן נפשו לשובע אוכל צדיק כה( יג )שם וכתיבמטות
 שהמלכים ראינו וכן ]ע"ב[ בזכיות והרע הפוכ תלה ממנו מאומה נחסר שלאהחכם
 לצדיק נדול שכר תשלום שיש מניין אדם יאמר ואם נידונו בראייה הכתובים)פו(
 אליהם טניע וצדיק )יח( פוב בכל שרויים רשעים הרי לו אמור הבא בעולם ולרשע)יז(

 אלא עול ואין אמונה אל ד( לב )דברים כתיב והלא ולמה הזה בעולם הרשעיםכטעשה
 שרחמן כאב )יפ( לבא לעתיד תשלום שעיקר אלא מרשע לאל חלילה י( לד)איוב
 ויש פירות מלאה כשהיא לו ומשיבה יעטול שלא כרי בור שיה מבנו נוזל בנועל

 רק חפץ שהקב"ה  יאמרו שלא הרשעים מפני  הצלתה הזה בעולם להם שנותןצדיקים
 ומה אלהים עבד שוא אטרתם וגו' דבריכם עלי חזקו  ינ( נ )טלאני  שנאמרבמוררים
 רשעה עשי נבנו נם ונו' צבאות ה' מפני קדרנית הלכנו וכי משטרתו שמרנו כיבצע
 וראיתם ושבתם יח( שם )שם וכתיב אותו העבד בנו על איש יחמול כאשר עדונו'
 וסטך רשעים ועסותם כא( שם )שם עבדו לא לאשר אלהים עובר בין לרשע צדיקבין
 כן ואע"פ מותר התורה שמן דברים ג( יש עבדי סשה תורת זכרו כב( שם )שםלו

 )כא( ומצינו תואר יפת כנון היצר כנגד אלא התירה לא התורה )כ( כי ארםנענש
 החמיר ויחזקאל מסוכנת נהסה התירה התורה )כב( אבשלומג( בדבר בה דודשנענש
 בעבור שיענש יעשה ואם שמותר דברים ויש חכם בה שהורה ומבהמה )כנ( עצמועל
 שהרי שנע בבת דוד כפן השם הילול מפני שעשה העניין בעיניהם שרע אדםבני
 בא לא יד( ד )יחזקאל כנון ועוד פועה אלא אינו חפא דוד האומר כל )כד(אמרו
 באדם מעשה ס וכן חכם בה שהורה בהמה וכן כום כוס בשר זוהו )כה( פיגול בשרבפי
 פובים ובימים בשבת בונה הנוי והיה בקבלטת  הנוי וקבל ביתו  לבנות  נוי שהשביראהד
 עושה הוא ובשלו כקבלנות קבל הגוי אמר כי בו חשש ולא עליו מתרעמיםוהיו

 : לזרעו ולא לו לא הקרקע נשאר שלא מועפים ימים היו ולא)כו(
 שנים בפני ונשבעה היורשים מן נתובתה שתבעה אחה באלמנה ומעשהתתרה.

 היו לא מותה לאחר קרוב היה העדים מן שאחר ירעה %אוהיא
 וישבו הבעל יורשי ובאו בו ישבה אשר הנית את שלה היורשים אחיה תבעו בניםלה
 אתותינו שנשבעה ידעתם הלא שאמרו הוא אחותם ירושת אמרו יורשין ואילובבית
 שירדו ונתנלנל הים למדינת הלך והאחר קרוב אחד אם כי עד אין ואמרו כתובתהעל

 ס%"ח. ט ט"ג. ג( סמ"ג. סי' לקמן רגזי וסגין סייס  ג( ספנו. קיי ט"כ6(

 צ"ל  )יר( אק וי גהרא בבבא S~s )יל שם.לרעצי
 צריי

 שיר ייקוט )יי( משסח: שיא הששה
 הפסים גשם חחקפ"ארמו

 ועונש צ"ל  לק( למוחקה ויש מובן 4המ אין א4 חבות שהי )עז(

 4ע ק"ו  סגהייין לכי( בע ג~א  קרושין  )י( להם. ומחוירה ימשביחה מיחומים שרה גיולשהיה

 2ךויגג4:קקת גתשיוכ ג :דרם ןמ D~yWע: יעי על בית לבמת להתיר מעשה לעשות רצה לא ר"ת שגם אין ד"ה בתוט' ב' י"ז שגת  יעוין)גל
 כוי. אסוף התחש בהוך נשבת ל
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 לרון יכולין שלטטה דין בית שאין  דברי' יש  הרי חרב  והבית  הבעל קרובימנכסיהם
 לא לחכרך עלך רסני משום ונענשין שסותרים דברים ויש עונשין שלמעלה דיןובית

 כמוך: לרעך ואהבת יה( יט )ויקרא עומד לכךתעבד

 זה הרי החלום בעבור מתענה היה שהוא לחבירו קשה חלום שחלם מיתתרו.6(
 אדם יאמר יכול )א( כטוך לרעך ואהבת קיים הרי תבירו על יתענהאם

 טמני יותר אוהו לאהוב צותה לא שהתורה אבזה אני כך שמבזה מי עלי מקפידאיני
 רצונר בטל  אסרו הרי מקפיד ואם בדעתך שדעתו מי כמוך לריעך ואהבת נאמרלכך
 אל בינתך ואל ה( ג )משלי ואתה הקב"ה רצון מפני חבירך ורצון הבירך רצוןמפני
 בו הממרא פרא הירא יעבד העובד יכבד המכבד 3( נסיון לידי עצטו המביא זהתשען
 ל( ב )משלי שנ' יכבדנו הוא הקב"ה המככר כו' כיצד יצהב הצוהב יאהב האוהבימרה
 כתוב שאין כדבר אפילו אלא בתורה שכתוב כמה אכבדהו תאמר לא אכבד מכבדיכי

 הקב"ה לכבור אעשה וה ברעתך שתשים הקב"ה חפץ כוה לחשוב שתוכל במהאלא
 בתוך מים להשתין מותר שמואל אמר יהורה רב  אמר )4( שהרי הוא  שבן לךתרע
 וכוי נחמן דרב קמיה תנא תני וכוי קמ"ל מאי יוסף רנ אמר תפלה של אמותארבע
 במה זכאי ר' את תלמידיו שאלו כתיב מה כך ואחר לכתחילה שמותר ראינוהנה

 ולא תפלה של אמות ארבע בתוך מים השתנתי לא מעולם להם אמר ימיםהארכת
 היה לא אחת פעם לי היתה זקנה אימא היום קידוש ביטלתי ולא לחבירי שםכניתי
 הניחה כשמתה תנא היום קידוש לי והמאה ראשה של כפה וסכרה היום קידושלי

 הימיינך )ד( איל דרב קמיה וקאי דיתא )ג( קאסר הוה הונא רב יין גרבי סאותשלש
 קירו'טא ביה ואייתי להמייניה ומשכנתיה ריומא קידושא לי הוה לא ליה אמרהיבא
 נוצא איניש הונא  רב  בריה רבה איכלל כי  כשיראי רתיטום צ'ק ורף רעוא  יהאאטר
 כשיראיה דאיטום עד עילויה מנאיהו ושדיין שלחן וכלתיה בנתיה אחיין אפוריא ננאהוה
 איקפד רב שסע כי דרב ברכתיה בך סיקיים ליה אמר אשכחיה יוסף רב אחא)ה(
 שמוע בן אלעזר ר' את תלמידיו שאלו את כן כברכתך לי אטר לא אסאי )ו(אסר
 על פסעתי ולא קפנדריא הכנסת בית )ז( עשיתי לא מעולם אטר יסים הארכתבמה
 הארכת במה פרירא רי את תלמידיו שאלו ברכה בלא כפי נשאתי ולא קדוש עםראשי
 הורסו שלא מבהטה אכלתי ולא )ח( המדרש בבית אדם קדמני לא מימי אמרימים

 שלא מבהמה האוכל כל יוחנן רי אמר יצחק רי דאמר כהן לפני ברכתי ולאמתנותיה
 כו' כהן  לפני ברבתי ולא  )ם( נוותיה הילכתא ולית טבלים  אוכל  כאיו מתנותיההורמו
 ימים  הארכת  כטה הקנה בן נחוניא ר' את תלמיריו שאלו בשוין איהו קאמר כיער
  מרא  וררא אויל הוה התא ררב הא כי  תבירי  בקלון שכברחי לא  סיטי להןאמר

 דירך כמתא )י( דדרית רנילת אי ליה אמר מיניה שקיל וקא הנילאי ו' אתאאנתפיה
 קללת עמי עלתה ולא )יא( לי ניחא לא דידך בזילותא אנא איתיקורי לא ואיאין
  שרי  אמר  לפורייה סליק  הוה כי נחמן ורב )יך( וויקרא רמר  הא כי מיפתי עלהבירי

 הואיל תאמר שיא כמוך לרעך ואהבת אומר עקיגא ר' פכ"ד: בראשית רבה מירש )6(תתרו.
 ו ,ו

 ת יגתבז
 ו

 ב'. כ"ז מגילה )3( עמי. חבירי יתקלל התקללתי הואיל עמי חבירי תבזה
 בראשית אוג,לוס תרגום עיין דיתאה, דשא חרטם וכתב רתאה גורס הערוך אבל ריתא לפניט)ג(

 ולא כהן לפני ברכתי ולא לפנינו: )ח( הכנסת. לבית קפנדריא לפנינו: )" למר. וכן ברכתיךכי
 לא ר:ואי ם לפגינו: )'( א'. :ח ם )ע( דאמר. מתנותיה הרמו שלא מנהמהאכלתי
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 ולא מתנות קבלתי ולא הייתי בממוני וותרן רצערן מאן לכל ליה ומהילליה')ינ(
 פשעיו כל ממנו מעבירין מדותיו על המעביר כל רבא דאמר )יד( מדותי עלעמדתי
 רי לו אמר בהיי קצתה לו אמר ימים הארכת במה קרחה בן יהושע ר' את רבישאל
 גר אבזה רשע אדם בדמות נסתכלתי לא מימי לו אמר צריך אני וללמוד היאתורה
 תלמידיו שאלו גוי בהדי שותפות עביי דלא לי תיתי אמר הד איהי בר ומנימיןאיהי
 מימי להם אמר ימים הארכת במה אהבה בר אדא רב את לה ואמרי )טו( זירא ר'את
 במבואות הרהרתי ולא ממני שגדול מי בפני צעדתי ולא ביתי בתוך הקפדתילא

 המדרש בבית ישנתי ולא תם'לין ובלא תורה בלא אמות ארבע הלנתי ולאהמטונפות
 שם להגירי קראתי ולא הבירי בתקלת ששתי ולא עראי שינת ולא קבע שינהלא

 באלה לתמוה ויש המצות מן אהד כלל אין אלה בכל היי בהכינתו לה ואמריבחניכתו
 אמר לא מהם אהד הרי ימים אריכות בהם נאמר לא התורה מן רמז להם ישאפי'
 אריכות בהם שכתוב דברים ושאר ימים אריכות בו שכתוב ואם אב כיבוד שקיימתיעל
 לא אלא ימים האריכו שלא הצדיקים על לעז מוציא אתה נמצא כן היה שאילוימים
 ששאלו ומה ימים האריכו ולא בתורה שכתוב מה כל קיימו הרבה כי זהבעבור

 שאלו לכך התורה כל וקיימו ימים האריכו לא חכמים שכמה שידעו לפיהתלמיריס
 אלה כמו ימים האריכו ולא התורה כל שקיימו צדיקים הרבה שהרי עשו דבראיזה

 על מדעתי שהוספתי לפי ואמרו עשו דבר אינה שאלו לכך לעיל הכתוביםהחכמים
 לעשות והוספתי מזה עצמי על שאחמיר הקב"ה בעיני סוג שמא שהשבתי מההתורה
 שהוספתי שראה כיון והקב"ה עצמי על להחמיר הוספתי ואעם"כ כן הלכה שאיןפעמים
 שכחכו ממח יותר גררים שמוסיף מ. כל מכאן הרי )טז( ימי לי האריכו מחביריייותר

 ממאן וחוץ ממחלוקת חוץ ולהחמיר להקל כאחר הלכה אם הקב"ה של רצונושעושה
 : ונסתכן עליו ההמיר מרפון ר'  שהרי )יז( הילל ובית שמאי כית אהדדידסתרי

 האדם בני שהכת האמת דבר עשר )ב( ההמודות המדות הכפים אמרו )א(תתרז.6(
 לחכר והכניעה לשכן והכניעה והנאמנות מזב והגמול לשואלותת

 החמודות המרות אחוזך כמוהו )ג( לחכם החכם אמר הבושה כולם וראש לאורחוכבוד
 המדות ואמר הכסילים מן והתרחק המוב לעשות וצוה )ה( מהול הזה לעולם)ד(

 והגבורה והנדיבות והבושת וההוראה והסבל וההסתפקות והכבוד היראה י"ג )ו(החמודות
 הסברת זי החמורות המרות עור ואמרו פנים והסכרת האמת ודבר והצניעות והקנאה)ז(
 מחבירו ושיתבייש והכעס הרצון בעת מעצמו הדין ושיתן הקרובים וכבוד והענוהמנים
 הזה בעולם בנעימים הייו אלה שמרותיו מי החכם ואמר ושיטחול ברוחו ושיאריךלח(

 מהזיק והתרחק חסר וגמילות רכה לשון מדות ז' הצניעית השלמת ואמר הבאולעולם
 כשתשאל החכם ואמר )י( הסוד וכמות והאמונה הרע מהלשון וסור הטוסים )מ(]ע"ב[
 עם בתוך כשתהיה כן על רעהו כמעשה עושה אדם כל כי רעהו סי שאל אדםעל

 נמצא יהיה אם הואיל )יא( כי ורע כמוהו תרע פן לרע תתרע ואל שבהם לטובהתרע

 פ"נ.6(

 ז' אלו ניחא לפגינו )טל ב'. כ' בתענית רק ליתא במגילה )יי( לפנינו. ליבא ליה ומחיי)יג(
 א'. י"א ברכות )יו( תשכ"1. שי' תתי"ב סימן יעיל עיין )ט(תבות.

 והגמול צ"ל לכן ט' אלא מוצאים אנו אין גפרטן )3( ל"ת. שער הפנינים מבחר )6(ר~רזרז.
  שם: ךר( יחוו:  גחוך הנוסחא: שם )ג( הפנינים. במבחר הוא וכן מרות r1r' והןוהטוב

 איתא וכן הנאמנות להוסיף וצריך י"ב רק נמצאו בפרטן )ון רעה. עטך לעושה שם: )ס(בעולם.
 שם )מ( ב'. כ"א בחרא כבא חכמה תרבה סופרים לקנאת כונתו אולי מ( הפנינים במסחרשם

 סנהדרין רז"ל שאמרו מה וכעין מ"ג שער שם )י( השמים. מן ~ירוא צ"ל )ט( ושימשול.איתא:
 צ"ל )י6( עמהן. מיסב מי ימעין אא"כ כסעורה נכנסין היו לא כו' שבירושלים הדעת נקיי א'כ"ג
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 בטושכ יהיה ואם 1טי1 כ4 נכבד יהיה ולא יפקד לא יפקר ואם עצתו ישאלולא

 ליב( בה ומנעול החכמה מן מהתעלם בני לך השמר יבין ולא הדברים ישמעהחכמים
 חבירתה': תסתלק האחת כשתסתלק נצמרות והאמונה הכשת )ינ( ואמרו הדיברה מןוהזהר

 לא הקב"ה שברא בשת שאילמלא לעצמו טובה להחזיק יכול אדם איןתתרחץ(
 יותר בנלוי האדם את להרונ שהרי לך ותרע מעבירה נקי אדםהיה

 בקטנים מצוי הכעם כי אשתו עם ואפילו בנלוי פנויה עם איש ישכב מאשרמצויין
 לעצמך טובה תחזיק אל לכן מלחטוא האדם חדל בשת בעבור הרי ובחלשיםובזקנים

 ספני מעבירה התאפקת כך אחר ואפיי יבוך שלא ולפי הבשת מן עזבת בנעוריךכי
 : הבשת מפני הרע עוזב הייתהשמתחלה

 ובשת כבוד יצר ואין בשת נכות שאין חון בשת בנימטריא הארם ומותרתתרת.
 בשת ויצר טמנו לנקום הנאה והמונע הנאה של יצר אלאלבהמות

 גדול שכרו בשת בנסיון והעומד יחטא שלא כדי הדעת עץ באכילת נולדוכבוד
 הי יראי ואת ד( סו )תהלים שנא' ויריאיו הי למען נברא וככור בשת ילבשוושונאיו

 אכבד: מכבדי כי ל( ב )ש"א וכתיביכבד
 ז( כנ )דברים שכתוב אע"פ קבו( קיט )תהלים תורתך הפרו לה' לעשות עתוזרזרי.

 בחנון הרבר זה שאפיר מומב דוד אמר )א( וטובתם שלמם תדרשלא
 לישראל חסר העולם אומות יגמלו לא התורה אקיים ואם הסד לי שנמל לפי נחשבן

 בעכירה ממנו בגדול שמא עליו לבו יתפאר לא נדול בנסיון אדם יעמוד אםואפילו
 שהוא לאדם אומר שאם הבשת בצר לעמוד יכול מי כי לסבול יכול היה לאמועטת
 חצי לך נגלח או מהם אחת לך בחר אחד דבר לעשות לך יש השליט בירמסור
 עשה או לאו שום או לחבירך דבר שום ותגזול תגנוב או בשת דברי שאר אושערך

 : בו לעמוד יכול היה אם יודע מילעבור
 והלא נוצרה לכך כי לעצמך טובה תחזיק אל הרבה תורה למדת אםתתריא.3(

 לא ולילה יומם נוצר האיש אלא ללטוד להם אין שנוצרו ונריםנשים
 ממשלה נתן לכך בתורה בעלה שיעסוק בעלה את עובדת האשה לכך אחד רגע יבטללא

 עשה טצות לכך )ב( לאחרים זטן לקבוע יכול אינו ולילה יומם שמשועבד ומיבאיש
  לעצמך טובה תתויק אל  הרבה חזרה למדת אם הר' חייבת האשה אין גרסאשהזמן
  עבירה מעשה ובא  הרבים ויסיח  ואסג( מאר וארובה  רחבה  החורה כי נוצרת  לכךכי

 את שזכיתה לחפוא  עובוך לא  לכך כי  לעצמך  פובה תחויק אל  ליצרך  וכהגברתלירך
  לכך  הרבים את יוכה  כך  אחר כי שפני יצרו על ומתגבר ויכה שלא יש אוהרבים
 שעתיר ויש סורו יגלה  ולמי הארם מעשה  לפניו גלוי כי  להפוא  עובוהו לא  לכןקורם
 משה הוא בשננם 0 1 לבראשית לג( לחטוא עוכוהו ולא ירע תורה פעמי אולוכוח
 יאשיה )ה( וכן )ד( שנים ק"כ שניו היו לכך מבול  יום מן  לכך  יום למ' תורהיתן
 )ו( הקרשתיך מרחם תצא ובטרם ידעתיך בבטן אצרך בטרם ה( א )ירמיה וכתיבשמו

 פגר. נ( סחג"ס. פי' לעיל וט כעין נ( נמינויס. מ"66(
------ -- --- 

 י"ב. שער שם )יג( הרע. הדבור מן והזהר צ"ל )'ג(האויל.

תתה:4.
 ,"ן,%,יוי,:,,?.",יו~

 .1 ,1 ,י"" י,,ן." ,."י ין." יי4 ש"י, יעי 1:[
 :ן:ה:ג:::::ב  1:::וב::ן:,ף:: עזי גיא  העי :%:,ב"1:ו:.ג:ג:4יעש~ת

 בירה סיפק אין אשה א': ל' בקידושין אב בכבוד שאמרו מה הוא דבריהם ומקור עצמו,מדעת
 ועשרים מאה ימיו והיו כדכתיב: צ"ל )7( ב'. קל"ט חולין )נ( עליה. אחרים שרשות מפנילעשות
 קאמר. לא ורשע בריק ואילו ב': ט"ז גדה )ו( כו'. בטרם כהים בירמיה צ"ל )ס( ג'. 1' בראשיתשנה
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 טה עליו נזרת כבר יאמר שלא הדין מדת מפני להניד מלאך רוצה אינואעם"כ
 לנסותו:יועיל

 מפורענות יגן לא עכירות ועשה העם את ולימד הרבים את שזינה אדםתתריב.6י
 למנותו ורצו )א( ותיקן והיקר שאיזן הסלך משלמה תדעהבאים

 נם יהא לא לכך האש שירדה אלא הבא לעולם חלק להם שאין מלכים שלשהעם
 וכל זכיתי שאמר מחשכותיו יועילו לא כי חפצו שיעשה שיאמר המזכה ולברוח

 : ושזיכה הזכות כננר הרי שמים שם והיללהמזכה
 זז איני עולם של רבונו הקב"ה לפני אברהם אמר )א( בתנחומא אמרינןתתריג,ג(

 שמעתי לא ושלום חס שמא תנסיני שלא לי שתשבע ערמכאן
 צ"ר[ ]דף שלא הקב"ה לו אמר יוחנן ר' אמר יטי כל שיגעתי מה כל מאבד והייתילך

 שנסמך )ב( אברהם על לבא ראויין היו איוב על שבאו יסורין עוד. לעולםינסהו
 מי משסע הרי שמו איוב עוץ בארץ היה איש שנא' איוב זה נכורו עוץ אתלפרשה
 אבד שלא משמע יוסא ובסוף )ג( חיטובין לכלום זכיותיו שאין חטא כך ואחרשוכה
 על בתוהא זהו תזכרנה לא וגו' צדקותיו כל כר( יה )יחזקאל שכתיב ומהזכיותיו

 מה כל טאבד הייתי בעקידה שמעתי לא ושלום חס שאם אסר ואברהםהראשונות
 העון שזה אלא לנמרי הכל מאבד שה.ה לא הדבר זה של פירושו ימי כלשינעתי
 הקב"ה וביר בן זקנתו לעת לו נתנו שהרי זכיות כל את ויכריע הזכיות כל כנגדשקול
 שניכם את אמית מצוותי על תעברו אם השבתה לא למה ויאמר ולהחיותלהמית
 ותאסר בידיך צריך מנן שהקב"ה ח.לול יותר ועור במרר ולא במצוה יצחק ימותמוטב
 היו הבריות ועוד שכר לו ואין מיראה הכל שעשה טה שכל המידותו איה הדיןמדת

 הרי בידיו צריו ולמגן בן להוליר הניסים כל עשית עשה שמיראה לזה עליומרננות
 רעה לו לשלם עקירה של בנסיונו אברהם עומד היה לא אם הקב"ה צדיקשהיה
 אברהם nt'pw הזכיות ישים אז בנים לו ושנתן ביריו צריו שמסר והטובה הזכותולנכות
 שאם אברהם שאטר וזהו כלום לו אין הראשונות שעל נמצא לו שעשה הניסיםכנגד

 ימי: כל שיגעתי טה כל מאבד הייתי לך שמעתילא
 עומדת הרהור בה שאין יראה אותה י( יט )תהלים טהורה ה' יראת ג(תתריד.

 ותוקפו עליו מתגבר ויצרו לחטוא ויכול לידו חטא כשבאלעד
 הרבה עשה וכן הקב"ה בשביל ועזב בשת ובלא אדם יראת בלא ושעה מקוםוטוצא
 ותוהא מתחרם ואם הרא'צועת על שנר לו יש שחטא עד יצרו תוקפו כך ואחרפעמים

 מתחלה: יצרו שעצר על זכות לו אין הראשונותעל
 האדם שצריך לפי )א( טילה בברית ובינך ביני ז( יז )בראשית נתיב לטהתתרפו.נ(

 כא( נ )קהלת שנאמר ערוה לו אין כאילו עבירה הרהור טסנולהסיר
 יהא והרי מעלה מרצון אלא להרהר אין היום כל למעלה היא העולה האדם בנירוח
 ורביה פריה לקיים יבא לאשתו רק תאוה ביניהם שאין כעליונים )ב( הרהורבלא

 ל"ר. ג( ע"נ. 3( פגו.6(
. . - - - .

------ 

 ב'. ק"ד סנהדרין )6(תחריב,,
 צ"ל )ג( ג"ז. פרשה שם )3( פי"ז. רגה ובמדבר פנ"ו רכה וגבראשית וירא, פרשה )6(תתריג,

 ב'. מ' דקדושין פ"אבסוף
תתרעו.
 ל

 הימבוס ירביד מסכים כ' :"לק גמ ךנ' )ן(
 היכולת כפי האגר זה ~להחליש ל

רבריהם 1 השלם. בהשחתתהשם לא כי כו' ההוא הכלי פעל בטל החאוהו~חסר
 חטא. לעשות מונעה המקום יראת שההא כערוה מילה ברית ניתנה לפיכך ח': תדשאממדרש

 יש הרע יצר אי: פ"ט שכת)ג(
  גיניכס~
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 היה אם בגלוי עושהו היה אילו דבר כל על יחשוב לבדו בסתר כשארםבצינעא"(
 ונכשל מחבירו נדוץ יצרו מחבירו הנרול כל )ג( נסתר יעשהו אל אדם מבנימתבייש
 שלא הקדוש רבינו )ד( כנון נכשל היה לא שתבירו בדבר קטנה ועבירה עבירה כלעל
 כך העגל על היה ואם ללב ארם ישים לכך כייסורין שנים י"ג לקה העגל עלריחם
 וכלב עולמנ( באותו ילקה העולם בזה ילקה לא אם דינו איך האדם על ירחם שלאמי

 אותו לדחוק אבל בשבט יגרשהו לגר'טו חפץ אם לבית ובא אדם בני נושךשאינו
 יתכן: לא זה ולעוורו ביציאתו ברלתבחוץ

 ג( נ )תהלים הכתוב שאמר זה כא( כח )משלי גנר יפשע להם פת ועלתתרמז,
 לפי )ב( מביביו מדקדק הקב"ה השערה כחוט )א( מאד נשערהומביביו

 עם שנהרג זאת על יהונתן ונענש הכהנים עיר נוב נהרנו לדוד פת יהונתן נתןשלא
 דור יסתכן פן יודע שלא לשרה לחם להביא ירא היה שיהונתן אע"פ אביושאול
 ולכאן לכאן הנע דק השער כחוט פירושו השערה כחות יהונתן נענש אעם"נבנפשו
 רוח ירי שעל יורעין אנו שמזיזו מרנישין אנו רוה ואין מזיזו מי רואין אנו שאיןאע"פ
 כי עבירה איזו על יודעין אנו אין בו מוגעת הדין שמדת הצדיק כך ות ננערדומם
 מורענות חנם על הביא לא הקב"ה לוקה שהוא מאחר אומרים שאנו אלא חטאלא
 והוצרך אחזו שבולמוס אע"ם ודוד )ג( דרכיו בכל ה' צדיק יז( קמה )שם שנאמרעליו
 ימסור ולא שימות מוטב הנרומי דואג שם שראה מפני למנוע לו והיה הואיללאכול
 ויעזור יז( כא )שיב )ר( שאומר דור ונענש היה שסמק אע"פ למיתה הכהנים עירנוב
 בשרי מפחדך סמר קכ( קיט )שם וזהו בימיו יענש שלא בתפלה צרויה בן אבישילו

 לשאול ויניד אחר או הנער ידע שמא לחם מביא יונתן היה שאילו יראתיוממשפטיך
 גילגול על נענש הביא שלא ועתה הדין מן יונתן יענש ואז אותו וימית בשדה דודכי
 אבל יראתי וממשפטיך בשרי טפחדך סהר לכך לעשות לי היה מה אני וכןדוד

 דקדוקיה שכל מרובה טובה וסמרת שכן כל רן אתה רקרוקים כל שעל אומרכשאני
 שנא וזהו לפניו ופעולתו אתו שכרו הנה יא( סב )ישעיה שנאמר וזהו תשמור]ע"ב[

 ואתנחם: ה' מעולם משפטיך וכרתי נב( קיט)תהלים
 יראתו בשביל יצרו את ועזב לרנר מתאוה כשאדם ה' יראת )א( שורשתתריז,ג(

 או הזה העולם הנאת בשכל או מפורענות יטירא ולא ה'את
 כי יכ( כב )בראשית וזהו תמים תמיר יהיה לא פן ירא אלא הכא העולםמפורענות

 עליו וקשה לירו מצוה כשבאה וכן הקב"הל( באהבת אתה אלהים ירא כי ירעתיעתה
 כי יכתיב יצחק בעקידת אכרהם כנון אותה עושה ביותר עליו שקשה ואע"פלעשותה
 ה( א )ירמיה שנאמר ירע הוא שבראו קודם והלא אתה אלהים ירא גי ידעתיעתה
 אנסה לא לו אמר כך אלא הקדשתיך מרחם תצא ובטרם ירעתיך בבטן אצרךסטרם
 הדברים בכל שלם הוא כי הדבר בזה גורע כי הנסיונות מכל נדול זה כי עודאותך
 ולא ידעתי עתה לזמר אין ולו מכולם נרול זה כי דברים בשאר ניסהו שלאאע"פ
 )שמות וזהו בכלל הכל הרי ניסיתיך שבזה כיון יותר לנסותך צריך איני אלאקורם

 ושזפק קט"ג קיי 3עיSID~ 3 ג( טנ"ז. ק" ט"מ"(
 סו"

 ע"כ. י( גטיגזיס. י"3 ג( מל"ט. נקי,

 א'. פ"ה מציעא בנא )י( א'. נ"ב סוכה)ג(
 מצינו לא )נ( ק"ל. רמן 'טמואל ילקוט א' ק"ד סנהדרין )ג( א'. נ' קמא בבא "(תתרטז.

 שאחוו המפרש ופירש אכלן ברעבון דוד כשאכל אמרו: ה"ה פ"ח יומא בירושלמי אבלמתיקה, מיני דוד זהאכילהו בקמט ?מצרי שאחזו ב' פ"נ ביומא מצית רק בולמוס לדודשאחזו
 א'. צ"ה סנהדרין )י(בולמוס.

 החסידות. בנדפס: )6(תיצרף*
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 ויוסף אלוה שום עוד לנסות צריך אין האלהים מכל ה' גדול כי ידעתי עתה יא(יח
 לי ויש מרגלים שאתם מאד עלי קשה ירא אני האלהים את יח( מב )בראשיתאמר
 )מ"א וכן יאכלו מה להם תביאו לא אם ברעבון ברכם את שהנחתם אבל אתכםלעזוב
 כשהוא אבל ויהרגוהו לאיזבל יגידו פן עליו וקשה ה' את ירא היה ועובדיה ג(יח

 ה' את ינ( ו )דברים אכל ללב המסור דבר מאלהיך ויראת )ב( לו( כה )ויקראאומר

 קדושיו6(: ה' את יראו י( לד )תהלים תיראאלהיך

 הושיע משה דוד )ב( וכן שנה מי מלך משה )א( שוין היו ידיי משהתתרים."
 ומשפמיו עשה ה' צדקת כא( לג )דברים משה דוד וכןישראל

 משפת עושה דוד ויהי מו( ח )ש"ב שנאסר ומשפס צדקה עשה דוד וכן ישר'עם
 פז( שם )שם השבת ליום שיר מזמור א( צב )תהלים אמר סשה )ג( עטו לכלוצדקה
 בלא תמות למה רבינו למשה שאסרו ולפי בו עולתה ולא צורי ה' ישר כילהגיד
 ד( לב )דברים להם אמר מטך יותר היין אבותיך כל עדיך הראשון מאדם הלאעתך
 לא לי הדורות ילמדו ממנו בו עולתה ולא צורי ה' ישר כי להניר פעלו תמיםהצור
 ניסים עשה במסח אלא לדונו יכול היה דינים ובשאר לאחרים שכן כל פניםנשא
 להם אמר הראשון מארס אכוועו סכל בשנים פחות משה מת ולמה לקה וכמתה)ד(

 בעולם אלא כתבתי לא ימיך ואורך חייך הוא כ( ל )שם לכם שאמרתי מהלישראל
 ידו ועל ממנו למדו הכל טמשה יותר בה ונצטער בתורה עסק מי שהרי ארוךשכולו
 ער הראשון ומאדם ימים אריכות כתיב ואם אב בכיבוד וכן ימיו וקיצר תורהנתנה
 אלא דבר לא ואם אב בכיבוד שכתוב יסים שאורך להוריע כיוסף ימים קיצר לאיוסף
 מזמורג( הבא. לעולם מדבר הכל כי להוריע מאבותיו ימים קיצר ודוד הבא עולםעל
 משה שמת כה( לומר בו עולתה ולא צורי וסופו אמרו רבינו משה השבת ליוםשיר

 מ( ז )ש"ב לקיים כדי בשבת ודור )ו( משה מת ולמה הרין את עליו והצדיקבשבת
 שהמפפיר )ז( הנרולים כשם משה. רמוז אשר הגדולים כשם גדול שם לךועשיתי
 ספרים  ה'  ודוד מפרים ה'  נתן משה  לח( רור  מגן  ומברך בנביאים ומפפיר  בתורהקורא
 בימיו פשה תורת שהיהה לפי ההליםבספר

 לקיים לשלמה וצוה משמרות  שתיקן )פי
 סופו השבת ליום שיר שכמזמור ולפי נחש. של בעפיו מתו וישי ועמרם )י(התורה
 מאבות ימים קיצר רבינו שמשה ולפי הדין צדוק בשבת אומרים לכך הי ישר כילהגיד
 אמת ותורתך לעולם צרק צדקתך קמב( קיפ )תהלים אומרים לכך דוד וכן מתובשבת

 טג"ו. ל מו"ס.  נ( שלקוס. סוווס יחסי ים יילל יי %ס רגז כקן מקל סנר5ס כפי6(
- - - -

 בע ג"ח ב"סה(
 י"א. ב' א' מלכים )3( שנה. ארבעים ישראל את ושימש : ק' פרשה  רבה בי"שיח  י(ושתריח.

 כסדרן, מזמורים עשר אחר וכל למשה תפלה משה: וע"י ר"ה רשיי ב' י"ר ב"ב)נ(
 צ"ב פרשה a~nw ומררש פי"ט דר"א ופירקי שמו gv וחירשו משה ובא פכ"ב: בראשית רבהומדרש
 כו'. לא"י ליכנס שלא לך עשה סי למשה לו אמרו ה' ישר כי להגיד תתמ"1: רמז תהליםובילקוט
 ק :גג, גב, מגג :ננ4 בי:"ן)י(

 הדין צחק 4מר שנוהגין מהאן:ל
 שנפטר על ר"כ( סי' תשובה שערי הגאונים בתשובות )הוא גאון שלום שר רב פירש במנחהבשבת
 שמשה מאבותינו בידנו שמסורת מפני קכ"ו: סי' הלקט השבלי כתב וכן שעה, באותה רבנומשה
 למגרס מהו בשבת במנחה : ז' סי' הרמ"ד ליק הגאונים ובתשובות במנחה, בשבת נפטר ע"הרבם

 מ' דין ובכלבו וכו' רבת משה נפטר בשכת במנחה שאמרו מפני לא תלמוד אין אשת ואשת,תלמוד
 אפשר אי ,I'?'Y אנו ולכבודו בשנת ע"ה רבנו כשה שנפטר האוטר ז"ל: נוון הר' משםהביא
 היה שמת( זצ"ל שבת ביש אלמא היום אנכי שנה ועשרם מאה בן בו כתש הא ועוד סי.להיות
 א, י"ז חגיגה ויעויין א' ל' שבת )ה סק"ב. רצ"ב סי' או"ח מ"ז וישען שבת היה לא הריכותב

 תורה עחומשי חלהם
 ק

 תענית)01 בו שיש תהלים ספר דור ג נתן
 אי. י"ז בתרא בבא )י( א'.כ"ז
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 שדקדק רבה תהום טשפמיך אל כהררי צדקתךז( לו )שם השכר ארוך שכולובעולם

 . ודוד משהעם
 הרי ירבעם של בנו )א( כנון א( נז )ישעיה הצדיק נאסף הרעה ספני כיתתריט.6(

 ועונות עונותיו מטנו ונפרעין בנו את הטית כאילו ירבעם עלמעלה
 בשבילו טיחה לו שקיבל הקב.ה אטר כאילו עליו ומעלה משפפ בלא בנו שנספהבנו

 וסופו: הפסוק החלת הצריק )ב( לכך לו חלקםונותן

 היה אברהם של כיתו זקן ב( כד )כראשית אמר אליעזר יד בפרקים ~(תתרכ.

וו
ק [ ף] ע ע

 טוב שכר לרשעים יהא שלא כדי הזה בעולם שכרו הקב"ה לו ונתן להירותהוציאו
 הטשתה יטי שבעת אוסר יוסי רי )ב( בשן מלך עונ והוא למלך והעמידו לבאלעתיד
 ועור לאה את ולקח ושטחה הטשתה ימי שבעת שעשה אביס מיעקב לומריםאנו

 כב( כפ לשם שנאסר רחל את ולקח ומשתה שמחה ועשה אחוים  יסים שבעתהוסיף
 יעקב עם הסד נמלתם הקביה אמר טשתה ויעש המקום אנשי כל את לבןויאסוף
 שנאסר הבא לעולם פוב שכר להם ניתן שלא כרי לבניכם שכרכם את אתןעברי
 אביו צדוק לר' ביקש  אלינור ל ורבי )0 לארם תשועה וף נחן בו כי א( ה)ט"ב
 ואם לישראל פובה שכשעושה עדן בנן הלק לנוי לו יהא שלא לרופא שכירותליחן
 הנוי מן שקבל מאותו נפרעים או משלו לנוי שיתנו לישר' יסעפו הבא בעולםלאו

 הבא: בעולם או הזה בעולם נוי לאותוומפיבין
 הוא הרי בתורה העוסק נוי אפילו אומר אהה טניין אומר ייסיה רבי )א(תתרכא.

 בהם וחי האדם אותם יעשה אשר ה( יח )ויקרא ת"ל נדולככהן

  נאסר לא  וישראלים לוים  כהנים הארם תורת  וזאת יפ( ז )ש"ב  אומר  הוא יכ!ש
 אמונים שומר צדיק נוי ויבא שערים פתחו ב( בו )ישעיה אוסר הוא וכן האדםאלא
 בה' צדיקים רננו א( לג )תהלים וכן צדיק נוי אלא נאטר לא וישראלים לויםכהנים

 בשבעהנ גדול ככהן הוא הרי בתורה ועוסק נוי אפילו הא לפובים ה' הפיבהוכן
 ואל שלו אבירה לו ותשיב אסור שפעותו מפעותו -וד,זהר )נ( נח לבני שנצפוומצות

 עוסק: שאינו מישראל יותר תכבדהו אלאתזלזלו

 ללבנה שמש עושה פובה מה ושנים ולימים ולמועדים לאותות והיותתרכב."
 החמה כלפי זוהר לה יש הלבנה לעולם שהרי זוהר אותושמלביש

 כך הלול קנה ררך עליו זורחת שהחטה8444אע
 הרקיע בעובי שבקנה בעונל הלבנהכשנכנסת (לבנה אמהנ

 בנדולה כשהן הצדיקים וכך שלטה. היאאז,עא48*י

 בבשת בינים ישב ואל כבור בהן וינהגו נדולה להם יתנו אלא לצריקים בשת יתנואל
 צדיקים: יכתירו בי ח( קםב )תהליםוכתיב

 מקג"ג. ס( סקג"3. י( סג"מ. ג( סג"!. ג( פג"ו.6(

 א'. נ"ז בישעיה הפסוק הוא )5( י"ג. י"ר א' מלכים )6(תתרימו.
 לראש צריה היו פשק איכה מדרש )ג( שם.' שם )3( ט"ז.  פרק  (Chתתרכ,
 תוס' ויעין מאיר רי אלה במקומות ולפנית ב' ל"ח ב"ק א' ג' ע"ז א' נ"ט סנהדרין )6(תתרכא.

 מאיר פר' מצית ובאמת ירמיה, ר' התם דגרסי' ספרים ולפי ואין: ד"ה א' ס"איבמות
 מה לזה טסיף ואם שש"ט, מדרש כנה"ג כאנשי השוב הוא הרי כיעקב הטתקהל יגר" אפילושאמר
 היה ר"מ כי אנחט ויודעים ב', מ"ג מנחות מי עשני שלא גריך יום בכל ~מר צוה מאירשר'

 בהלמת חרמב"ם כתב כן ז איתא. וביה"כ לפנים ליתא אלה חיטת שש ן י"ג. פרקבחרי
 כום בהשמן העכו"ם את להטלת אסור ואבדה:גזלה
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 ועלבונו הבירו שצער יש הרי שנענה ולא מתפלל יש ונענה מתפלל ישתתרכג,6(
 לו שהיה נענה יהא שלא יתבן וה לב על  מעלה אינו תבירושל

 יק( ש  )ויקרא וכתיב עלי להתפלל  צריך הייתי וה של בצער הייתי  אילולחשוב
 כל לכך 3( נענה שיהא יתכן לא הצדיק בצער טצפער שאינו  וטאחר כמוך לרעךואהבת

 יח( ינ )דברים וכתיב בעניינו נא ראה רפאינו הבים בלשון לוטר תיקנו והתחינותהתפילות
 חוששת שאינה לבהמה זה בין מה לאו ואם ירוחם הסרחם ורחמך רחמים לךונתן
 צריקים שניס  אין. הבהטה מן האדם ומותר יפ( נ לקהלת נאמר ועליו חברתהבצער
 יקנא שלא כדי מכבדין  שאין ויה  יכבר  שמכברין אותו  האחר את  ומבברין  לעירשבאין
 צדיק אותו שמים ירא בה שיש לעיר שבא חכם וכן שיכבדוהו כדי ועודבכבודו
 שלא שמים לירא שומעים העיר בני שיהו כדי ולשבחו גדול כבוד בו לנהג צריךוחכם
 במאורות וכתיב ביהושע רבינו סשה שנהנ כסו כבוד בו נהנ לא החכם זה הלאיאמרו
 שמואל )א( וכסו שכננדה ללבנה שלה זוהר את נונהת שהחמה ולמועדים לאותותוהיו

 לשמואל: עוקבא ומור עוקבאלמור
 שיבקש הנחבל צריך הנחבל טן החובל בקש שלא אע"פ בהבירו החובלתתרכדיי(

 האלהים אל  אברהם ויתפלל יז( כ )בראשית שנאמר רחטיםעליו
 ואיוב ח( מב )איוב איוב ברעי מוצא אתה זנן אשתו ואת אבימלך את אלהיםוירפא
 רעהו: בעד בהתפללו איוב שכות את שב וה' י( שם )שם וכתינ עליכם יתפללענדי

 הקב"ה שירפאהו כדי עליו והתענה וחלה שונא יהודי לו היה אחדתתרכה.ס(
 וכתיב רבים לו צריכים אטר פעמים כמה צערך הלא לואמרו
 הערב: עד ויצומו ויבכו ויספדו יב( א)ש"ב

 בניו משאר יותר ומאכילה חמורים בבגדים בתו את מלביש היה אחדתתרכו.
 הבנים בין בנו את אדם ישנה לא )א( אמרו והלא לו אמרוומבנותיו

 ממון ובאותו לעשיר נחתיה כי עליה ממון לקחתי כי כנגדה טובה כפוי אהיה לאאטר
 יותר: לכבדה וראוי חיים ביתי ובניאני

 יותר אחרים תלמידים והלא לו אמרו אצלו תלמירו מוש.ב היה אחד ]ע"ב[תתרכז,
 לתורתי גרם זה של אביו אמר יותר אותו מקרב ואתההריפים
 מזונות: לישהספיק

 בנים לו והיו אחרת אשה ולקח ממנה בנים לו והיו אשתו מתה לאחדתתרכס,
 וטחה הראשונה מן לגרע טובה היתה השנייה ואשתו השניה מןגם

 אמר אשה תקח לא למה לו אמרו רצה ולא ומטון אשה עוד לו לתת ורצו היאגם
 אהיה ולא הראשונה לזרע טובה היתה והיא השמיה לזרע רעה ותהא היאאכזריות

 טובה:נפוי
 אצל אתה תלך לכבדו לעשיר הולכים ורבים חולה ועשיר חולה עניתתרכט,י(

 ואצל אצלו מצויין שרבים כיון חכם תלמיד העשיר אם ואפילוהעני
 ואם עדיף תורה כבוד צריך והעני צריך חכם תלמיד אם אבל הולך אדם איןהעני
 שנאמר עדיף שמים ירא שמים וירא הארץ עם והעני שמים ירא אינו חכםתלמיד
 וכתיב יכבר ה' יראי ואת ד( פו )שם ואומר ה' יראת חכמה ראשית י( קיא)תהלים
 ה' ימלפהו רעה ביום דל אל טשכיל אשרי ב( מא )שם עני של חולים ביקורעל

 ויהיהו: ישמרהו נ( שם )שם דוי ערש על יסעדנו ה' ד( שם )שםוכתיב
 tpa". ל כל"ו. 9י' לטיל יטל ס( p~a. ט  ש"י. ג( חקט"ח. סקי"6 סקפ"ו 3טי3 סחכל נ(סקי"ג.6(
--

 בי. ט"ו 119 טיען  ל*(תתרכג.

 בע י' שבת  )6(תתרכז.
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