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 ותלה בתו הפינפ לו ונתן ונתעשר מסריקות מתקן שהיה באחר מעשהתתרל.

 כלי שיסיר ממנו ביקש והפרנס מיתתו ועל שולחנו על אומנתוכלי
 מאותו ובקש לעשיר בן ונולד אצלו חכם תלמיד נתארה אחת פעם גצה ולאאוטנותו
 להסיר לעשיר שיבקש לטכם הפרנס וביקש מילה ברית בסעורת לאכול חכםתלמיד
 לי שעשת החסי לזכור כדי לפני אומנותי כלי תולה אני העשיר אמר אומנותונלי

 לבי יתנאה שלא העושר לי ונתן הפוכה לי שעשה להקב"ה ומשבח סודה ואניהקב'ה
 לזכרון: אומנותך כלי שתלית גרכה עליך תהא החכם אותו לו אטרעלי
 בחפיר מעשה זה: כנון הטצוה יעשה לא האדם על תחמיר אם סנרים ישתתרלא,6(

 לו ימצא שמא כינה כשקרצתו בבשרו לינע רוצה היה שלאאהד
 המאכולת ולקח נוגע כך ואחר תפיליו חולץ והיה מיאוס לו והיה פרעוש אוכינה
 אשתחוה איך אמר כי קומתו כופף לא זקנים לפני הולך וכשהיה תפילין וסניה ידיוונופל
 עלי שמים שם בעוד עמה אדבר איך או כאשתי אראה איך אמר ועוד עלי תפיליןבעוד
 לאותו אמרו תפילין הניחו ולא לסבול נוכל לא פרישות כך שצריכין מאחרואסרו
 טחוממך הניע תשליך איך כן אם שלך בחומרות המצות מן אותם במלתה הריתסיר
 טז( ז )קהלת ועוד השרת למלאכי התורה ניתנה לא )א( אלא עליך שהתפיליןבעור
 לך היה לא בהם פרוש להיות רצית אם ועוד יותר תתחכם ואל הרבה צדיק תהיאל

 מצוה לדבר שמה כשהיה אלא במו את מנשק היה לא חסיד ואותו לאחריםלגלות
 לו אסרו בלבם תיכנס שמהשבתו כדי בפיהם מנשקם היה הקב"ה באהבת שמחולגו
 ברבות להם אטר צדיקים בניך שיהו ביאה בשעת שמים ביראת תהרהר דבריךלפי

 על וברכיו ורגליו ידיו טנשקין ובניו התאוה סבפלין והרהור צריקים בנים יהיוהתאוה
 בני: לי ושקה נא נשה כו( בז )בראשיתשם

 אותו להרונ ורוצים ע"ז בבית )א( עוטר שיהודי כגון הרבה צדיק תהי אלתתרלב,
 עץ לבית שהלך רכב בן ביהונדב )ב( ומצינו בבית אכנם לאואמר

 כדי עץ לבית שילך טופב אמרו הבעל עוברי בין הי מעכרי אחד יהא שלאכרי
 טיראה שעושה אע"פ הצדיק יהרנ שלא כדי ועוד מיראה לע"ז צדיק שום יעבודשלא

 : עוברהוא
 ורע דבר לעשות ובאתה סטך יותר צריקים יש שאם הרבה צריק תהי אלתתרלג.

 ה( נ )משלי אתה כטוך חכמים וגם סמך חסידים שהם מאחרבעיניהם
 ואיש לו( לה נ )מ"א וכתיב בעיניו ישר אויל דרך פו( יב )שם תשען אל בינתךאל
 לו ויאמר להבתו הא.ש וימאן נא הכני ה' בדבר רעהו אל אסר הנביאים מבניאחד

 האריה: והבך מאתי הולך הנך הי לקול שמעת לא אשריען
 אכא בר חייא רי )ב( וכן וכו' אחיו שפמאוהו הכהן ביוסף דמעשה )א(תתרלר,

 ואמרו ונשיא רכו כשמת צ'ו[ ]דף טטא ירושלמיבתלטוד
 שנדול מי לפני שילך ומפציר רוצה אינו ואם ממני שגדול מי לפני פסעתי לא)ג(
 לפניו הולך אינו שברצונו לפי למה שכר יקבל הקפן יהשדוהו פן לו יש וצערמטנו

 הוא כטוב לא בו המפציר והנדול הוא מתבייש יצפער לא ובין יצמער וביןוסצפער
 טקס.6(

 בע טה ברכית )ירזרזרלא.
 ליכנס רוצה ואינו להציל יכול מחר ע"ז גבית שהוא אותו להחג שרוצים י"ל )6(תתרלב,

 כ"ג. י' ב' מלכים )נ( להצילו. ע"זלבית
 אבא בר חייא ר' נשיאה יהורה ר' דמך כר צ"ל )נ( פ"ר. שמחות אי קי יבחים )6(תתרלד.

 ה"א. ת"ג ברכות בירושלמי והוא שאביה דצפורן דגשני כגישתא בי זעירי לר'דחף
 צעדה. לא ולפגינו: א' ב"ח מגילה)ג(
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 לדוכן עלה תבירי לי יאסרו ואם כהן שאיני בעצטי אני יודע יוסי ר' ואטר )ד(עושה
 מקום ומכל שקללו לפי רב לפני הולך שהיה בשמואל הפציר רב )ה( וכן עולההייתי
 אע"פ דבר אותו על שטפציר עצב שחבירו שיודע בדבר חבירו את אדם יכבדאל

 אל5( ז( ג )משלי ואם אב לכיבור וכן )ו( כבודו הוא אדם של רצונו כי שבחשהוא
 מזוזה לו היה אחד איש כי חכטים שאמרו; סטה אשנה לוטר בעיניך חכםתהי
 שאתקן מואב אטר טזוזה כלפי אחריו פונה היה הדלת כשפתח עשוי והיה ביאתובימין
 טאשר מרע וסור ה' את ירא שם( )שם חנם תהי אל לו אמרו שמאל לצדהמזוזה

 ביאתך. בימין טזווה )ז( שאסרו חכמים ובעיני בעיניורע
 בה מתבייש אם אבל להודיעו צריך לחבירו 'מתנה הנותן )א( אסרו הנהתתרלה,

 בחמיר כטעשה ניתנו ליהנות לא שמצות )ב( טצוה דבר וכן יזריעואל
 תולה והיה חות ניתק או נקרע איזה הכנסת בבית בפליחות תדיר מעיין שהיהאחד

 בפניו. שלא לארם  שונין לפי נהלבתה  ומצייצה ציציתבה
 שטעו וכשטת היום כל וציצית תפילין נושא שהיה אחד בהסיר מעשהתתרלוינ(

 וטשפפיו עשה ה' צדקת כא( לנ )דברים הספידו מעלהשבני
 דעהו ודעת ביראה ערום ארם יהא לעולם )א( אחרים אף סוכה שהיה ישראלעם

 בנופו מצות יעשה שעני ואדם הבריות את ולקרב במצותיו לדבוק שבשמיםלאביו
 לבא. לעתיד כפול ושכרו עשאן כאילו עליו טעלה בזכותו לאחרים מפיבוהקב"ה
 חבר להיות אפשר וכי יראוך אשר לכל אני חבר סנ( קיא )תהלים כתיבתתרלז.

 אלא מכירם היה לא ודור דוד את טכירים היו שלא יש העולםלכל
 אקרא ה' ובשם יז( יג ד קמו )תהלים נ' וכננד כיתות לנ' נשהפ היה שהפסהלפי
 היה מביאים  השם יראי שהיו קרכן וכל שלו לכת הי יראי לו בוחר  רור והיהבהלל
 הוראה או דין עושים ה' יראי שהיו וכל יכבר ה' יראי ד( סו )שם וזהו  עמהםמתחבי
 לרור שולחים והיו מהור וטטמא מותר מאסור לרעה ומורים מעידין רשעיםוחריפי
 חסידי לי אספו ה( נ )תהלים וכתיב בכתביו ה' יראי עם להסכים דוד להםומתחבר
 ועוד )א( עמדי לשבת ארץ בנאמני עיני ו( קא )שם וכתיב זבח עלי בריתיכורתי
 ובמצוה אחת במצוה ה' יראי יש וכן ה' יראי כל עם דוי יתחבר עדן בנן לבאלעתיד
 ושמורה בכל ערוכה ה( כנ )ש"ב שנאמר בכל דוד אבל בזה ולא בזה ויש אינואחרת
 תמים ואהיה ממנה אסור לא והקתיו לננרי משפטיו כל כי כד( בג כנ שם )שםוכתיב
 פסוקי שאומר סי עם חלקי יהי )ב( ואמר ה' את בהלל ה' יראי כל את דכה דודלו

 תהו הכל עם חלקו הרי הללוהו ה' יראי כד( כב לתהלים וכתיב יום בכלדזטרא
 לכן יב( ננ)ישעיה

 אחרים מזכים ואותן הרבים את המוכה כל מכאן ברבים לו אהלק'
 לכולם הבר וכאילו כולם את עושה המזכה כאילו הדורות כל סוף עד הזכיות כלהרי

 יראוך. אשר לכל אני הבר וזהו לפובה וכן לרעה כן הדורות כל שמסיתומי

וןוורלח."
 ואינו סאה הפץ במצותיו ה' את ירא איש אשרי א( קיב )תהלים כתיב

 יש כי מאד חפץ במצותיו אלא יעשה במצותיו אשראומר
 בית עול לו ויש במחנות שפרוד אלא וללמוד המצות לעשות נפשו תאות שכלאדם

 סקג"1. ג( הק"ג. כ( סקג'ד..6(

 א'. י"א יגמא 0( ח"א. פ"א פאה ירושלמי )1( ב'. פ' ב"ק )ס( ב'. קי"ח  שבת,)ר(
 א'. כ"ח השנה ראש )נ( ב'. י' שבת )"(תתרעה.

 א'. י"ז גיטת )6(תתרלו.

 צדיקים של שחיצה מחיצה בל לך אין לגא לעתיד קטר: רמז שמואל גילק1ט)6(תתרלז.
 ב'. קי'ח שבת )נ( גבם. על עומד דודשאין
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 שהפץ וכיון הקב"ה של במצותיו מאד חפץ אלא המצות לעשות יד השגת לוואין
 נפשו את שטומר זה מאר חפץ במצותיו ועור ~דו הבורא שימציאם טתפללמאי
 מצות ומהדר טקיימם ואעפ*כ עליהם אותו שטביישין בושת לו יש עליהם יקרוואת

 הרבים. את ומזכהבמסונו
 זה כי מאר רור אמר למה מאר חפץ במצותיו ה' את ירא איש אשריתתרלט.6(

 וכן שמים בצרכי עוסק כן פי על ואף מאד צעור כשאדםטאד
 תבירו.בצרכי

 ה' בתורת ב( א )תהלים ונתיב טאד חפץ במצותיו ה' יוא איש אשרי ,ע"ב[ נ(ועתרם.
 סי כיצד מבתורה מאד חפץ במצות הרי מאד נאסר ולאחפצו

 שמא בתורה יעסוק בטצות עוסק שהיה שעה באותה ואם טצות לעשות עוסקשהיה
 מצות בכל וכן מידו שולחו ומיד בשר מנקר אם לזה וקרוב הימוץ לידי הבצק ויבאישכח
 מצוה. בדבר שכן וכל בדרך תרנזו אל כד( מה )בראשית )א( כתיב שהרי בוכיוצא

 צריך היה לא טצותיך לשמר התמהמהתי ולא חשתי ס( קיפ )תהלים כתיבתתרמא.
 להתחיל צריך שהיה ובשביל מצותיך לשמור חשתי אלאלומר

 כשתעלה התמהמהתי ולא השתי אמר כך אלא חנם על תיבה כותב היה לאבהי"ת
 )בראשית שנא' בזריזות יעשנה יהישנה וכשיעשנה התטהמהתי לא מצוה מחשבתבלבי
 חשבתי נפ( קיפ )תהלים תהו שלש טהרי ויאסר שרה אל האהלה אברהם ויטהר ו(יה
 לא צרכי על עטי לדבר אדם פנעני ואם התמהמהתי ולא חשתי אחריו ומסךדרכי

 אלא לומר צריך היה התמהמהתי ולא מצותיך לשמור חשתי עמי שידברהתמהמהתי
 ונעתה. בעונתה מצוה וכל בשעתה תפילה בעונתה מצוה מלשמור איחרתי לא אמרכך

 צדיק של זכות דוטה אינו האחד מן השנים טובים פ( ד )קהלת כתיבתתרמב,ג(
 טוב שכר להם יש אשר שם( )שם צדיקים של לזכותאחר

 שניהם וכות המשפחה על פורענות תבא שאם האחד יתקפו ואם יב( שם )שםבעמלם
 בן השלישי ונם צריק ובן צדיק צדיקים שלשה היו שאם )א( אותה וטבפלתעומדת
 יב( שם )שם אלא ינתק לא שלמה אמר לא להם אמור רשעים רביעי ודור צדיקבן
 ימושו לא כא( נפ )ישעיה שנאמר הוגרת היא פוסקת אפילו )ב( ינתק במהרהלא
 חכמים תלמידי אין שוב עולם ועד טעתה ה' אמר זרעך ורע ומפי זרעך ומפימפיך
 שאין באותם או צדיקים שאין באותם שנתחתנו נקלפי שפוסקין רואה ואשרפוסקים

 האם. לאחי רומים בנים ורוב )ג( הורהכני
 טל וגו' יהיה אם א( יו )ס"א אליהו אמר כי השם קידוש נדול כמה ראהתתרמג.

 אלא צדיקים ימותו שמא חשב לא ולמה דברי לפי אם כיומטר
 עשה אחאב יאמרו שלא כדי השטים את ועצר יז( יא )דברים שיתקיים מופבחשב
 ורעבו רשו כפירים יא( לי )תהלים כתיב הרי אליהו ואסר יורדים וגשמים הבעלאת
 מהם. צדיק יצא שלא שירע לפי הנערים את קילל למה ואלישע בהקב'ה הכופריםאילו

 זכור אליהו הרי )א( בנים על אבות לב והשיב כד( נ )טלאני כתיבתתרמד.
 אשה שנושא מי )ב( לכך הילר את כשמלין כסא על יושבלאוב

 סחכ5"3 9" לקטו זס גטין ד( סקג"ו. ג( טרד. ק" ואופס תסלעו קי' 5עיl'wg 5 נ( מקנא.6(
 נ'. וקי' טק"ג סי'51טי5

- -
 ג'. " תענית )6(תתרם.
 הוא וכן צדיק בן צדיק ינתק במהרה לא המשולש והחוט התקע"א: רמז קהלת ילקיט )6(תוץרמב.

 א'. ק"י ג"פ )ג( א'. פ"ה מצ'עא בבא )נ זרעך. זרע ומפי זרעך וטפי מפיךאומר
 א'. ע' קדושין 4( פג'ט. דר"א פרק' )6(תוץרמג.
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 לראות כשמלין ורואה יושכ אליהו כי רוצעו ואליהו כופתו הקב"ה לו הוגנתשאינה
 אצותינו את לתת ונו' נוכל לא  יר( לר  )בראשית שכתיב ווהו והוגנת  הגון מן טלרמי

 מעשיהם לפי עין בנן הצדיקים טסדר ואליהו לנו היא חרפה בי ערלה לו  אשרלאיש
 רבי אצל אליהו נכנס )נ( טוב שוחר בסררש שכתוב כמו מי אצל מי יהרהראויים
 הקשת נראתה לא אם אמר אצלך לבא חפץ לוי בן יהושע ר' לו אמר יורי בןשמעון
 יחדיו להיות הראויין זה אצל זה יחדיו צדיקים מושיב אליהו הרי במחיצתי יכנסבימיו
 עדן בנן כי אבותם על בנים ולב בנים על אבות לב והשיב אליהו לנכי שכתובוזהו
 להיות ישיבם המתים לתחיית הבן אצל והאב האב אצל להיות נוכה הבן שאיןיש
 שהבן על האב יתעצב ולא יחדיו והשבים הראויים יעמיד כן כמו הדין ביוםיחדיו
 וצער עצבון כל משכחת שכינה מזיו שנהנין ושמחה עדן גן שמהת כי אצלואינו

 שני ה( ד )שיר וכתיב אלהים לפני יעלצו  ישמחו  וצריקיס ר(  סח  לתהליםשנאמר
 שנתאמו ששים בששון עדן שבנן בשושנים הרעים צבייה תאומי עפרים כשנישייך
 בז( יח )בראשית כמו עפרים לשני מעשיהם והשוו עצמם והשוו הקב"ה שלבצביונו
 אזנרברו פו( ג )מלאכי וכתיב סוד נטתיק יחדיו אשר יד( גה )תהלים ואפר עפרואנכי
  אחים  שבת נעים  ומה פוב מה הנה  א( קלנ )תהלים וכתיב רעהו אל איש ה'יראי
 וישבע תנחומיה שד יא( סו לישעיה יחדיו  יטתיקו  ערן  ובנן סור  המתיקו  יהריו יחרנם

 פניך. את שטחות שבע יא( פז)תהלים
 לוי בן יהושע ר' לו ואטר יותי בן שמעון לר' לטוב זכור אליהו כשבא )א(תתרמה.

 ראה לא אם לו שאל לו אמר הלכה לך לשאול וחפץ בחוץהוא
 בסיפרי כדאמרינן אלא הבא בעולם איו[ ]דף נאוה יש וכי תביאנו אז טיסיוהקשת
 הא פנים ישא לא יז( י כרכרים וכתיב אליך פניו ה' ישא בו( 1 )במדבר כתר()ב(
 והכניסו שטואל בקש כי )נ( למתים ההיים מן ואפילו הזה בעולם פנים ישאכיצד
 עם ונותן נושא שהיה ער יהוסה ע5 ביקש רבנו ומשה )ד( שלמעלה בישיבה לויאת

 השוים ישימוהו מעשיו לפי כי הבא בעולם פנים ישא ולא עולם באותו חכמיםתלמירי
 לו ושוה ברשותו אלא תבירו צדיק בסהיצת ליכנס יבול צדיק אין כי )ה(במעשיהם

 כל את להבנים יכול אינו שהאב ברבר פנים סמוא שאין מפני אלא נאוה מפניולא
 אני יוחנן ר' שאטר )ו( ואעפ"י לבניי מחלקי תנו לזמר יכול האב ואין בטהיצתוזרעו
 יוחנן ר' שידע מעשים פי על הרי והביאו האש את וכיבה בטחיצתי אחר אתאכניע
 וכן )ז( ככהה( ועל ככה על להכניסו ראוי לטעלה מזכירם והיה בדברים זכהשאחר

 האב יוכל לא מעשים בלא אבל באש עצמו שהשליך לאותו תרדיון בן חנינארי
 ח( ב )חס שנא' הבא שבעולם חבירו חלק לקנות יכול אדם ואין )ח( בנו אתלהכניס
 כל ההת נ( מא )איוב וכתיב הארץ לי כי כנ( כה )ויקרא וכתיב הזהב ולי הכסףלי

 הסיטי. (o~a 65 טור סהר, ג( הס'".6(
-

 ל"ו. מזמור)נ(
 מ"ב. פיסקא נשא )3( ל"ת. פרשה בראשית רבה ומדרש ב' ע"ז כתובות )6(תתרמה,

 רבה וגמררש כבודו. לפי חשה הקב"ה לו עושה ואחד אחד שכל מלמד חשה כטד כלעל כי : א' ע"ה בחרא בבא )ס( א'. צ"ב קמא בבא )ו( בי. י"ח ברנות)ג(
 בגן תורה גגי אצל משת לבעלי והפה צל לעשות הקב"ה עתיד כ"ח: פרשההקרא
 בר מעייף מאן דאשא ותשרין דמרא דזקוקין באתר ב': פ"ה מציעא הבא שם, נושיועדן,
 סימן בתשובותיו אישקר הר"מ )מ( א'. י"ח זרה עבודה מ( ב'. מ"1 חגיגה )ו( לחמן.נפחא
 וכו'ן

 תשובהב
 כי הדעת על יעלה ואיך עליהם לסמוך ן הבל דברי א6 דברים כי ראיט כך

 מה לאחרים ללמד למלמד שכר שטתן מי אבל כו' לזה זה שעשה טובים מעשש של זה שלשכרו
 עסק הלל ה11 אחי ושבנא הלל א': כ"א סשה 1יעחין ע"כ. בכך גדול שכר לו יש צריכיןשהן

 איש יתן אם ואמרה קול בת יצתה תיפלג נעבוד תא ליה אטר לסוף עיסקא עבד שבנאבתורה
 שכר טטלין היו שניהם ויששכר זנ41ן פי"ג: רבה במדבר פכ"ה, רבה ויקרא וגו' ביתו הון כלאת
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 אסיריםספר982
 היראה היא שמים בידי תלויה שאינה ברבר הבא העולם יקנה ובמה הוא ליהשטים
 עולם לקנות  הארם יכול הטעשה וקודם משלו לו יתן והקב"ה משלו האדם לויתן
 במלאכתו שטרוד מפני ובמצות בתורה לעסוק יכול ואינו עני חכם  תלמיד  בניןהבא
 מלאכתך כל ואעשה מזונות לך אתן אני עמך חלק לי תן לו אומר עשיר הואואם
 . ובלא העשיר מורח בלא אבל החצי לימודך שכר לי שתתן מנת על עלי טחסורךוכל

 הילל של אחיו אף במרחו עשה עזריה אחי ושמעון כלום לו לתת יכול אינודבר
 )פ( סופה במסכת נראיתא וגו' וו% בת יצתה הילל עליו ויבל ולא כן לעשותרצה
 יהיה פעמים יפות פנים בסנר מזונות לו ופורה מספיק שזה וניון תנאי בלא היהזה
 אינו וראובן תורה בעל שמעון הרי פחות ופעמים נדול וצערו סורחו שאם יותרלו
 ומכין הנר את לו ומרליק עומד שראובן אלא משנתו טקיץ שטעון היה ולא תורהבעל
 משמעון חלק יותר לראובן הרי הכל לו מכין שראובן אלא עצל ושמעון צרכיו כללו

 'מכתבנו אע"פ הכסף בצל החכמה בצל כי י( יב ז )קהלת שנ' וזהו אנרא צעראלפום
 לו קונה הרי למיעבד ליה כדנעי מהונו אדם ונותן הואיל הזהב ולי הכסף לילמעלה
 בלא תבשיל כמו עמה ענוה ואין עושה שאדם זכיות כל אבל )יא( הבא העולםהיי
  שטהרהרין  אותן כל  תבלין בלא  כמאבל שמים יראת עמה שאין ענוה וכל )יב(מלה

 לבם. ישבר לבא לעתיד הקב"ה דברים בשאר  או בתורה הרהורם טבפליםואין
 כמה המומה כשנבעלה שהרי השם ומחיקת שבועה חמורה כמה ראהתתרמו.

 בחנק איש ואשת בפנה צבתה ולא יריכה נפלה לא בעבירהבעילות
 אינו שבועה שעון אע"פ בטנה וצבתה יריכה נפלה המרים סי ושתת הכהןוכשהשביע

  המצית  nllwnS  אין לכן גורמת אלא מוחקת אינה והיא השם טחיקת זנן  בלאואלא
 עבירה הרנל בשעת יריכה נפלה ולא בפנה צבתה לא למה וא"ת  שלהם עונשלפי
 אלא ללקות סיר העבירה העושה האבר וכן ידו שתפול נוול כשאדם היה ריןאלא
 הרי כן ויהא תאמר ואם אריות נירי כמו לשמה NSW יראים העולם היה כן היהאילו
 החופא אם הרי העולם נברא ייסורין מיראת ולא לשמן שענשין גמורים צריקיםבשביל
 חופפים שאינם אותם ואפילו השם מיראת עושה היה סי ניכר היה לא לוקהסיר

 אחד. צדיק מוב לכך ילקו שלא בעבור טונעים היו הקב"המאהבת
 בעולם כוהנת שוה  אין הבא לעולם האדם את מביאה שענוה )א( אע"פתתרמז.

 הפצים כי להשתורר ויכול הזה בעולם עצמו שמשפיל מי כיצדהבא
 שירד עזריה בן אלעזר רבי )ב( כגון עצמו ומשפיל להתנאות מקום לו וישלהנביהו
 טהם נדול שהיה הילל בעבור בתירה ובני )נ( גטליאל רבן לכבוד טנשיאותומרצונו
 היינו לא שעבר בעולם הלא לומר יוכל ולא הבא בעולם לראש יהיו בהם כיוצאוכל

 כרחו שבעל לפי ראש להיות חוששין אנו אין הבא בעולם גם ראש ולהיותחוששים
 ואהד הרב אחר צדיקים שניע( ממנו. פחות לצדיק כבור לחלוק יכול ואין ראשהוא

 כבור אחלוק אני  לזמר התלמיר יוכל  לא ]ע"ב[  הרב  מן צריו יותר  והתלמירהתלמיד
 יש ענוה אבל הבא בעולם פנים משוא אין כ* שעבר בעולם שעשיתי כמולרבי

  רייס.6(

 )י ט'. ביחדתורה
 לתיבה היורד כל א': ל"ד בברכות )"( מכ"א. פ"ה אבות )י( א'. כ"א

 של קב לענין א' ל"א בשבת )י3( בפירש"י. וליו"ש מלח, בו שאין לתבשיל חמה מסרבואינו
 לא : עקב פ' ובתנחומא יראה, וכתרה עטה סולתיתה שהתורה א': סי' בראשית ובתנחומאחומין,
 מרובכם 5א א': פ"א חולין ויעוין ענוים שאתם מפני בכם בוחר אני אלא כו' מקיימים שאחםמפני
 אמרו: א' קמ"ה נשא בזוהר אבל כו' שפלה שדעתו במי אלא מתקיימת אינה תורה א': ז'ותענית

 עטה. לו יש יראה לו שיש מיכל
 פסחים )ג( א'. כ"ח ברכות )נ( כר. ענוותן עוה"ב בן איזהו ' ב' פ"ח סנהדרין"(תתרמז.

 א'. ס"ה מציעא ובבא א'ס"1
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268 חסידיםספר

 עושה שהנן פעמים מעשיו לפי משימים אחד וכל בעולם שופפים ויש בלבםלצריקים
 הבן וכן לסמה והאב למעלה התלמיד יושב הרב מן יותר ותלסיר האב טן יותרזכיות
 לחלוק רשאי אינו לאביו הבן וכן לרבו כבוד לחלוק רשאי ואינו למטה והאבלמעלה
 למעלה שהוא והבן הטניע בחלקו שמח אחד כל ואעפ"כ מקומותיהם להחליףכבוד
 יבשו לא קויך כל גם ג( כה )תהלים וכתיב הימנו למפה שהוא אביו על מתביישאינו

 ריקם. הבונדיםיבשו
 פתים צדיקים כסה בעליה קוברת )א( כי הכבוד אחר רודף אדם יהא אלר~ר~רמח,"(

 זמנו הגיע )ב( ראש להיות אחריו שבא אותו ספני ראשיםכשהם
 האחרון. מפני הראשוןונדחה

 בשבת להיות י'ד שיחול שביעית לשני איפשר אי והלא בון ר' אמר )א(תתרמט,
 אנא מנא ר' אמר להילל נעולה ליחן כרי הלכה נתעלסהולמה

 סהלוקת ירבו שלא בכבוד סטן בית נוהנין טה מפני רבנן כל וטן יודן ר' מןשמעיה
 שאול בן יונתן הן ואילו הבא העולם וירשו הזה בעולם כתרן הניחו שלשהבישראל.
 מאחורי נשים אפילו אלא לא א"ר שאול בן יונתן בתירה בן וזקני עזריה בןואלעזר
 אלא ליך לית הוא תניי עזריה בן אלעזר טפך להיות עתיד שדוד היו יודעותהקוריין
 אף אמרין דקיסרין ורבנן נשיא ומניניא נשיאותה מן גרמין דשדין בתירה דזקניכהדא

 השררה מן בורח הייתי ימי כל קבסין בן יהושע רי אמר טנא לרי דציפורן חנינאר'
 הזה הקומקום מה לו יורר אני הזה בקומקום ומוציאני בא שהוא מי כל שנכנסתיעכשיו
 אלא לה בעי דהוא ושלום הם בון בר יוסי ר' אמר לו יורד אני כך בו ומפציעכווה
 להילל גדולה ליתן נרי דכוותי שמים שם מקדש דחורן לי יימר סאן ר' אטרדהוה
 אלא העקידה בעכור )כ( הצריקים את ישפילו איך בתירה טכני העליטו סעליסיןהרי
 בין צדיק מפני רשע בין רשע. טפני רשע בין תבירו מפני נדחה אחר העולםזהי
 בשתי שבראו כיון העולם זה כי אחר מפני נדהה אחד החי כל וכן צריק טפניצדיק
 וכתיב ושמים ארץ אלהים ה' עשות ביום ד( ב )בראשית כדכתיב שמות שלמדות
 כל אלהים ה' הקר מראשית כי לזמר שמות שתי הרי אלהים ה' וייצר ז( שם)שם

 וכננר הרע יצר של המעשים כננד פורעניות ונזר לעשות בשר כל שעתידיןהמעשים
 אכזרית ופעמים אכזריות מדת על רחמים מרת טתנבר פעמים שמות שני ולכך . . .המעשים
 ננזר ואז הבירו מפני אחד שירחה נור לחטוא שעתידין שצפה לפי רחטנית עלתתגבר
 )שם גזר ולכך הכל את הרנ שקין הדעת עץ ידי על וגם חפא הראשון שאדםכיון
 נם יהיה שם צריק אם ועיר בעיר יהיו ודור דור שבכל לך תצמיח ודררר וקוץ יח(נ

 יש הטובים ולכך קוצים ומעוטף מתוקים שפירותיו אילו יש ולכך שמצערו שםרשע
 בראשית התחיל ולכך העולם את ברא המדות שבשתי לפי אותו שמצעריםרעים
 משפילין העולם זה הוי להילל נדופה ליתן כדי כתירה מבני הלכה נתעלסה ולמהכב'.
 אבל צדיקים ששניהם ואע"פ אחר כנוד מפני תורה דברי לבבו מן וסשכחיןאמר
 מעלליו כפרי כדרכיו לאיש לתת י( יז )ירמיה איש מפני איש ישפילו לא לבאלעתיד
 ביום כדכתיב העולם את יצר שטות שבשני ולפי לו הראוי כפי אלא ככור יוסיפוולא
 רחמים ומדת הדין ומדת בצדיקים רחמים ומדת הדין מדת נוהגים לכך אלהים ה'עשות
 יהיה לא לפיכך אינם עור ורשעים הארץ מן חפאים יתמו לה( קד )תהליםברשעים
 סקנ"מ.6(

 ב'. כ"ח tWP מועד א' ל' שבת )3( ב'. פ"ז פסחיםתתרמנה.

 למחוק. יש אלו תימת שתי )3( ח"א. פ"1 פסחים ייישלמי )6(תתרמט.
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 חמיהםטפר964
 ימות שנה מאה בן הנער כי כ( טה )יששה כתיב הלא תאמר ואם נוהגת הדיןמדת

 אומרים ויש 5( נשחט כי )נ( לעתיק המות מלאך אין והלא יקולל שנה צאה בןוהחוטא
 איך כן אם ימות העולם באומות אאמר ולמאן ימות לא העולם באומות אפילוכי

 קללה דרך אלא ימות לא אחר בעניין יקולל אמר ולכך המות מלאך כשאיןימות
 שלהם המות מלאך ווהו עליונים זהו ושרפם ביניתם אצבעו הושיט )ד( שאמרכעניין
 ותאכל השמים מן אש תרד אני אלהים איש ואם י( א )ט"ב כרכתיב בתחתוניםוננגדו
 אע"פ וימות יקולל העניין ובזה המות מלאך היה צ'ח[ ]דף לא וזה המשיך ואתאתך
 שאין כיון תאמר ואם לנצח המות ובלע ח( כה )ישעיה כדכתיב המות המלאךשאין
 ימות ואיך יקולל ואיך ברכה שם אלא מורענות שום שיעשה שם ואין פורענותסרת
 לי אין חימה ר( כז )שם שנאסר יום בכל שכועס רגע ועור הרע יצר אין והלאועור
 היה מזיר זה היה אילו ראוי יאמרו בשוגג כנון המשיה בימות נזהר אדם אין אםאלא
 מבני הלכה נתעלמה נזהרין ויהיו זדון עולה תלמוד ושגנת ולהמיתו לקללוראוי
 הצדיקים יחסרו לא לכא לעתיר אבל אחר כעבור הצדיקים מחסרין הזה בעולםבתירה
 מה כפי ואחד אהד לכל אלא אהר מפני אחר כבוד ימעטו ולא אחר צדיקממני
 אחר צדיק דברי שמפרש צדיק וכל תבירו מפנ. אחר ידהה ולא יוריד ולא לושראוי
 התנא יוצא )ה( כשמת לפניו שהיה אמורא דברי או תנא דברי שמפרש אמוראכנון
 לתיירו עליו להקל המלאכים מן ולבקש עמו וללכת יפות פנים בסכר לקבלוכננרו
 כרי לסתור ועוסק צדיק ובא ספר עשה צדיק ואם פוכות עליו ולדבר הקביהבפני

 שבא זה על קובל המת הנה כשמת האמת על דבריו העמיד ולא חריפותולהראות
 בחנם. דבריולסתור

 מה ליה אמר לנביה יאיר בן פינחס ר' סליק שמימתא משרי בעי רבי )א(ר:ר~רן.
 צבהר עמי למיכל רבי שנה מי ליה אמר עד וכו' עבריןעבידיה

 למישבע זכינן לא אסר לרבי ואמר אולון עלוי ואקפח אישתא נחתת ערוכו'
 שמו ולחושבי פו( נ )מלאכי כלומר דאתי לעלסא נשנע טכי עלמא בהדיןמיניה

 לדעת נוכל הרי יזכה דאתי שלעלמא ידע ומזה לטעותה מצרפה הקב"ה פובהשמהשבה
 שיזכה פעמים חסד עמו שעשו כיון יחדיו להיות יזכו ולא פוב שהוא צדיק שישאע"פ

 מטנו: נהנה צריק שאותו מה כנגר פוב טאותו עמו וליהניתלראותו
 שכרי לקבל חפצי הרבה טובה ועשיתי זכיותי הרביתי לזמר יכול אדם איןתתרנא.3(

 ולא שכרי כל אקבל הזה בעולם עומר יכול ואין הבא לעולםהכל
 באדם תלוי שאין בפורענות וכן הבא לעולם וטקצת הזה בעולם מקצת או לבאלעתיד
 הוה בעולם חפץ שהוא טה נותן הוא הקב"ה ביר אלא עונות ותשלום זכיותתשלום

 לשמה: שלא מאלף יותר לשמה שעושה )א( הבאובעולם

 מבנים פוב ושם יד ובחומתי בביתי להם ונתתי ה( נו )ישעיה כתיבתתרנות."
 לפי לו וכתיב להם כתיב יכרת לא אשר לו אתן עולם שםומבנות

 כגון זכיות יחדיו עשו שהם צדיקים יש עולטות לשני שזוכה יש טוב ושם ידשדיבר
 טמן. " סס"1. 3( ס"ס סי' כגלפם להגל6(

 יצה"ר והוא ושוחטה ייצרתי הקב"ה מניאו יבא יעתיר א': נ"ב סוגה שאמרו למה כובתו או4)נ(
 כפסחים פכ"1. רנה כבראשית ב' כ"ח קטן מיער וישין א', ט"ז גתרא בבא המות מלאךהוא
 הא בישראל הא ימות שנה מאה כן הנער כי כתיב לנצח הסות בלע כתיג רמי שלא א':מ"ח

 ב'. ל"ת סנהדרין מ( בזה. שהאריך תתל"ט סי' ח"ב רדב"ז יעוין לעתיר ימותו אם ובכללבעכרם
 כו'. שכיבגא אי ב': קי"א קמא בבא)ס(

 זכיות. הנבה )ה6ר:71ג:י%1:םתתקרנף.
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 העבירה מן ונשמרים שוים ומעשיהם רחוקים או המצות לעשות יחדיו שמתייעציםחבירים
 בכבור חסידים יעלזו ה( קטת )תהלים שנאמר הכבור לפני יחדיו לומדים אלוהרי

 שנזרו צריקים רוב אבל לשם לעולם שזוכה צדיק ויש ככור זקניו ונגד כנ( כד)ישעיה
 הנאה לו יהא שלא כדי זכרים בזרע לוקה ופעמים תורתו שם על שמו שיזכרולמעלה
 בשמם מפריהם כותבים היו לא )א( הראשונים הכטים 6( לנך מזכיותיו למעטכפלים
 וסיפרי כהנים תורת שחיבר מי כנון ספריהם על שסם את לכתוב מניחים היוולא

 בספריהן כתבו לא סופרים מסבת כגון העולם ותיקוני ואגדות ומדרשים וביייהותמכילתי
 שכרו ויפנום הזה העולם מן יהנה שלא כרי הספר זה כתבתי פלוני בן פלוניאני

 שנהנה הנאה כנני מזרעו טוב ושם זרעו הזה בעולם לו מטעמין היו או הבאלעולם
 לכ' שזוכין הצדיקים מן הן שמועפין נ( שטו על הנאה שקיבל השם מן הוהבעולם
 שם קיבל שככר צריק של זרעם שהם ונורעים לעולם קיים שזרעם כנון לעולםשמות
 יראה י( ננ לישעיה וכתיב רב  לודע יוכה  בייסורין  השמח )כ( אסרו ולכך ספריו שלטוב
 כולו העולם כל את לפטור אני יכול יוחי בן שמעון רי אמר )ג( לכך ימים יאריךזרע
 לא רות נחת לו היה שלא שקיבל הצער במערה היה שנים שי"ג לפי הדין יוםמכל
 בצער ובנו והוא לו נוה הרי אצלו ארם ובר ייסורין שטובל ואדם טאשה ולאמבניו
 שנים י"ג מאהבה וקיבל צער לאותו ראויין היו ולא הצער באהבה ומקבליןבמערה
 לפי נהנין היו העולם וכל אלעזר דר' ייסורין )ר( כגון העולם לכל  מהנה זכותואותו

 בייסורין או בצער וכיטהצריק לפורענות ראויין עולם של רבונו ואוטר מקטרגכשהשטן
[1ffy]ויש כנ( יג )משלי שנאמר כדין שלא לוקה הצדיק הרי הקב"ה אומר כדין שלא 
 ננזר אם מילי והני לעולם פורענות להביא הדין למדת אין ואז סשפפ בלאנספה

 לפתור אבל  פורענות  השלם טן  תעביר נם  כזין שלא קבלתי  לומד יכול  היהפורענות
 חפץ אם שאמי פרידא רבי )ה( דאסר והא אמר לא עדן בגן להביא עכירהעוברי
 יצר ביר ימסרם ולא ירם על עבירה יגלנל שלא כגון הבא לעולם דורו כללהביא
 בימי קול בת כשיצאה וכןו( בדבר פנים משוא אין כי אטר לא יחפאו אבלהרע
 עליהם להנן הבית חנוכת על ששמחו שמחה כדי הבא לעולם מזומנים שכולםשלמה
  יראתי ואת ט( לב )ירמיה שכתוב כמו פוב לב להם שיברא הרע יצר ביד יטסרםשלא
 שיבא כרי עון לירי יבא שלא ראוי רבי של בהספידו שהיה מי וכל )ז( בלבבםאתן

 נפסרין העולם אז נקמה לראות חפץ והצריק הצדיק את כשמנדין אבל הבאלעולם
 כב( סו )ישעיה כתיב יבא ולעתיר שליש העולם ולקה שנירוהו אליעזר דר' )ה(כמעשה

 כן ה' נאם לפני עומדים עשה אני אשר החדשה והארץ החדשים השמים כאשרכי
 זה או זה או אלא ולזרע לשם זוכה אדם אין העולם בזה אכל ושסכם ורעכםיעטד
 ועוד יתסעפו תרעם יהנו פן ספר שימדו על נילו לא הראשונים לכך זכה שרוראע"פ
 בכל מהדש שהיה הצדיק אבותינו כנגד חשובים אבותיכם מה ואסרו  ורעם  יתנאהפן
  ליושב  ~ט(  רומה זה תאמר אל טחדש היה טת היה לא אילו וסת תורה פעטייום

 שעברו למלך דומה זה אלא רע, סימן שהוא לסוכה חוץ ויצא יורדים ונשמיםבסוכה

 סמא. סי' ע"כ ג( סספס"כ. וק" ספססס"ס ק" לקטן ינני כטף6(

 בשם יכתכהו אם אל יושיעהו אומר: תחכמתי לספרו בהקרמתו חסלו ר"ש אבל )"תתרחב.
 זכר31י פיוטי ימחו אם להם אסלה ולא ט' סורי ספר מזה שמי למחות בלישבתי

 כמו מחבריהם שם ע( שנקראו הראשונים לספרים טוינו וביחוד ה', קהל מגין חכרי שמילהעקים
 בחיי. ורבא רא"ש רצדי, עזרא, אבן חכמים ספרי וכן יחזקאל, ירמיה, ישעיה, שממלייהושע,
 מ"ט )ד( בי. מ"ח סוכה )נ( ימים. יאריך זרע יראה שכח מה קבים ואם א': ה' ברכות)ג(
 אע כ"מ סוכה )ס( ב'. נ"ט ב"מ )ח( ב'. ק"ג כחובות )ו( א'. ט' מ"ק )0 ב'. נ"ר  עירובין  )ס( ב'.פ"ר
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 חסידיםטפר66פ
 להטריחך רוצה איני המלך לו אטר המלך אוצרות על טמונה והיה בשבילופורח
 בל עדיין כאילו עליך טעלה ואני אצלי ותהיה תנוה ואתה לאחר המפתח ואטמורייתר

 נאילו הכתוב עליו מעלה ומת תורה פעמי מוסיף יום שבכף הצדיק כך בידיךהאוצרות
 כאילו עליו ומעלה אחר בלב או זרעו בלב להוסיף לו שהיה החכמות ונותנין טתלא
 פ( לד )דברים שנאמר יהושע ביד התכסה ונתנו סשה את שסילק כסו יוצאין זהמפי

 הכמת קיבל שלמה וכן עליו ידיו את משה סטך כי חכטה רוח מלא נון בןויהושע
 מקבל וזה חנסוה אותן לאחר טצניעין לו טמר 4א אפילו או טאליהו ואלישעדוד
 שאמר וזהו בו להתנדר אבותי לי הניחו מקום )י( שאמר וזה יצאו מפיו כאילושכר

 זה של מחירושין הצדיק של וסופו תחילתו הצדיק נאסף הרעה טפני א( גז)ישעיה
 לצדיק מצניעין פנאי לו היה שלא או מת או בירו הספיק ולא צדיק לב עלשעלה
 לחשובו והתחיל זרון לעשות שחשב רשע וכנגדן יחדיו עדן בנן השכינה לפני מה וזהאחר
 שהתחיל  ווה תלמידו ביד או זרעו ניד לו מתנין יפסיד לא רשעו לעשות הספיקולא
 בזמרי שכתוב זהו בגיהנם יחדיו שעשאומ ואותם לידו באו ולא יותר לעשותוהשב
 ירבעם בררך ללכת ונו' הרע לעשות חפא אשר חפאתיו על וימת יפ( יח פז)מ"א
 ושבר כח( א )ישעיה שנאמר ונהו עשה ולא הלך לא עדיין אבל ללכתלעשות
 הנה א( ~ab לתהלים  שנאמר וזהו יחדיו לצדיקים וכן יכלו וגו' יהדו וחפאיםפשעים
 הספיקו ולא ניאות לשם  ארם שהשב ופעמים יחד נם אחים שבת נעים וטה פובטה
  תורה  ברברי  בך ילבש וצריק  יכין יט בו  לאיוב  שנאמר לצריק  חכמתו  ונותניןבירו
 לו היה או הי היה שאם שם על סטנו  נפרעין  אלא לחרש שחשב לאדם שכרתאין

 : בגאוה עושה היהפנאי
 בירכם ולא הזה העולם כדרן בירכם לישראל וטעה נמו את יעקנ כשברךתתרנג,

 אלא לברכם יכלו לא כי ימים ובאריכות  שמים  וביראתבתורה
 וביין בגבורה ליהודה ובירך אחת ברכה נעין שהן בשתים ושבט שבפ לכלבברכה
 יין כמו והטו ושתו פו( פ )זכריה וכתיב סיין טתרונן כבנור מה( עה )תהליםוכתיב
 להתקיים יכול היה לא ימים באריכות או השם ביראת או בתורה מברכם היהואילו
  איפשר  ואי הפץ שלכו אע"פ קונו רעת ועל דעתו על האדם מעכירים דברים ט )א(כי

 תורה כי הרבה ולישראל לאבות מברך שהקב"ה מה אבל אחת מברכה יותרלברך
 שטן ]דף יראת ועור לפובים אלא תתקיים לא הברכה ועוד מותם ולפני בלבם ה'ויראת
 יברכם תאמר ואם שמך את ליראה לבכינו וייתר אומר שאדם אע"פ תלוי בארםהשם

 יד( נ )מ"א כתיב ימים ואריכות הארץ מעמי רעים שיותר חכמים תלמידי ישבהורה6(
 ימיך: את והארכתי אביך דוד הלך כאשר ומצותי חקי לשמור בדרכי תלךואם

תתרנד."
 יהושע ר' כלבר נח בבני אלא לבא לעתיר מיתה אין אמר חנינא ר' )א(

 ח( כה )ישעיה שנא' העולם באומות ולא בישראל לא אמר לויבן
 מעל )ב( פנים כל טעל חנינא ר' ליה עבד טה פנים כל מעל  דטעה  אלהים ה'וטחה
 מסייעא הדא ימות שנה מאה בן הנער כ( סה )שם כתיב והא ישראל שלפניהם
 פו( מפ )ההלים כתיב והא עונשין לכלל ראוי לוי בן יהושע ר' ליה ענד וטה חנינאלר'
 לוי בן יהושע ר: עבר ומה הנינא לר' ליה מסייעא ודא ירעם טות שתו לשאולכצאן
 עושה הקב"ה לנא לעתיד אבל בשעתו סיסרא בשעתו פרעה הזה שנעולםלפי

 "טיפ. ג( סססגפ"י. ס" זקפן נהג ק6(

 נ'. ו' הילין)י(
 ב'. נה'א שכינין )6(תרזרננ.
 נח. בגי למעט : במררי אבל שלקוט הוא כן )ג( רצ"ה. רמז ישעיה יילקיט פכרי ב"י )6(תרגרנד.
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 שאול לבלות וצורם לבקר ישרים בם וירדו שם( )שם רכתיב b~niw) לסלאך)נ(
 רכתי בזבול יריהם את שפשטו לפי למה כך וגל כלים אינם  והם  כלה ששאולמלמד
 מיתה שאין כיון הרי לך זבול בית בניתי בנה יג( ח )מ"א דכתיב הוא הדא לומזבול
 שלעתיר מקלט ערי כמו אלא לכפרות צריך ומה בקרבנות יכפר הוא לטה לבאלעתיד
 איך טקלט עיר אל ינוס למה לבא לעתיר הרע יצר אין אם יהרוג בשוננ הרילבא
ומעשה' ללוט כשנשתלחו בשוגג שחטאו מלאכים כעין אלא לבבו יחם כי ו( יט )רבריםיאמר

 שונגין  שהמלאכים כמו הענין כוה הקלקלה על משינין אין )ר(  רנבריא%
 אין כשחוטאין המלאכים כי חילוק בזה רק לבא לעתיד אדם בני כך כפרהוצריכין
 ונם טהם ונפרע נוזר מיד אלא דבר בשום ולא כפרתם בקרבנות אין כי כפרהלהם
 על או קרבנות ידי על או כפרה להם יש לחיים רק המלאכים מן כמו הנשמותמן
 הצדיקים על אמרו ואשר באניץ כקברו הקבר ועל כפרות יביאו לעתיד ולכן ייסוריןידי
 שנה ק' כן הנער כך כהנא לרב יוחנן ר' )ה( כנון אחר לצדיק נמור צדיק דוקאיחיו
 לא מיתה אומרים ויש הקצוב ימן עד הצדיקים ממחיצת להדהות אלא יוסת לאיקולל
 של משכבו כפרת אני הרי אמר אליהו )ו( שהרי יהיו ייסורים אבל לבא לעתידתהיה
 ואשר ייסורין לסבול לצדיקים המשיח לימות יתכן ולא צער  שום סובל הרי חייאר'

 נוג קודם הרי ולנדה לחטאת א( יג )זכריה טירושלים שיצא מעיין של  המים syאמר
 כתיב המשיח ימות בהתחלת הידוש ועל בארץ ויתחזקו הגליות שיתקבצו וקודםוטגונ
 שיכלו קודם רועים שבעה ד( שם )שם בפתחיה וגו' אשור ארץ את ורעו ה( ה)סיכה
 ואז עמי הפאי כל יסותו נחרב י( מ )עטום וכתיב בעולם רשעים עריין ואזהרשעים

 : אדומה פרהנוהגת
 משה שבימי הראשונות המועדות יח( מג לשעיה ראשונות תיברו  אל ג(תתרנה,

 לפורים רומות אינם הניסים שכל ראשונות בכלל אינו פוריםאבל
 אבל להטיות והבת להטית הבן תשליכהו היארה הילוד הבן כל מרו במצריםשהרי
 הפורים ימי כל לכך )א( היהודים כל ונשים טף זקן ועד מנער יק נ )אסתרלפורים
 הנשמות אף שהרי תתמה ואל השננוח על וכפרה הכפורים יום אומרים ויש נבטלים.לא

 )ש"ב סמחיצתיג(. צא לו שאטר נבות של כרוחו )ב( ונענשים חופאים מיתהלאחר
 להשתחוה רצה )נ( ואמרו לאלהים שם ישתחוה איטר הראש עד בא דוד ויהי לב(טו
 מעשה וכל מנשה מהם ויצא איזבל ובזרע עטרי בבית אסא שנתחתן גרם וגהלע"ז
 שעשה לבן אצל שנים כדב היה יעקב נאחאב שנים כ"כ מנשה עשה )ד(אחאב
 כ"ב מנשה ולכך שנים כיב ע"ז עוברי בין במצרים היה שיוסף נרם ויהודהתרפים
 ליוסף גרם יהורה ישעיה הרנ מנשה וכן )ה( נביאים הרגה איובל כאחאב עשהשנים
 אלא כלייה הנקיבות על אחאב בית על ננזר ולא דוד ביה מלכי יצאו משניהםולכך
 שיהא קודם יביאו חטאת שעירי אחאב מדבית )ה(  ירושלמי בתענית  ולכך  הוכריםעל
 י( יא וישעיה כתיב ועוד כחרב אשור ארץ את ורעו ה( ה לסיכה שנאמר למשיחמנוה

 פ'ו. ג( פס"ע. נ( פה"ס. ק" יו6(

 ב'. קי"ז קמא בגא )ס( ס"ז. סי' יגמא ישראל עין מ( שלהם. ססטיונר המות מלאר צ"5:זג(
 א'. כ' סוכה יבניו חייא ר' כפרת הריני אסר יקיש ריש צ"ל ואולי אלה דברים מקור ממני נעים)0

 וההלכות אסתר מגית אף ט' והכתוכיס הנביאים ח"ה: פ"א סגירה ביחשלס' )6(תתרנה.
 יהיו המועדים כ4 ואם זכור: לפרשת ביוצר הפייטן שיסד 11ה1 ליבט5, עתיריןאען

 דל א': ק"ג שם )ד( א'. ק"ז סנהדרין )ג( ב'. קמ"ט שגת 'ג( נבט5ים. לא הפורים ימיבטלים
 מן הכסת ציצית בן פ"ד: שם שאטרו 5מה כזנחו )0 ב'. מ"ט יבשת )ס( ותרתי. עשריןמיכיהו
 שאים ומזה ראחאב מן כוכשין דכית פצ"ח: כראשית רבה ובמדרש דאחאב מן קזביסין בןדאבנר

 הנקבות. ש כליה היתה לא כיאנחה
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 לכל רעה ואין בעולם רשע אין ואז יכלו ה' ועונבי כח( א )שם כנור טנוחתווהיתה
 נורעין ואין בפובה שמוסיפין  הפוכות בל על טובה ויתנו והטט,ב הטוב ויברכובריה
 ותשליך יפ( ז )מיכה כהכתיב יהיו לא עונות )ע"ב[ שהרי בטילין הקרננות וכללעתיד

 : לפאתם כל יםבטצלות
 שכתוב לפי ישועתי וצור אלי אתה אבי יקראני הוא כו( פפ )תהלים כתיבתתרבו.

 האיך משיח אמר לא אבל אתה בני אלי אטר ה' ז( ב )שםבמשיח
 ז( לב )דברים וכתיב אתה בם אלי אטר ה' שכתוב לפי אתה אבי אמר לכךיקרא
 שאל ילדתיך היום אני ח( ז ב )תהלים וכתיב לך ויאמרו זקניך ויגרך אביךשאל
 לחדש רשאי נביא שאין )א( המצות אלה הזה שבעולם לפי נחלתך נוים ואתנהמטני
 לעסוק צריך אני וגס לפרנסה צריך אני והנה קשות אשאל איך משיח אומרדבר
 נהלתיך נוים ואתנה מעכב דבר אין כי האב טן כבן ממני שאל הקשה אומרבצרכי
  )ב( תקראו הי כהני ואתם צאננם ורעו ורים ועמרו  ו( ה מא  )ישעיה כדנתיב צורכךשיעשו
  תרומה לאובלי  וכן  בתורה  לעסוק  היו שפנויים  המרבר  לרור אלא  תורה ניתנהלא
 יהושע כששאל אחר ולא הוא שאלותיי ולהניד להועיל  ולרמר אתה  אבי  יקראניהוא

 לד( לב )שם בשמים הוא במשיח אבל היא בשמים לא יב( ל )רברים אסרונביאים
 אותם וצוררים למעלה שמחדשים הסודות כל באוצרתי התום עמדי כמוס הואהלא
 ד( מב )ישעיה יפשטו ומשיח אליהו ספיקות וכל תיקו וכל גמורים לצדיקים לבאלעתיד
 ורוים סודות אותם מריה ומעם תצא מאתי תורה כי ד( נא )שם ייחלו אייםולתורתו
 יקראני הוא בפיו שדים וריח חלב שסעם מחלב כנמול הוה בעולם החידות חכטייונקים
 אבל רעייתי אחותי רעהו אל איש ידבר כאשר הדעות למשה ניתן כי משה ולאאבי
 ספק  עריין רעהו אל איש אל שאלותיי כל לי תניר אתה אבי י9-אני הואמשיח
 יקראני לא אבל לאב לו אהיה ואני יד( ז )ש"ב שכתוב לפי שלמה ולא הואבירו
 מאי אתה אבי יקראני הוא התורה לעניין ולטשיה החבטה לעניין לשלמה כיאבי

 שכתוב לפי שם אלא אבי לי קראת מעתה הלא שנאמר ישראל כל כן כמורבותיה
 התורה שמירת לעניין אבי ויקראו מפיה הבעלים שטות את והסירותי יפ( ב)הושע
 ככלה אתה נעורי אלוף ד( ג )ירטיה רנלים לעניין אבל אביו מצות אל ככןונזירות
 וחכמתו החייב הוא מי שיריח במשיה )נ( היא יתירא שמילתא לפי חתן לקראתשיוצאה
 ואביו .חוסו נודע שלא כיון שמא חכמה שילמדו ורב אב לו אין זה ויאמרוהמופלאת

 אלי בתפלתו ויאסר שכשמים לאביו מתפלל והוא אביך וסי הוא מלאך שמאואמו
 ויאמר עליו העולם כל יתמהו כי י'ש הבורא מן הקדש רוח ששואב שידעו כדיאתה
 וכתיב ה' רוח עליו כי אלא מלאכים בהשבעות ולא בכשפים ולא שדים במעשהלא
 אתה אבי יקרא השאלות לכל והוא צדקנו ה' יקראו אשר שמו 11ה ו( כג)שם

 יאמר והוא רועים שבעה עליו והקימנו ד( ה )מיכה שכתוב לפי אלי להועילהמלמדני
  בן משית להחיות ישועתו וצור ארם נסיכי ושמנה שם( )שם אתה  אלי גיהצילני
 הטשיח לימות להביא הייך ימי כל נ( טז )דברים )ד( ומגונ נונ מן ולהושיעאפרים
 או העולם לאבות קבל לא למה כורש על למשיח קבל למה )ה( לכורשלמשיחו

--- ---- 

 הורה ניתנה לא ולפניט: בי פרשה ויסע מס' בשיח מנילתא )ג( ב'. ח"ד שגת )"(תתרנו.

 משיח אורות רבה דברי ועי ט' למשיה הקב"ה אמראלא ן'ו מה כעין;ס(
 עוה"ג. של תורתו לפני היא הבל t~nlya ימד שאדם -ורה קהלת: במדרש שאמרו מה'שיו

 הוא וגן משיח, V'y ליחן שעתיר חדשה תירה ודורש יושב הקג"ה ררו: רמז ישעיהובי.קוט
 ז'. אות עקיבא הר'באותיות
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 למשה ואמר כורש נולד יהויקים ביטי נבוכרנצר שנכנס שביום לפי אלאלמלאנים
 ועזרא מעצמם ללכת טתפחדים וישראל יעל ללכת שרוצה מי שאטר נזה תעשהאל

 ולמעלה כורש כסו תעשה אל לכך לבא לעתיד לקבצם עתיד ואתה תיור לבקשנתבייש
 בטעשים: או בלידה נילו לבןקובלים

 באברהם שמצינו לפי מהם ויעקב אברהם אים נסיכי ושמונה ניעים שבעה ~(תתרגז.
 כב( מח )בראשית ביעקב וטצינו מלכים ד' עם טלחמהשעשה

 אשר' יעקב כב( כפ לשעיה במלחמת כתיב ולעתיד ובקשתיבחרבי
 אברהם את פרה

 )ב( ישראל לארץ חוצה יצא ויעקב אוהבי אברהם ורע וגו' יעקב ח( טא )שםוכתיב
 ורעו יצאו ויעקב אברהם לבא לעתיד וכן לארץ חוץ יצא ולא כליל עולה יצחקאבל
 יצא לא כליל עולה יצחק אבל לארץ חוצה שהוא אשור ארץ ואת נמרור ארץאת

 בארץ עצמו ששמר מי הרי )ג( שכת במסכת כדאמר ישראל על טובה ויליץעמהם
 האבות עם יצא לא ולעתיד ממנה יצא לא יצחק שהרי סמנה יצא לא לעתירפהרה

 : לארץלחוצה
 א( כפ )תהלים ואומרים ידיהם נוטלים למות כשמבקשים צדיקים ישתתרנח.6(

 שהצדיקים בשעת חיא ר' אסר )א( אלים בני לה' הנו לדודטזטזר
 יאשיה ב"ר סימון ב"ר יהודה ר' אמר עד וכו' מלאכים כיתות שלש נפטרין ק'[]דף

 על ירננו בכבוד הסירים יעלזו ה( קמם )שם שלום אומר בעצמו הוא ככיכולהקב"ה
 שבא עמת כל סו( ה )קהלת יריהם את רוחצין לכך שם לקב"ה ומקלסיםמשכבותם

 אותו: רוחצין וכשמת )נ( אותו רוחצין כשנולד )ב( ילךכן
 של זוהר והכה אצלו יושבת ואשתו בטים באמבפי רוחץ היה אחר צדיקתתרנט.נ(

 )א( אמר הצהר זה טה אשתו לו אמרה במים הצדיקראש
 ליפפר זמנם כשהגיע הצריקים בראש מקנח הוא בקולמוס הנשאר הדין כותבכשהקב"ה

 צדיק: אותו נפטר שבועובאותה
 יתכן לא לבשת והדר הוד מאר נדלת אלהי הי א( קד לתהלים כתיבתתרם.

 יורע אין כי לבוש לכבודו יתכן ולא מוקף אינו כי לבושלבורא
 וכתיב עננו עליו פרשז ט( כו )שם וכתיב לו סתר עבים יד( כב )איוב וכתיבמקומו
 צורך טה אם רגליו תחת וערפל י( כב )ש"ב וכתיב מביביו וערפל ענן ב( צו)תהלים
 כדאמר ערום יהיה לא חדרים בהדרי אפילו לאדם ארץ דרך לימד לבוש אכלהאש

 ערום עומד להיות אדם של שבחו אין וכוי ביתי קורות ראו לא מימי יוסי ר')א(
 לבושו ענן בשומי ט( לח )איוב שנאמר )ב( ערום בראו לא האדם את הקניהכשברא
 יעמוד ולא ערום יעטור לא אצלו ארם אין אם ואפילו )ג( השליא זה חתולתווערפל

 לבושים: מכנסיים שרק מלאכה בעלי כמו אדם בפני ערוםחציו

 ב'. מ"פ )נ( פס"ד. בראשית רבה טדרש )נ( ב'. נ"ב שכה )6(תתרנז.

 בשנת )ג( ב'. קל"ר שבת )3( א'. ק"ד כתובות ויערן תתפ"ד רמז תחלים ילקיט )6(תתרנח.
 סכין המת צרכי כל עושין א':קמא

 שמפטירין ד"ה ב' ה' קטן במועד ורש"י ומריחיי
 אותם ומקבלין המקום אנשי ובאין כ1' לקבור למקום ממקם מתים שכשמניאין המתים אתבה

 שלא זוהמתו להעכיר כדי שהו ומדיהין קי"ד: בסי' והכלבו אותן, וקוברין שם אותןלרוחציי"
 בטלט61. העםיקוצו

 כותג שהיה עי סי ההוד קרני משה נטל ומהיכן פם"ז: תשא רבה במדרש )6(.תתרנית.
 בילקוט הוא וכ! הוד, קרני לו (pp' וממנו יא= gy והעשרו קימעא נשתיירבקולטה

 ת"ז. רמזשם
 ענן נשומי תתקטרג: רמז איוב ילקוט פי"ר רבה ויקרא )3( ב. קי"ח שבת )6(תוקרם.

 לפני השטי בי: קי"ב פסחים ע-ין )ג( השליא. זה התויתו וערפל השפיר זהבושו
 מרטנאי ואגסי ברבריא אגח אלו כוי אכעיסם נבל בגוי בי: מ"ג 'גמות ויעוין נכפה, הוט ערוםהגר
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 כי ללוי ולא לכהן ולמה לו תתן צאנך גז וראשית ד( יח )דברים כתיבתתרמא,

 כשנפרש כי ראשון מעשר של ברא לבושים לקנות יכולהלוי
 ויקנה תבואתו מקצת ימכור לכך לישראל נאכל אז ראשון ממעשר טעשרתרומת

 היו ולמה לזרים אסורה התרומה כי המלבושים לקנות במה לו אין כהן אבלמלבושים
 וכתיב יפה במלבוש אלא שלימה השמחה שאין )א( רמז כי כשנווזים משתהעושים
 )שם אחריו וכתיב וארנטן בוץ ותכריך ונו' וחור תכלת מלכות בלבוש פו( ח)אסתר
 תנל בה' אשיש שוש י( מא )ישעיה וכתיב ושמחה אורה היתה ליהודים פו(שם
 תערה וככלה פאר יכהן כחתן שם( )שם וכתיב ישע בנרי הלבישני כי באלהינפשי
 נינה בתהלה עושים ולכך נב( כלה על חתן וטשוש ה( .סב לשם לו וסמךכליה
 צמר כמו צבע מקבל שאינו לפי )ג( פשתן על טשתה יעשו לא לטה כן אםשמחה
 מיתה תמן והוה טחני הוה אסי ור' )ד( יתחמם כבשי וטנז כ( לא )איוב כתיבועור

 : כלום ולא איל לא דיתיב ומאן כלום ולא ליה אטר לא דנפקטה
 ליה אמר כלאים לבוש את לחבריה חד אמר טתני יתיג הוה אמי רבו )א(תתרכב.

 לבוש אותו פפור שיהא ולא ליה ויהיב מאניך שלח אמירי
 מזיד יהא ואל שוגנ שיהא והניח המלבוש יפשיט לא שמא אטי ר' חושב היהאלא

 דרבנן: כלאים או גדול הבריות כבודד"א
 אחד חלוק לו היה מפתו משמש או ישן כשהיה רגיל היה אהד חסידתתרסג.6(

 הכנסת לבית וכשהולך זרע שכבת בו ידבק שמא אמר כילכך
 צואה שמא ובמנעלים בטכנסיים צואה ידבק ופן ללבוש רניל שאני בחלוק ידבקפן

 בית אל תלך כאשר רגלך שסור יו( ד )קהלה וכתיב " נשמעת תפלה ואיןנדבק
 כפי כנקיון ארחץ ו( בו ותהלים )א( וכתיב יריו לנקות וטובין לשמע וקרובהאלהים

 בתרשיש: ממולאים יד( ה )שיר כדכתיב צפרניו לחתוךוטספרים
 בוגדים ובגר פז( כד )ישעיה כמו ח( 8 )קהלת לבנים בגדיך יהיו עת בכלרצר!רמד.

 הוי ממש בגדיך אחר דבר ילבינו והפאיך תשובה עשה בנדו)א(
 שטור פנופת ונם בגדיך על זרע שכבת יהא ושלא בנדיך על רבב יהא שלאזהיר
 עליו ורע ששכבת ובעת מיפתו לשמש יתכן לא האלהים בית אל תלך כאשררנלך
 )שמות נאמר לכך צואה במנעליו ידבק שלא לעיין אדם צריך ג( הכנסת לביתללכת

 תלך. מעל נעלך של ה(ג
 ססכ"ס. ס" ג'יפה ס פ'כ. 3( סא"ל.5(

 הרמב"ם כתב ומזה ערום, בשוק שמהלך ממי יותר ומתועב משוקץ לך שאין בשוק ערומיםשטהלכין
 ט'. בשוק ערומים שהולכין אלו וכגון כו' מדבריהם לעדות פסולין הבזרן וכן ה"ה; פי"א עחתהל'

 בארץ צגעונין בבגרי בבבל יוסף רב תני משמחן? במאי ונשים א': ק"ט בפסחים )6(תתרמא.
ו

 היו רגילים כתב: י"ג ל"ת בראשית החזקוני )3( מעהצין. פשתן נבגדישראל
 פרשה ושם ע"ר פרשם בראשית רבה המדרש מרמז וע"ז עכ"ל, הצאן גזיזת בעת טשתהלעושת
 פ"נ אבות שאמרו ע"ד והוא רושם, ששה גזיזה שנאמר מקום כל כ"ג: פרק שמואל ומדרשפיה
 ובבא מצמר יותר שלע פשתים כי אמת: אי ע"ה זרה בענודה (Qa כוי. ראש וקלות שחוקמ"י:
 רבנו שכתב טה אבל הרבה, בארץ מכחיש פשתן שזרע ופירש"י פשתן יזרענה לא א': ק"טטציעא
 פשתן אמת: ה"א פ'ש כלאים בירושלמי לזה. מקור אדע לזר צמר כמו צנע טקבל איש פשתןכי

 משתה לעשות נחש לא ואולי 'עי"ש בפשתן 11 שחור בעד ולא אדום בער לא המטה אתטרקין

 1 פשתן רעבטרשית
 כ וסחלביהן צאה סבטרות ל 1 ק

 ק
 מנחת ונתעב לצחר נגזה שלא

מ וגאהר כו', הבל מגהת תרצחקין 1 שפ"   קרכנא : 
 דקיי

 הוה דהגל קרבנא פשתן הוא

 שם. שם )6(תתרטב.

 התיבה מסוף ר"ת ארחץ דריש כי נראה )6(תתרםג.
 דץתי

 . א' ל"ז וסנהררין א' קנ"ג שבת ויעו' העבירות טן : לבגים בגריך יהיו עת בכל פי קהלת גרנה )שתתרמד, יספרנ. שכתובות הנקודות והמה לספרנים
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 ערלתו כנגד שלו בטכנסיים כיס כעין עור משים שהיה נאחד מעשה 6(תתרמה.
 יתפלל ואם בגדיו על נוטפים יהיו שמא רגלים מי פיפימפני

 שמא עליו שישב טקום ]ע"ב[ יראה הכסא מבית אדם כשיצא וכן תועבה תפילתוהרי
 טפונף ויהא בלילה עליו ישב או פתאום עליו וישב תבירו ויבא עליו פנופתיש

 כבחוץ מבפנים להיות אדם צריך לו נעשה ידו על ונמצא יתפלל או בתורהויעסוק
 כשהוא אלא מברכים קרביים וכי קדשו שם את קרני וכל א( קג 1תהליםשנאסר
 רם בקול אחר דבר יהרהר לא עבירה לדבר שכן וכל אחר לדבר יהרהר שלאסברך

 הקול: אחר ונמשכים מתנענעים הקרביים כל רם בקול כי )א( הקולובמשך
 בעצמו ראה והנה הפנופת טן לטפה עצמו לקנה בידו קנוח אדם כשלוקח "תתרמו.

 בספרים ינע לא הקינוח סידו והסיר הכסא לבית הוצרךשלא
 יראה שאם בכלי מים אצלו בלילה אדם ישים ידיוג(. שירחוץ עד הכנסת לבית ילךולא
 שילך יתכן לא כי לערוה סביב וישפשף טים יקח קבים ט' לשפוך יכול ואיטקרי
 ויעיין יראה ונמל זרע שכבת בו שננע הבשר מקום שישפשף ער הכנטתלבית

 אלהיך לקראת הכוןס( יב( י )עמום במכנסיים דבוקה צואה רושם תהא שלאבמכנסים
 יכול שלא כך נעשה ואם הכנסת לבית כשהולנין צרכיך עושה תהא שלאישראל
 לנקביו וצריך הכנסת לבית שילך יתכן לא להפנות פנאי לו היה שלא לעשותקורם

 יתן כך ואחר קרשוס( שם את קרבי וכל ה' את נפשי ברכי א( קנ )תהליםשנאמר
 כלו כבר שהרי צריך אין מיושב השתין ואם )א( האמה פי כננד במכנסיים מיםסעפ
 על המים מן ישפוך אל הכנסת לבית ללכת וצריך מים השתין בשבת ואםהמים
 נשפכין ואם ידיו טקנח אדם כך שאחר ירים נפילת דוגמת האמה פי על אלאהבנד
 להוציא השער יסחפ שלא יזהר )ב( פכל או פוב ניום או בשכת הצ.דם על קביןפ'

 שיהיו עשוי כלי כן כסו לו ואין עליו קבין פ' שישפוך מי לו שאין אדם ו(.המים
 וימהר עליו וישפוך גבוה רבר על וישים שלו בכלי המים יכניס יריו בלא עליונשפכין
 המים שירדו כדי הראש מן המים שיכלו קודם אצלו זרועותיו וישים מידו הכלילהניח
 עליהם מים ירר לא שטא וורועותיו יריו כי בפוב שוהו ולא יריו ועל ורועותיועל

 : כלום מלא כלום פובאלא
 הכנסת בבית היום הייתה לא למה רבים בפני לחבירו שואל היה אחדתתרמז.

 אמר כי ההוא ביום מאומה שאול דבר ולא כן( כ )ש"א לואסר
 הזכרתה לטה לו אמר העם שהלכו לאחר פהור לא כי הוא מהור בלתי הואסקרה

 פ' עלי שיהא ער טתפלל איני לאשתי נזקק כשאני יורע אתה לו אמר הפסוק זהלי

 אמרו כי עומר יכולתי לא העולם ולפני ראשון ביום לישאל לך היה ולא נזרקין מיםקנין

 סס"5 י( פט"6. 61'5ךנקשן טכ6ן ט"מ ג( ססכ"1. נ( פס"ד. פס יגל מטע 0316 ססכ"ג חס"יטד6(
 סס5"6. 9" פכי'Sten 6 פי' ע"כ 1( ססכ"ד. קין סז6 וט כ5 ס( נפכנס"ס. סירס עד b~ua 6' פטםוטד

 ע"ש בתפלה עצמו את לנענע אדם שחייב בטדרש וטצארו כתב: מ"ז ס" הטגהיג )6(תתרסנה.
 כל לקיים גופו כל וינענע היראה בספר החסיד כתב וכן תאמרנה, עצמותי כלשנאמר

 בכונת העף אברי הזדעזע עצמותי פירוש או : יו"ד ל"ה לתהלים בפירושו והרד"ק תאמרנה.עצטותי
 רק אבל נ"ט ס" בי מאמר השזרי הזה הטגהג זכר הבר ישבחו. הם וכאלו וההוראההתפלה
 דעלמא עטין דגל האי מאי ב': רי"ה פנחס בחהר טוזכר הן תפלה, לענין ולא התורה לימהלעזיז
 ודברים ט' והכא הכא טתנענעין "באורייתא" לעאן רבד בלחודייהו ישראל אלא נעטעא עבייןלא
 וירא יתרו: פרשת הטורים הגעל וכן פ"א. ל מאמר חייט נשמת נספרו ישראל גן ר"מ מגיאאלה
 פישיז ובזיע ברתת באימה נתנה שההורה ם התורה, לימוד בשעת מתנועעים כן % וינועו:העם
 בשל"ה יערן אלה כל h~lyS1 שם(, ברעף" ויעוין ראש בטנ1ד התורת שנתנה טכאן א' קירשבת

 סק"ד. ב0ג',ו מ"ח סימן או"ח שו"ע ויעוין לזה, מתנגד כי רכ"חדף

 עה'ל. סי' ש"ח שו"ע יעוין )נ( א'. מ' ברכית )6(התרמך.

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



 חמיהםמפר272
 ולמה לשאל לך היה ולא שימשתי עומר אין טיפתך שמשתה יאמרו אם )א(חכמים
 לאכול יכול פהור לא כי דוד הוא מהור בלתי פהור לא כי הוא מהור בלתיאמר

 השלהן: על ושישב עמו לאכול יתכן ולאעסו
 )א( יאכלו מעלליהם פרי כי פוב כי צריק אמרו י( נ' )יששה כתיב 6(תתרפה.

 ! יננה לא שנאכלבדבר
 השנה כל יכול אינו ואם בפהרה חולין לאכול לרב צוה חייא רבי )א(תתרמט.

 )ב( בפהרה חולין לאכול בשנה ימים ז' שיזהר בפהרהלאכול
 כי לומר נוכל עור ונם הכפורים ליום השנה ראש שבין ימים ז' ז"ל ניסים רבופירש
 כרי בהם יגעו שלא תשקצו נבלתם ואת יא( יא )ויקרא ברנל עצמו לסהר אדםחייב

 לרב הייא רי וצוה קיים המקיש שבית נומן גהו ולאכול קרבית לעשותשיוכלו
 בשנה ימים ז' להיות לו צוה פרה אפר ואין היו מתים שטמאי אע"פ הוה בזמןשיאכל

 : בסהרה תוליואובל
 ודם בחלב ידיו עסקו כי צפורניו לחתוך כדי תדיר מספרים אצלו אדם יכיןתתרע.

 שחם ואם בקלס כך ואחר בשר של בתבשיל ועוד צפורניויחתוך
 ההלב או דם שעזב לאחר מיד חלב או דם לידו בא אם בהמה בדק או עוף אובהמה
 אדם רניל נ( יהא ויאכל. בו וירסק בכלי או מאכל בשום יגע שמא ידו ירחץמירו
 בסובין שיעכיר האסור בדבר או בדם או נחלב אדם יגע שאם בכלי מוכין לושיהיה
 הכף בשורות כי )א( קמח בהן שאין סובין כסו הידים מנקה אין כי הליכלוךכל

 המים: עם אותו מסירין הסובין לכך נשארהפנופת
 והתרשיש בתרשיש ממלאים קיא[ ]רף זהב גלילי ידיו יד( ה )שיר כתיבתתרעא.

 אצלו המספרים יהא לכך לתרשיש הצפורנים ומדמה הואלבן
 לכך חלב יאכל ואיך שם נשאר ופנופת חלב כי צפורנים שחרורית לחתוך כרילאדם
 איסור דבר בשום או בדם או בחלב מלוכלכות שיריו ואדם אותם להתוך רניליהא
 יטמא הרי לה במאכלו יגע שאם הכל הבשר ובין הצפורנים מבין ויסיר דק עץיקח

 חתכה שלא ושכחה. מועד של בחולו )א( לפסול זמנה שהניע אשה וכןהמאכל
 : הבשר ובין הצפורנים שבין הפיט דק בעץ תסירהצפורנים

 עשוי אינו עזים של שער מה העזים כעדר שערך א( ד )שם כתיבתתרעב.
 שלא שילה בעת שערך כך צמר כמו יחד ונקשרים דבוקיםלהיות
 קשורים:יהו

 פניך למה לו אמר ירוקות ופניו צריק שהיה מת שראה באחד מעשהתתרעג.
 והייתי בהן נכנס והלב נדולים היו שצפורניי מפני ליה אמרירוקות

 שבת בברכת ונם הקהל אומרים כשהיו ויכולו בין מדבר הייתי ונם חום דבר אונלכך
 סט"6. 3( ססס"ר. חיי תגדפק ססכ"ס. פ" 5עי5 כפי6(

 את יגזה לא כי י"ל )6(תתרסקי. שם. רעף'י ועיין בפורייא : ב' כ"ג י"מ )6(תתרמז.
 האוכליי

 ובטור העזר אבי גשם מ"ש ר"ה סוף ראש יעה )3( ה"נ. פ"א שבת ייישימי )6(תתרםט. ב'. ג' ברכות שאמרו למה רבנו וכונת
 דרש חיא דבש ביעטת ויערן הי"ח, פ"ז ברכות הלטת משנה שכסף הר"ג, סי'או"ח

 ימים- 1' אכיל יאיג גטעית: ילמ' לשיו)6(7מ~תי4תיקרע.
 ברעל צפורנים 9יט1ל סותר א': יא בטבק שאמרו מה יפי כי צ"ע רבת דברי )6(תרצרעא.

הסוגך
 ואפיקי

 כי דעתי לכן עכו"ם, ע"י תעשה בחוה"מ שגם ואוטר מחסיר נדה גהלטת המרדכי רקשטהר, סידים הכל מצוה לצורך אבל ס"א תקל"ב סי' באו"ח המחמירין לרעת
 היקר עכו"ם אין אם עכו"ם ע"י שתעשת כ"א ס"ק בטו"יר קשח סי' ביו"ר העוין גירש צ"ל14לי

smtnהצפורן. שתחת החש את 
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 מלמי או ישראל שכיר לאדם יש ואם מדבר הייתי יתגדל ובעת ברברו אבותסנן
 )א( לו לומר בוש והוא מיאוס לו יש ושמא מלוכלך והבן קפן ובנו אורה אולבנו
 ושמא ידיהם בטוב לרחוץ יודעים אינם הילדים כי בידו חלב לקחת לילד אדם יניהאל

 הגדולים: עם בקערהיאכל
 בעצמו חותך שהיה וקטנית ירק לקנות רניל שהיה אחד בהסיר מעשהתתרעד.

 ביר ולא ושפחה נוי ביר מאכלו תיקון מוסר היה ולא הערונהמן
 כטהרה: מאכלו מתקנים היו לא כיעצל

 ואמרו וקטניות ירקות וקונה לשוק בעצמו הולך שהיה אחד בחסיד מעשהתתרעהי
 תאכילני שמא שפחתי תלך אם להם אומר מתורתך תבטללו

 הולך ואני חלב הקטניות ועל הירקות על משימים שהנוים רואה אני שהרי פמאדבר
 וכתיב וטמא וטריפה נבילה בשר עליהם הושם שלא הטהור מן אלא לקנות שלאכדי

 מהותך או מהותך שאינו חלב חסיד לאותו כשהיה בם נוהר עברך נם  יב( יפ)תהלים
 אם כי שולחן אותו על אוכל היה לא פסולת או מים בו שבא ולכאן לכאןשמדלנ
 נותן היה לא אוכל כשהיה לכך המאכל על חלב פיפי מן ידלנ שמא בסמוךהיה

 המאבל: bv נצוצות שניתו הלבבנר
 כג( לז )איוב שנאמר זהו לאכילה ולא מלאכה לכל התורה התירה חלבתתרעו.

 כפי ולא הבורא רצון כנגר תורה דברה לא כח שניא טצאנהולא
 סותר חלב ואיך בכרת וחמץ בכרת חלב האדם ואכילת המנהג כפי אלא לאדםהצורך
 ההלב הנאת לאסור יתכן ואיך הבהמה שהתיר לפי אלא בהנאה אסור וחמץבהנאה
 בדבר ישראל של ממונו על חסה והתורה ההלב מצוי הרי הבהמה כששוחטהרי
 אדם יעשה לא שאמרו כמו אלא החלב לאסור היה הדין ומן לסבול יוכלושלא
 מצורתו תפסה ואם ימכרם לו נזדמנו אם אלא )א( יאכלם שמא טמאים בדבריםסחורה
 כדי למלאכה שאתיר מופב הקב"ה אמר שמצוי לפי חלב וכן ימכרם טמאיםדנים
 ומצוי שתדיר אלא בו יכשלו פן בהנאה אף לאסור לו היה הדין ומן יכשלושלא
 והשפחה העבר שפעמים מפני עושה גדול זכות שמן להדליק ויכול עשיר שהואומי
 ישפוך שלא נזהרין ואין ניסוח חלב מלא הנר את מוליכים הקטנים ובנותיו בניואו
 )תהלים וכתיב בחלב ינע והמאכל הלחם ושמא השולחן ועל הכלים ועל המאכלעל

 : בם נזהר עברך גם יב(ים
 לחוץ  הריאה מוציא כשהיה  הרבה קנים לו והיו קצב שהיה נאהד מעשהתתרעו.

 הרבה קנים לו והיו ומנפה הריאה כקנה בקצת קנה מכניסהיה
 הריאה פי שפעמים מפת להם אמר למה לו אמרו הריאה קנה כפי וגדוליםקפנים
 הקנה מכנים לפיכך כפיו יכנס והרם בנרונו בחוזק הריאה יכנס ושמא בדםמלוכלך
 בשר בפי בא לא יד( ד )יחזקאל וכתיב בפיו הריאה קני ולא הריאה בקני עץשל

 בפי: בא לא אלא נאמר לא אכלתי לאפיגול
 על חבירו ובירך שחפ שהרי חביבה אוהביה על מצוה היתה כסה ראהתתרעם,

 זהובים עשרה גמליאל בן שמעון רבן וחייבו )א( הדם ~ע"ב[כיסוי
 הפסדתי לא כי הדם כיסוי ועל השהיטה על ויברך לשחוט עוף לו אתן אמרולא
 צריך שאין שאמרו ראמר כמאן שהלכה אע"פ זהובים עשרה לו נתן אעפ'כ כלוםלך

 הכל: יכסה לכסות הדםכל
 כאן. יש הניכר חסרון )"(תתרעג,
 א'. כיג פסחים )6(תרזרעו,
 אי. פ.1 חייו )"(תתרעח.
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 חסידיםספר974
 עוף שוחפים אחרים או שוחפ כשהייתי ימים הארכת במה לזקן אמרותתרעט.

 ואני הכל לכסות זהירים היו לא אחרים הדם מכסה דמיתי חיהאו
 : אחריהם מכסההייתי

 בעוד אלא שלי עופות גם אביא אני תבירו לו אמר עופות שוחפ היה אחדתתרף."(
 שעה ושהה לשוק והלך בביתו מצא לא הדם תכסה אלשתשחפ

 העופות הביא כך ולאחר אותם ענה ולא ששחפ מי עם ודברו אדם בני באוגדולה
 אני שאין זמן כל להם אמר עניתנו לא לטה לו אמרו ששחפ במקוםושחת
 יברכך וכי תברכנו לא איש תמצא כי כפ( ד )ם'ב שנאמר דעתי אסיח לאסיבר
 תעננו לא ידבר בעצמו אלישע כאילו הרי בינתים - ידבר שלא כיון תעננו לאאיש
 אחר ביום היה אם אלישע שבשליחות היה לא אם תברכנו לא איש תמצא כיאלא
 תברכנו 4 איש תמצא כי לאשה שלום נותנין אין )א( תברכנה אל אשה תמצאכי

 תעגנו לא איש יברכך וכי אדם כל בשלום אדם מקרים זהו יברכך כי כךואחר
 יתכן לא שמת יורע שאתה כיון תעננו לא אעפ"כ הענייה גזילת משום תאמרשלא
 שלום יתן לא אורחים ובאו מופל מת כשישר( שלום)ב( להשיב ולא שלום 'לשאוללא

 שלום: להם יחזיר לא לו יתנו ואםלהם
 שיברך בהמה או עוף לו שיהא לעסוק יוכל אם פריפה ספק לשחופ שנא מי "תתרפא.

 ויבדוק: הראשונה ישהפ ירצה אם או )א( תחילה וישחפנהעליה

 וצולין נשחפ הפא שלא זה בלבו יחשוב עוף או חיה אדם כשש"פתתרפט."
 דמים משפיכות ינצל איך עונות מלא שהוא ואדםאותו

 דם איך עליהם הממונה סלאך יאמר מן ועוף חיה דם לכסות הקביה וצוהומנהינמס(
 את בדם וחותמים וכתולע כשנים חפאיו אשר חופא ידי על נשפך חפא שלאזה

 ובדם ים לכסות צוה לכך כשנים הפאיהם אשר האנשים מצחות ועל למותהננזר
 ובדם פטאים בדם שכן וכל חותמיןו( אין כראוי נשחפ שלא ובדם למזבחהקרב
 מולקים היו לכך הסמונה יצעק לא ברזל בו נגע שלא כיון למיכה שבא אע"פצפור
 והסימנין העור כי למלוק איפשר שאי אלא לכך ראויה הבהמה ואףבצפורן
 לאכול בשר שהתיר ומה )א( הנבח שכן כל בברזל לבנות אסור המזבח כיקשים

 משולחן והבשר וגידים מעור ותפילין תורה ספר הרי תפילין ולמקיימי בתורהלעוסקים
 שנאמר חכמים לתלמירי אלא לאכול מותר בשר אין חכמים אמרו )ב( זכו קאנכוה

 ת'  תורת תהיה למען  פ( יג )שמות וכתיב והעוף  הבהמה תורת זאת טו( יאלהקרא

 ובשביל פהורה בהמה  עור על כותב אחה הרי הקב"ה  אמר בפיך  הסותר  מןבפיך
 לתיקון ובעור פהורות אמרות ה' אמרות ז( יב )תהלים זכית משולחני שוחפ אתהזה

 המזבח על תזרוק דמם ואת יז( יח )במדבר לך מותר הבשר הרי תפילין שלהבתים
 משולחן כהנים לך תהיה ובשרם יח(  שם  )שם כתיב כך ואחר תקפיר חלבםואת
 בעורם וכותב צבאים צד שהיה חייא מעשה גדולים )נ( וזהו זה וכן זכו קאנבוה

 חכמים. לתלמידי הבשר את ומאכילהתורה

 מטין י(  ר"ג. ו( n~SDD. ג( הסט"". ק" 3מטק 3( מקיטן. כ5 טל"ח קי' 5עי5 גט65(
 טט"י. ק" 1"ט ל ט"מ. 9" לטילד3ל9

 וביו"ד ב"ה סי' איסרלין מוהר"י של וכתבים בפסקים מונא  )3( ב'. 9"א קיישין )"(תתרפ.
 ח"ז. פ"א שמהות מסכת ויעויין מ"ג שמ"גסי'
 הבדיקה אחר מברך אז אחר * שאין היבא שרק האו"ז דדעת סיע י"ט סי' ביו"ד יעיז )6(תתרפא.

 סק"ב. בנ"ך ועו"ש קודם לגרך שיכול רש"י ודעת אחר, שישחיט מוטב אז 4 יש אםאבל
 ושם בי ק"ג ענתוטת בי ת"ח מציעא בבא )ג( שם. שם )3( ב'. מ"פ פסחים "(תתרפב.

 ליתומים.אימא:
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 שמא בשר למכור לו יניחו אל בשר לנקר שיורע גוי שיש במקוםתתרפנ,6(
 וינקר: פויפה כשריאכילם

 תאכל כי כפיך יניע בדרכיו ההולך ה' ירא כל אשרי המעלות שירתתרפד.
 כל אשרי נאסר כבר והלא ב( א קכח ותהלים לך וטובאשריך

 עוסק היום וכל יריו לעטל צריך ואינו עשיר שהוא ה' בירא מדבר אלא ה'ירא
 כפיך יניע מדבר בעני אבל שמים לשם דרכיו שכל בדרכיו ההולך וזהו ה'בעבודת

 ונם עמל או הצדקה מן נהנה ואינו ידיו בעמל להתפרנס שיוכל מי כל תאכלכי
 ק"ג[ ]דף אם אבל תאכל כי כפיך יניע הרבה לו יתנו שלא כרי וינע הצדקה מןנהנה
 אמר לכך בררכיו ההולך וזה יעמול ואל הצדקה טן יתפרנס הרי לתורתוצריכים
 לא )א( ביתך בירכתי אשתך ביתך בירכתי פוריה כגפן אשתך נ( שם כשםאעריך
 לפתח ז( ד )בראשית וכתיב ויראוה אליה יתאוו שלא לפתח שתהא לאשהיתכן
 כשתילי בניך נ( קכח )תהלים תשוקתו ואליך שם( לשם לכך כאיש עושה רובץחפאת
 לאדם שאם לשלחניך סביב זיתים כשתילי בניך שיהו תעסוק לשלחנך סביבזיתים
 ומובאים זוללים להיות לבם ימשכו שלא אחר בבית לאכול יניתם אל נמוליםבנים
 לכניו מניה שהיה כאיוב אחר לשלחן ולא לשלחניך סכים זיתים כשתילי בניךתהו

 רעה לתרבות יצאו ופן אתם רעים ויאכלו אחר בבית יאכלו שלא כדי יחדיולאכול
 יתחמם או פוריה כגפן ומקושטת מלובשת אשתך כלומר נקור פוריה כגפןאשתך
 הדר אדם שיעשה ביתך בירכתי אלא הכל לפני ולא כחץ הירע ויורה כאשיצרך

 כרחה בעל ולא מתחמם כשיצרך אשתך לבעלה רק טקושטת ביתך בירכתילתשמיש
 )שם בטהרה חולין אוכל אם כליו תממא שלא כדי תהא ביתך בירכתי נדהוכשהיא

 שתראה עסוק ציווי וראה אלא לבניך בנים וראית נאמר לא לבניך בנים וראה ו(שם
 וראה אלא נאמר לא בניך בני וראה לבניך וכן בקטנותך אשה לך קח לבניךבנים
 ולתלמידיו לבניו שיראה עד ולתלמידיו לבניו ללמד אדם מהוים כמה עד לבניךבנים
 רואה והרב לאחרים הם מלמדים שכבר הרבה כך למדו וככר לו צריכים אינםשכבר
 אשה תקח אמר כך לבניך בנים וראה וכ' סועים שאינם לומדים הם ובטובובורקם
 וראה בניך של אלא אחרים של אינם שהבנים בברור שתדע לבניך וצנועהטובה

 נשי את ישכבו שמא תאחר שאם נשים להם תשיא להנשא פרקם עלשכשיניעו
 וראה שלהם שהם סבורים הנשים בעלי בי אחרים בני והבנים נכריות נשי ואתרעיהם
 להיות יכולים אשה בלא שהם זמן כל קטנים בנים אין בניך אחרי כרוכים שיהובנים
 לבניך בנים וראה רעה ררך ילמדום שלא לבניך צדיקים בנים וראה חפיריםבלא
 תאהב ואל האשה באחי שתבדוק לבניך תמים שיהו בניך שיולידו בנים שיהותברוק
 וראה טובים שהאחים אלא תקח אל לבניך עושר ויתנו רעים האשה אתי אםעושר
 אל לאו ואם יחדיו יהיו אז לבניך ונשמעים בשלום בניך כשבני ושלום לבניךבנים
 שכתוב לפי ואם אב יקילו שלא מהם ויראים מכברים לבניך בנים וראה אצלםיהו

 שיוכיחם אמר ולא בניך ולבני לבניך והודעתם ט( ד )דברים בנך יסר יח( יט)משלי
 בנים וראה הפריצים עם והולכים בהם מורדים שיהו ולא לבניך בנים וראה אמרלכך
 לבניך בנים וראה תחילה מזריעות נשותיהם שיהו עד הורע משהים )ב( שיהו בנותולא

 שנאמר ונהו לבנך ולא לך לא קטנות ולא ונדופות להריון ראויות נשים להםשתשיא
 יוליד שאם הנעורים בני כן שלוחה שלמרחוק גבור ביר כחצים ד( קכז)תהלים

)6.p~SDD 

 אז ביתך בירכתי צבעה כשהיא פוריה כגפן אשתך תתפ"א: רמז תהלים ילקיט )6(תתרפד.
 ב'. ל"א גדה )ש( כו'. זת'ם כשתיליפגיך
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 ועור שונאיו וכנגד צרכיו עושים ובניו יושב הוא נרולים הם אז זקן כשהואבנערותו
 עד הורע מלידות עוצר אם כך מורה ואינו בירו והחץ ירו ומושך נבור בירכחצים
 אדם יורע אם לבניך בנים וראה בנות ולא הנעורים בני אז תחילה מורעתשתהא
 או אמותם ויבואו טטזרים אותם ינהלו אם בבעליהן ותלו וילדו נשים עם שכבושבניו
 בבנותיהם בערוף פוגעין נמצאו לבנותינו בניך תן אלה לאבותם אוסרים ויהיואבותם

 יבא לא נ( כנ )דברים שכתוב לפי לזווגם כעצה יהיה ולא בדודותם או באחותםאו
 הבל עם לשלום שיהו כיהו ולבני לבניו שיצוה ושלום לבניך בנים וראה ונו'טטזר
 ילספו עמהם יהיה אם כי וסובא תלל עם להיות יניחום שלא ישראל לשום ידקוולא
 ל( שם )שם חנם פצעים למי כפ( כנ )משלי השתייה מן ימנעם לכך וירצחו הבריותאת

 שחפא קודם חנם ומורה סורר בן הורנים שהרי חנם)נ( פצעים היין עללמאחרים
 לישראל וחזק עושין יהו ]ע"ב[ שלא ישראל על ושלום לבניך בנים וראה ייןבשביל
 ודובר 0 י )אסתר כתיב וכן עזרתי בשער אראה כי כא( לא )איוב אוטר הואוכן

 : ארם כל עם בשקום שיהו להם צוה שרים היו סררכי שבני לפי זרעו לכלשלום
 לקשור כגון יעשה אם בדבר מחלוקת ויש רבים של שהיא טצוה דבו כלתתרפה.

 ואין לעשות רוצה ואחר ציבור של דבר שום או לולב וכן תורהספר
 שהרי יעשה שלא לו טופב עירעורין או מחלוקת יהיה יעשה הוא ואם ביסוטוהין
 ויהיו הפנים סלחם ידיהם את מושכים החסידים היו )א( החסידים על הרעיםמשרבו
 וראה מחלוקת יהיה שלא כדי יעשה הנון אינו שאחר אע"פ לאחר לעשותמניחים
 ישראל על שלום שיש בשעה בניך עם בניך בני שיהו ישראל על ושלום לבניךבנים

 ומקצתם לדרום ומקצתם למערב ומקצתם לטזרח טקצתם ישלה שלום שאיןובשעה
 לפליפה הנשאר הטחנה והיה ט( לב )בראשית הנזירה תהיה אחד בטקום שאםלצפון
 שיהו פוב יותר שמה שהם מקום בכל בנסיון יעמדו לא פן וירא שמד גוורין אםאבל
 הרע: עין בהם ישלהב ולא מרוחקים שיהו טובים הם ואם לגם אח שיחזקאצלו

 כל אין ולרש נ( יב )ש"ב כגון ארץ טבהטות מלפגו יא( לה )איוב כתיבתתרפו.
 רש וראש לבא לעתיר ראש להיות ראוי רש שהוא מי )א(רסס

 יחדו בניו ועם עטו ותידל ויחיה קנה אשר קטנה אחת כבשה אם כי כל איןולרש
 יחדו בניו ועם עטו ותנדל ככת לו ותהי תשכב ובחיקו תשתה וטכסו תאכלטפתו
 מפתו בבית עמהם שתהא יתכן לא גדולים והבנים בחורה והיא האב טת אםאבל
 ויודעת פרושה אשה לו יקה בטהרה חוליו ואוכל פרוש איש במזונותיה שחייבתאכל
 אניה המתין שלא עמו ותנדל תאכל מפתו תהו בטהרה עמו ומתנהגת טהרההלכות
 ר( יא )שם האב עם ולא הבעל עם השיאה._עמו בקפנותה אלא בביתו גדילהלהיות
 לה להגון טשיאה פירקה על עומדת קטנה היתה שלא מטומאתה טתקדשתוהיא
 לאדם יש שאם ארץ דרך תורה לימרה ארץ ודרך כאן כאסור לה שיעשה להלשהונ
 עין צר ארם יהא שלא תאכל מפתו בנים להוליד ראויה אשה לו יקח אעפ'כבנים
 ותירוש ויין ונות יא( ד להושע ומאכל במשתה ולא כנגדה בטאכל ולא במשתהלא
 אחר תהרהר שלא בתשמיש שישמחנה תשכב שבחיקו בשעה תשתה מכוסו לביקח

 אחר טכוס ולא תשתה ומכוסו אליעזר דר' כטעשה )ב( אחרות אחר הוא ולאאחרים
 כדכתיב הנשים לב טגנבים הנואפים יין שתיית ידי על כי דעות ותהרהר תשתהשלא

 ג'. ע"א סנהררין)ג(
 א'. ל"מ יימא )"(תתרפה,
 ב'. כי נדרים )ט כזע תפיה רשעים של שי"ו מה טסני ג': ק"ג סנהדרין שייו )6(תתרפה
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 )ג( תשכב ובחיקו בתולות ינובב ותירוש יו( פ )זכריה וכתיב לב יקה ותירוש ייןינות
 כר( ב  ומראשית וכתיב עמה הרין בחלוקה והיא בחלוקו  יהיה שהוא הוא ירצהשאם
 נו( שם )שם וכתיב חיקו ובאשת  נר( כח  לנברים וכתיב תשכב  ובחיקו  אחר לבשרוהיו
 וחפצו רצונו כפי חיקו אשת לוסר הוצרך האיש בתענוגי כשמספר אלא היקהבאיש
 ובאשת באחיו עינו תרע מאד והעננ בך הרך האיש נד( שם )שם שנתוב וזהוותאותו
 הארץ ע5 הצנ רנלה כף נסתה לא אשר והעננה בך הרכה נו( שם )שםחיקו

 אטר באיש להנאתה יכולתה וכפי תאותה כפי חיקה באיש עינה תרע וסרךטהתעננ
 אבל עליו לחמול יוכל לא צרה ובעת צרכיו עושה אחיו מעונג שהוא לפיבאחיו
 כי בת הזכיר ולא הכל עושים בתה או בנה או בעלה כי אמר לא ואחיהאחותה
 מה לבעל האשה כך לאב ומציאותיה מעשיה בת מה )ד( כבת לו ותהי לאישהשיאה

 אסורה בת ומה לבעל אשה אף לאב משרתת בת ומה הבעל אף בתו נררי ספיראב
 שלא לה תכשימין וקונה בת לו יש ואם ממנו פומאתה ביטי מתרחקת אשהאף
 לא )ו( כך ארי לפני כופתה אינו בתה ומה )ה( לזו כך אישה בעיני מנוולתתהא
 על כך דברים עלילות עליה ישים שלא בעלה ביר שמוחה וכשם אשתו אתיכה

 שארה י( שם )שם לה יעשה הבנות במשפט ט( כא )שטות כבת לו ותהיאשתו
 לפירקה: מטוך כבת קידשה כבת לו ותהי ינרע לא וענתהכסותה

 שמצינו כסו תדבקון ובו וט' תלכו אלהיכם ה' אחרי ה( ינ )רברים כתיבתתרפו.
 במזנה הרי לעשות לישראל ארץ דרך לימד כך צניעותבהקב"ה

 השלהן ועל נרות ובמנורה קנ[ ]דף הזהב למזבח קפרת ובהיכל קרבנות טביאיןהחיצון
 מאכל אין שכינה ועליהם שם וכרובים שם הקרש שארון בדביר אבל הפניםלחם

 ולפנים כל לעין ולא בבית יאכלו אדם שבני ארץ דרך לימד נרות ולא דברושיטוש
 צבא בכל נקבות אין שהרי הצורך בעת ואורה נר ולא ולאשתו לאיש הרר יהאטזה

 וכתיב וכלה חתן כננר כרובים ושני )א( האלהים כני ד( ו )בראשית כתיב שהריהמרום
 ילין שדי בין יג( א )שיר ישראל חיבת רימה לכך עושיך בועליך כי ה( נד)ישעיה

 כך נרות ולא ותורה שכינה אלא אדם צרכי שום ולא כלי שום לא ולפנים לפנימה
 מכין לישראל יוצא דיבור וטה בצניעות נר בלא אשתו עם להיות חכם תלמירצריך

  ואל אביך טומר בני שמע ח( א )משלי שנאמר לבניהם יורו ואם אב כךהכרובים
 ואימרת )0 ראשי שערי בית קורות ראו לא אם' אמרה קמחית )ב( אמך תורתתפוש

 וכתנתו: האפור ומעיל ראשו על הפהור הצניף במירה מידה לכך מימיהלוקי
 לא כה( ב )בראשית יתבוששו ולא ואשתו הארם ערומים שניהם ויהיותתרפא.

 שניהם ויהיו או  ערומים ואשתו  הארם ויהיו  אלא עומר צריךהיה
 גרם לפיכך 3א( הנחש לסני  משמשים היו  משמשים שניהם כשהיו מניר אלאערומים
  המטה תשמיש בצניעות צריך  ולכךי( 3ב( הרעת עץ לאכול לחוה השיאשהנחש
 כשרובעים יראה או )ג( והיה בהמה לפני יעשה אם עתה מדברת חיה שאיןאע"פ

 )ר( האשה עם הבהמה או הבהמות עם לשכב בא יחירה תאוה טחמת שמאהבהמות
 בני לפני שכן וכל אחריהם תהרהר ופן יהרהר ופן בהמות אמו זבובים אפילוונזרו

 מסמכי"."(
----------

 ג'. ס"ט כפסחים שאמרו כעין )ס( ב'. מ"1 כתובות מ( כתובה. ויתן יוציא א': מ"ח כתומת)ג(
 שהסכת ז"ל ר"י שם מגיא ח"א פרשה בחיי וברכנו מ"ג, קנ"ר סי' השר אבן שו"ע ושיו)י(

 בז'. לאכן בגי עובראשתו
 פ"א שט גירושלמי רק ליתא, שט בגבלי )ג( א'. ב"ז שם )נ( א'. נ"י יימא)"(תתרפז.

 פ"א.ובמגילה
 ם י"ז נדה  )י( ב'. כ' זרה עבודה )ג( א'. י"ז נדה )3( י"ח. פרשה רנה בראשית )"(תתרקח.
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 אלא משטש היה לא אליעזר ר' ולכך )ה( קול ישמיעו שלא כשישמשו ונםאדם
 נמטרים הבנים ויהיו אשה לאחר הוא או איש שום אשתו את תשמע פן הלילהבחצי

 : אחר איש אל ולא תשוקתך אישך ואל מז( ג )בראשיתוכתיב
 פוב שמראשיתו דבר כל מראשיתו דבר אחרית טוב ח( ז )קהלת כתיבתתרפמ.6(

 כיוונה כן כמו והיא אשתו אל שמים לשם בא פובאחריתו
 יהיה לא בן להם כשנולד מתחילה יש וכשמחלוקת מהם צדיק יצא שמיםלשם

 או פובאחריתו
 כשזיווגיי

 במחלוקת:

 מוב והאדם רעה לתרבות יוצאה והאשה אשה לו שיש מוב ארם ישתתרץ."
 וכיון רעה בתרבות והיא בו מושלת והיא בעלה את טחרפתוהאשה

 בחייה ימות והוא עליה יקפיד ולא רצונה תעשה בעלה לעיני והיא מושלתשהיא
 תטוח: היא החומאת הנפש כ( יח )יחזקאלוכתיב

תתרצא,"
 פעמים חייב אינו אם ואפילו להצפער חייב היה האדם בי "תשונה ,את

 אמו ואפילו לבעלה אמו או כך לאשתו שעשה אביו בעוןהוא
 לבנה האשה גרמה מקום מכל אותו שמקנטת לעשות אביו יכול מה תאמר ואםלאביו
 אם או האם כמו יהיה הזרע ולמה פוב שהאב כיון תאמר ואם רעה אשה לושיהיה
 האם זכות א.ן ולמה להם יהיה ולמה עניין באותו הזרע ויהיה אשתו את מקניפהאב
 יכרת לא שהזרע כרת חייבת האם וכן האב עון מזיק ארע יהא ולא האב עוןיכפה
 אם תאסר אם הזרע מן יהיה טה סובה והאם שיכרת חייב האב או מוב שהאבלפי
 כמעשה דינו יהיה האם מעשה תופש ואם האב כמעשה דינו יהיה האב מעשהאוחז
 אלא החוב מעשה שתומש אע"פ הרע אחר נמשך יהיה שהבן פעמים הרבה והלאהאם
 רעה היתה שהאשה יורע האיש או העונש לבהל נהול וכות לו שיהא  האחרצריך
 הילדים הרי לו נשאת ואעם"כ רע שהוא בו ידעה היא או לקחה ואעפ"כ רעיםואחיה
 לפעמים או לזכות שיכריעו אבות של או המוב של גדול זכות יהא לא אם הרעאחר

 אותו הרי לכך מתכוון הוא וגם בן שתהר כדי ומובלת והאשה האיש אוביםששניהם
 חכם תלמיד ויצא חכמים לתלמידי ויכבדו רעים והאשה שהאיש פעמים או פובילד
  ובעיוות  מאונים בעיוות או אונס בלא במעות עוולנים ואשתו כשאיש העולם ורובמהם

 תורה בלא זרעם שיהא הדין ומן עניין באותו רעים הבנים גם ובמעות ובכסףמשקלות
 יהיו: רעים רק חכמים לתלמידי הנאה עשו שמאאלא

 תורה )א( אמרו הנה הנטים דברי מפני מתבפלים חכמים שדברי ופעמיםתתרצב.נ(
 והנה תורה בעלי דורות שלש כשיש שלה אכסניא עלהוגרת

 ג( מפני ]ע"ב[ זהו הארץ עמי הדור וזה תורה בעלי אבותיהם שהיו דורות כמהבימינו
 לאחי דומים בנים רוב )ב( ואמרינן הארץ עמי שמשפחתם באותם נתחתנושאבותיהם

 שנאמר הארץ עמי יהיו בניו ארמית שבועל מי )נ( אמרו והנה להפך 61עטיםהאם
 הרבה בדורינו והנה יעקב מאהלי וענה ער  יעשנה  אשר לאיש  ה' ינרת יב( בלמלאכי
 חכמים תלמידי אמותיהם שמשפחת בשביל אלא חכמים תלמידי בניהם שיהיומאותם
 שיתבפלו יזוונם למה הקב"ה מן שהניוונים כיון כן ואם האם לאתי דומים בניםורוב

 מהאי: דהאי אולמיה ומאי חכמיםדברי
 לפי כי הרעות כסי הזיווגים מזוונ והבורא הנורא מן הזיווג.ן כי אטתתתרצג.ל

 הוא מה' כי  ר( יר  לשופמים וכתיב הנשים לו זיווג שמשוןדעת
 3'. ומיי pa~3 מה ולכיל ססלפ"3 סי'  לכיל  ה נסין ג( טע"י. 3( טע"ג.6(

 ב. כ'  גרריםלס(
 א פ"ר סנהררין )ג( א'. ק"י ב"ב )3( א'. פ"ה מציעא 3נא )"(רזרורצב.
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 והנימולים הערלים ורוב אשה אחאב מבית לו זיוונו יה( ח בי )מלכים יהורם רעתולפי
 לא עניים יהיו שאם הנדולים בני בהם שיתחתנו כדי ומתנכרים דלים בנישמתעשרים

 או לו יהיו לאדם גדולה לתת כשירצה עולמו מנהנ הבורא והנה בהם מתחתניםיהיו
 ואין תלמוד בעלי וכמה כמה שהרי ותדע העולם בנה לו שישלם כדי עושרלזרעו
 שאינם ויש הבריות בעיני ונכבד נחשב שיהא כדי לאדם עושר שנותן כמו אלאלכך' ראוי ואינו העולם בזה לכבדו כדי הכל הרבה תלמידים לו ויהיו שטים יראתבהם
 אלא זכות מפני ולא ונכבדים נוראים ואעפ'כ מעשים בידיהם ואין ה' אתיריאים
 כיון הבא בעולם שכר לו יהא שלא כדי ואטותיו אבותיו של שכרו לו שנותניםכדי

 נשמעים דבריהם ולכך מתעשרים ולכך הזה בעולם שכר להם לתת אלא פובשאינו
 הקב"ה: רצון לעושי שכן כל לרעים כך אם הצדיק ויחשוב תורה בעלי מרנניםולכך

 כיון אמר עשירה פלונית אשה קח פלוני אחר לאיש אטר אחד אישתתרצד,6(
 שאהיה מפני אקחנה לא בצמצום לי שיש אעפ"י טוונות לישיש

 אמר לך למה ררחמנא כבשיה בהדיה )א( לי אמר האם לאחי דוסים בנים ורוברעים
 כבשיה בהדיה לחזקיה אמר לכך צדיקים טמנו לצאת שעתידין שידע.ישעיהלפי

  שאמש  ומה רעים הבנים יהיו פן לדאונ ימי כל לי היה אני אבל לך ל0הדרהסנא
 : טובים שאחיה והוא אתתא וסב דרגא נחות~(

 אטר ידך תנה אל ולערב זרעך זרע בבוקר ו( יא )קהלת כתיב )8( לתתרצה,
 תשב אל ואתה וילרה בנערותיך אשה לקחת אם דומתאיר'

 רעים ואמה שאניה אשה יקח אם אבל וגו' יורע אינך כי למה מאשה לברבוקנותך
 כבשיה בהדיה אמרו לא זה ועל רע שהורע בידוע מסתמא חסדים נומליואינם

 לך: למהדרחמנא
 ויראת פובים בת או צנועה שעוזב זה כח( א )ישעיה יגלו ה' ועוזביתתרצו.

 משפחה כבור או יופי בעבור או ממון בעבור אחרת ולוקחשמים
 לי וזרעתיה כ( ב להושע וכתיב מהם יצאו ונביאים רחב ויהושע רות בועז כסואלא
 זורעים אין וכרם זרעים מה )א( ישראל בית צבאות ה' כרם ז( ה )ישעיה וכתיבבארץ
 שבאושים יכול בעמים נתחתנו שלא פסולים ולא אמת זרע כולו ישראל אףכלאים
 ישראל יכול כלאים אין וטובה רעה כלומר ובאשה ושעורה וחטה כלאים איןוענבים
 ה': לשם המובחר שמן אלהים זרע נקרא לכך ורשעים צדיקים יחריו שמרקדקיםכך

 ונומלי וצנועים פוב לב לה שיש גיורת ולוקח פוב לב לו שיש כל ג(תתרצז.
 בישראל מלהתחתן בזרעם להתחתן מופב ובמתן במשא ונעימיםחסדים
 פובים: ויהיו צדיקים יהיו גר של שהזרע הסדות אלה בהםשאין

 אעפ"י צדיק שהוא ללוי בתי אתן אסר ראובן ושמעון יאובן מעשהתתרצח.
 צריקים אביו אבות וד' והוא הואיל צדיק היה לא לוי שלשאביו

 צריקים היו יותם עוזיהו שהרי צדיק היה הנר ואביו צדיק נר לבן אותה אתןולא
 היה שאביו אעפ"י זכות לו אין גר בן אבל טמנו עמד חזקיהו רשע היה שאחואעפ"י
 שאבות אע"פ צדיק בן לצדיק אתן אמר ושמעון אביו כאבות יהיה זרעו שמאפוב

 : רשע בן לצדיק אתן ולא צריקים היו לאאביו

 טע"ו. ג( טע"1. 3( מע"ס.6(

 א'. מ"ג יבמות )3( א'. יו"ד ברכות )"(תתרצר.

 ב'. ס"ס יבמות ועיין ה' י"א קהלת רנה -מדרש ועין בשיעיים פס"א רבה בראשית )"(תתרצה.

 המנתה כרמי 6 מראין ואמו אגיז שהיו מלמד ס"ט: נשא רבה במדרש במדרש )6(תתרצו.
 כלאים. זחעים בנותיהם כך כלאים זרועי4 שכרמיהם כשם לו ואומרים כלאיםזרועין
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 הסידיםספר280
 מי א( ח )שיר וכתיב אמך בן אחיך ינייתך כי ו( ינ )ערים כתיבתתרצט,"(

 האם לאחי רומים בנים רוב )א( אמי שרי יונק לי. כאחיחנך
 יהיו הרי אחותו מבת בנים וכשיוליד חסיד הוא אחותו בת הנושא )ב( אמרוולכך
 להנאהו ומחכוין רשע יש אם אבל האם לאחי דומים בנים שרוב מפני כמותוחסידים
 מי אבל אוב אינו זה נתכוון קיד[ ]רף מצוה לשם ולא יפה אחותו בת לושהיה

 כמוהו רשע יהיה אחותו בת הלוקה רשע אבל כמותו הסיד הוא בידוע בזהשמדקדק
 הבית בעל ואותו גרושה או אלמנה כגון אביו שאינו אחר לבעל נשואה אסו ואם)נ(
 : טוב שהוא אע"פ רשעים יהיו מאמו אחותו כת לוקח אם אז רעים ובניו היהאכזר
 שיש עליהם לדין יבא האדם אותם יעשה ואם התורה שחתירתם פנוים יש 3(תתש.

 תואר יפת כנון היצר כנגד אלא התורה התירתם שלא לחשוב לאדםלו
 אדם ובן ידו על נמשות כמה ונהרגו אבשלום נולד )א( הואר יפת לקח שדודולפי
 לדין יביאוהו זה על רשעים שאחיה אשה ולוקח צדיקים שאחיה אשה לקחתשיכול
 ה' שבועת י( כב )שמות וכתיב )ב( האם לאחי דומים בניו שיהיו לעצמושנורם
 בדוק שהוא ארם עם עסק לו היה שלא הדין את שיתן אדם עתיד שניהם ביןתהיה

 ישביעוהו: או לשקר ישבע פן לו ברוק שאינו אדם עם עסק לו והיהלו
 לארם יש אם לך ויאמרו זקניך וינוך אביך שאל ז( לב )הנרים כתיבתתשא.

 בת ולשמעון בן לראובן לו ויש ושמעון ראיבן ליעקב כנוןבנים
 ראובן בן שיקח עומק היה יעקב והזקן הגונה שמעון ובת הנון אינו ראובן בןוהנה
 שאינו שטעון בת את ראובן בן שיקה שעיטק חוטא יעקב הזקן הרי שמעון בתאת

 : לה מקובל אינו או להראוי
 אינה היא או בה חפץ שאינו למי או לוקן נעיה להשיא תשרך אל )א( ג(תתשב.

 ואפילו לצדיק רשעים בת או לרשע צדיק בת או בוחפיצה
 תגור: אל אשה או רגזן בבית ובהורהבחור

 אמר רצה ולא הבתולה פלונית לי שיתנו לי עמוק לאהד אמר יקן אחד ג(תתשג.
 הארץ ומלאה כס( יט )ויקרא ידי על תהא שלא )א( אעסוקלא

 זאת כי המעשה בזה ביושר כיוונתה לא החכם לו אמר לוקן בתולה להשיאזימה
 ספני הפיצה היא הזקן שזה אלא בהן רצתה ולא אומה בקשו בהורים כמההבחורה
 שהיא זה לוקן כתו המשיא זה זימה הארץ ומלאה שאמרו ומה סוב יהודישהוא
 בזקן תקנתה שיותר שיודעת או טוב שהוא מפני בזקן כשחפיצה אבל כבחורחפיצה

 : בזקן לה לעסוק מצוהאז
 או לזקן תשיאנה שלא להזנותה בתך את תהלל אל שם( )שם כתיבתתשד,ג()

 שלא בדישו שור תחסום לא )א( אמרו וכן בעיניה שנמאסלמי
 הייתה לא אתה כי נמוך לרעך ואהבת יה( שט )שם שהין מוכת יבמה לקחתתכוף
 שאם מכשול תתן לא עור ולפני יד( שם )שם ועוד אותה תדחוק אל אתה וכןלוקחה

 חוטא: הוא בהורה לוקח אם הזקן ואף גורם שלו הפשעתזנה

 ס"ט. ג( ססל"ד. 3קי' דגליו טעין מע"מ. 3( ספ"מ.6(

 עליו כו' אחותו בת והנושא ולפנינו: ב': ע"1 סנהדרין )3( א'. ק"י בתרא בנא )6(תתרצט,
 סק"ה. א' סי' העזר אבן הכנה"ג הגיא זה ריי )ג( יענה. זה' תקרא אז אומרהכחוב

 שם. כרש"י ועיין ב' ל"ט שבזעות )3( ק"ז. סנהדרין "(תתש.
 ג'. ע"ז סנהדרין )6(תתנשב.
 שם. סנהדרין )6(תתשג.
 י. י' יגמית )יתתרשה
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 חטא לה ינרום פן הזקן רצה ולא בתולה לזקן לתת רוצים שהיו ומעשה 6(תתשה.
 והסיר הבחורה לפני הזקן והלך בך חפיצה היא והלא לואסרו

 כרי הזקנה מפני דברים ושאר שיבה מלא וראשי וקן שאני ראי לה יאמרכובעו
 שמך שיקרא רק לי דיי אדוני רגלי לרחוץ אפילו אמרה והיא ידעתי לא תאמרישלא

 הכמים: תלמידי מהם ויצאועלי
 לעצתנו שמע בך הפיצה פלוני במקים יפה פלונית אשה לאהד אמרו 6(תתשו.

 אטר זקן שאינך סבורה תהא והיא בשחור שעריך ותצבע שםולך
 בי[. חפצה אם שבלבה מה תאסר ]והיא  וקן שאני תראה אלא  אותה להפעות ליהלילה
 למנוול שכן וכל לזקן בהו המשיא זה להזנותה בתך את תחלל אל 6(תתשו.

 לאיש נתתי בתי את פז( כב )דברים נאמר למה כן אם שחיןולמוכה
 חפיצה שהיתה האב רואה שאם )א( בתו את להשיא לאיש תורה זכתה הריהזה

 שהוא לטי להשיאה לאב תורה זכתה לכך תקנתה ואין זונה שהיא יודע והואבבחור
 : לתקנתה חקן ומשיאה לפרנסה במה לו שאין לזקן משיאה ופעמים תקנתה שיהאחפץ

 כנון תחפא לו ליחן תמנע אם בתך את מבקש הנון שאינו שארם *עמיםתתשיר.
 משם להעבירה תוכל ולא הנון אינו והוא בו חפיצה היאשאם

 ]ע"ב[ תקלקל שהיא לך יע הנון שאינו מי אלא בתך מבקש ואין להנשא הפצהאו
 והפיצה היתה קפנה ורינה שנים לח' מולידין שהיו הראשונים טהרות )א( ולמדצא

 אדם וא30( שכם עמה שכב לכך לעשו להנשא נתנה שלא לטוב יעקב וכוונתלהנשא
 הוא וחופא הואיל לרעה נהפך לטובה כונתו מגשה ואותו חכם'ביותר והואמחכוין
 ויכול הואיל נזהר שלא ננד פורענות יקבל לחכם לו לישאל שהיה אלא חכם אינוואפילו
 בארון יר ששלח עוזא דוגמת יענש לדעת לבו שם ולא הואיל רעה שסופולדעת
 לאובה כוונתו על שכר יקבל מקום ומכל נושאיו את נושא ארון )ב( לרעת לווהיה
 לו שהיה הארי שהכהו הנביא ועירו לעשו נתנה שלא בדינה יעקב וכן פנינה וכן)ג(

 נראה שהיה שכר יקבל ומ"מ ממנו שנהנה בדבר ועוד הוא השקר נביא שמאלהזהר
 תעשה אל לו אומרים חסידים שחכמים אדם אנל וישתה יאכל לא אם עוןבעיניו
 המעפילים כנון לטובה כוונתו על שכר יקבל ולא יענש לפובה וכונתו עשהואז

 נאמר זה על הארון יוציאו שלא שהתרה הנביא שטואל ונגון בהם התרהשמשה
 רע: ומופו יכוין טוב אם יד( יב )שם במשפפ האלהים יביאך ט( יא)קהלת
 אמר אלא עבירות בידם להספיק היה דין עבירה לעשות החפץ כל "תתשר,

 בהם ויתחתנו ממזרות מרבה נטצא תאותו לרשע אמציא אםהקב"ה
 מסייעי להן שראויין אותן בהם שיתחתנו כדי ממזרות להביא שמניה ופעטיםהצנועים
 ומחפשים אתרים על לעז המוציאין או מיהו ולא לטחות שבידם אותם אועבירה
 טמנו או בהם יתחתנו לבסוף בהם יתחתנו שלא כדי המשפחות על פנםלמצוא

 : ממזריםיוצאים

תתשי~
 היטנה נאה מצא או תבשילו הקדיחה אפילו נט לתת טתיר הכתוב )א(

 יחפא שמא אלא התיר שלא לפי הדין את ליתןועתיד
 : יתירה לא אם אישבאשת

 ""פ. " מפ"ם. 3( מע"פ.6(

 שחין. ולמונה למשל לה מסר בעי אי ב': מ' בכהובות שאמרו מה להטיף יש )6(תתשי,
 שמים ישם גתכיונח פנינה גם ר"ל )ג( א'. ל"ה סוטה )3( ב'. ס"ט סנהדרין )6(תתשה.

 שמואל במדרש שאמרו כמו בניה שמתו נענשה ט"מ א' ט"ז בחרא בבאכדאמרינן
 ה'.פרשה

 א'. " גסיו )6(תתשי,
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