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 או חופטו שחתוך ישראל יש ועוד היצר כננר התיר תואר ויפת )א( "תתשיא.

 תואר יפת יקח הרי בו חפיצה ישראל בת ואין מום בויש
 באחרת עינו יתן פן סמנה ליהנות שחפץ עניין בכל אשתו לאדם אסר לאוהכתוב
 מלשטש לאסור )נ( הדין מן והיה )ב( כלה במסכת שכתוב כמו לעשות לאישויש

 יהרהרו האשה או הוא שמא אלא לוולד שקשים בחדשים או )ד( מעוברתכשאשתו
 את יתן והחכם אפשר שאי דבר יאסר ושלא יהרהר שלא מופב להם האסוראחר
 בעניין איפשר שאי ומפני היצר ספני הכתוב התיר דבר איזה לב על שם שאיןהדין

 : הזהר בני מהמה ויותר יב( יב )שם וכתיבאחר
 איש או דעתו תדע נאמנים ירי על או דעתו לך שיגלה איש תראה אם 3(תתשיט,

 בזה שאהנה לי לזווג לי תעסוק ממך בבקשה לך אמרו אשהאו
 והיא בנים לו שאין יפה בחור אחד שמבקשת האשה כנון עולם באותו ונם בוהעולם
 שיש איש מצא והנה צדיק וגם חכם תלמיר וגם שיהיה טובה ממשפחה שאףרוצה
 לא לזווגה העוסק זה לו בתו את לזווג לזה מפצירו והאב יפה כך נל ואינו בניםלו

 וכתיב מכשול תתן לא עור ולפני יד( יפ )ויקרא על יעבור שלא ולאם לאבישמע
 : הארץ תזנה ולא כפ( שם)שס

 ואחרת יפה לבחור נשואה שהייתי הלוואי אומרת אחת נשים שתי אםתתשיג.
 יפה אהד בחורים שני והנה פוב שהיה איש לי שהיה הלוואיאוסרת

 יותר לה נותנין כהונן ששאלה למי והפוב שהיפה יעסוק יפה שאינו בחור ואחדופוב
 ממה בפוב יותר לעונה ראוייה נם הראוי למקום חפצה שרק כיון ששאלה סמהפוב

 : אותו תשנא שטא לזווגה יזקק אל ובאחרתשחשבה
 בת היא כי לאשה לך קח לאחר ואמרו הנשיא בת היתה אחר במקוםתתשיד.

 לחכם ושאל בנשיא ותתכבד תקחנה אם אשריך לו ואסרונשיא
 הזה העולם בכבוד שואל אתה אם החכם לו אמר בנשיא ויתכבד הנשיא בת יקחאם
 ובתו צריק הנשיא לו אמר בדבר הבורא ברצון מה שאלתי לו אמר לך יהיהכבור
 תובה אשה לקהת לך מואב בתו אלא זכר הוא כי לאשה הנשיא לקחת לך ואיןרעה
 כיוצא להיות בעלה את מכרעת רעה שהיא נשיא בת מלקחת נשיא בת אינהשהיא

 84יתתא: וסנ דרגא ק"ה[ ]דף חות )א( ואטרובה
 לאיש היתה לא אשר אליו הקיובה הנתולה ולאחותו נ( יט )ויקיא כתיבתתששו,

 ועל לבעל תנשא אם אסו על תורה הקפידה לא ולמה יטמאלה
 לפי )א( יסמא לא הנעולה לאחותו ולמה להן ספמא אעפ"כ לבעל תנשא אםבתו

 יפטא לא בתולה אפילו לאחותו כן אם לכבדו מ14ה ובתו אמו את לכבר הואשמצוה
 זקוק אין כך ואחר לבעל אחותו את ולהשיא לפרנס צריך הארם כי מפני אלאלה

 : יותרלה
 שתי אחים לשני מהם אחר או שניהם או יצליחו שלא ויוונים ישתתשפז.ג(

 אדם או )א( אחים שני ובת אם או אחיות שתי ובן אב וכןאחיות

 קדישיי "(תתשיא.
 א'. ל"א נדה מ( ב'. י"ב יבמות )נ( ב'. כ' שנדרים )3( א'. כ"א

 נחות. ולפנית: א' ס"ג יבמית )"(תתשיד.

 גשורת כתב וכן הגרעה אחותו את לכבר מחרב אינו כי נראה רבנו מדברי )"(תתשעו.
 הגדולה. אחותו את 5א אב5 לכנר מחויב הגחל אחיו את רק כי ע"נ ס" ח"איעקב

 הוא אחותו בת הנישא התיב"מ: בסי' שכתן עצמי יבמי סיתר שגביני מלבי )"(תתשמי.
 למינין- תשובה ומיכן כתוב: תמורה הלכות גדולות בהלכות כי להתעורר ישחסיך

 כן האחות, ובת האת בת אוסרים הקראים כי פ"ה: ופרח בכפתור כתוב וכן כו' האח בתששסרין
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88ב וצמידיםט6ר

 ויש  אלמנה ואשתו בן לו ויש )ב( אלמן שהוא האיש וכן אשתו לאחי בתושהשיא
 שעושים  חתנים שני  ובן)0 לבתו אשתו בן או לבש  אשתו בת ומשיא בתלה

 אשה לקה ובנו אחר שם או רבקה  ששסה אשה שנשא  ארס  וכן אחת בשבתנישואין
 תצלח לא היא והנטצא יצליחו לא רבקה ששמה אשה לקח בנו ובן רבקהששטה
 הנמצא שווין שמות ני לקחו הנח ובת והבת שהארם משולש הוא או משולשתשהיא
 או יצליחו לא יתד ששמם אחר בבית שדרים ארבעה או שלשה וכן יצליח לאהוא
 )דברים זה sy נאסר לא לחוש יש לנהקו שלא אע"פ באלה כיוצא והרבהזרעם

 : תהיה תסים ינ(יח
 לא לכך יצליחו לא או יסות מהם אחר אחיות שתי הנושאים אחים שמ 6(תתשיז.

 כך: הדבר נעשה אם אשתו את טהם אחד יגרש אוישאו
 וליחדן מהם לטנוע חסיד לאיש מינה ונפקא יצליחו שלא יייינים יש 6(תתשיח.

 מותה ולאחר לראובן בנים וילדה ומתה רחל את שלקחראובן
 בנים להוליד זוכין אין טמאה שאחד לפי )א( לאה את ראובן יקח לא בניםהניחה
 לפי בנים ממנה יוליר אז לאה יקח אם בנים הניחה לא אם אלא אחיותמשהי

 אחרת בת אשתו לו וילדה בתו לאדם טת אם וכן לו ילרה לא אחותהשהראשונה
 ורע לה שיש כיון המת בשם שנייה פעם יקרא אז בת או בן הניחה הראשונהאם
 כך השנייה מן בנים לו יהיו ואו המתה בשם השנייה יקרא לא אז זרע לה איןואם
 נשא אחד אתים שני וכן מעניינו השער להפוך נדולים רחטים וצריך השערעניין
 אשה לקח האב או בתה או אחי אשת אחות לי שיתנו עסוק אחיו לו אמראשה

 תעסוק: אל בתה או באחותה לי עסוק הבןואטר
 יראת עצת תהי אל )ב( שנה ארבעים נבת )א( אשה לקהת שנא בחור "תתשש.

 רובן כי תורה התירה אחותו ובת אחיו בת שהרי זיווג נאותוה'
 אביו אחות לקהת אסור לאיש אבל אטותיהם אחי או אביהם אחי האיש מןקטנות
 והניחה פנויה והיא אחותה שמתה ג( ואשה ממנו בשנים יותר רובן כי אמוואחות
 שינדל עד ממתנת היתה אמו אחות או אביו אחות לקהת מותר היה אם קטניםבנים
 אהים ישבו כי ה( כה )דברים ארבעים בת תהיה היא שמא עשרים בן כשיהיהוהוא
 הכתוב אמר שהרי בעולמו היה שלא אחיו לאשת פרט יחדיו מהם אחד וטתיחדיו
 שנים בת כבר היא י"נ בן הוא כשיהיה שכן כל הרי שם לאחיו להקים ז( שם)שם
 שעכבה אלסנה שהרי )ג( ללדת ראוייה אינה היא כ' בן או י"ח בן וכשהוארבות
 תשע ובן וה נולד בעלה שמת לאחר שהרי יולדת אינה שוב שנים עשר בעלבלא
 לאחיו זרע להקים בכלל אינם שנים עשר הרי קנאה יבמתו על שבא אחד ויוםשנים
 בעל נלא שנים עשר שהתה הנמים שאסרו שטה לפי עליו היה דעתה לוטרואין

 סמ"ג. ג( ס5"3. 3( מח"ו.6(

 בטת ואת אחיכם בנות את לכם תקחו לא הנשים: חזיון ובאלקוראן עריות ענין עדן בגןכתוב
 שישא חכמים ומטת : ואומר מוסיף פ"ב ביאה אסורי הלכות ברמב"ם כי להעיר הגגי כןאחיות'כסי

 והמשא. תד"ה ב' מ"ב יבמות יעוין ע"ז חולק ור"ת כו' אחיו לגת הדין והוא אחותו בתאדם
 בגן שכתוב כמו אחר מאיש לה שיש האב אשת בת היינו הקראים אסרו כזה כי להתעורר יש)נ(
 פ"ר תענית ירושלמי עיין )נ( כי'. אחוה בר רב א' ד' פסחים ויעוין עריות. ענין האחרון לר"אעדן

 ששה. בסי' המהבר דברי ועיין כו' חגות שמוניםה"ה:
 ביחף מעשה א': כ"ג קטן מיעך ויעיז הנ"ל עדן בגן שם הקראים דעת ג"כ זהו "(תתשיח,

 כו'. אשתו שמתההכהן
 כלך א': מ"ר יבמות )3( יולדת. אינה שוב ארבעתן בת ב': קי"ט ב"ס ישיו)6(תתשיט.

 פרט תלדאשר
 שאינה( לאיילוניתך

 וקרא הסברא מער לייבם אסור דבגדלותו לומר ואפשר 'ולדת
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 תמידיםספר284
 חסדא רב בת )ד( כגון וראי זהו לא רעתה כשיש אבל דעתה .'נשאין זהו יולדתאינה
 שנים עשר שהתה  )ה( אמרו  לכך תאוה אין קטן על אבל גרול  שהיה לפי רבאעל
 שנים בת לוקה 'בחור אם לפיכך ורביה פריה על  תורה הקפירה  כטה יוקרת אעהשוב

 : עצה באותה יהיו אל הפוכים תתעבר שלא שנים למ'שקרובה
 הבן שמע נאטן ביר ממונו והניח ומת הים במדינת שהיה באחד מעשה 6(תתשש.

 הרב לפני שמה וילמור עמי בני ואוליך הממון אחר אלךאמר
 קפי בן לו והיהשלשם

 או בן אשתך שתלד עד בנך את תוליך אל החכם לו ואמר
 הים למדינת ]ע"ב[ ללכת בנים לו שאין לאדם יתכן לא כי מאד רחוק המקום כיבת

 שם לקחת יכול אינו אחרת ואשה שם שיעכב מפני מצויות השיירות שאיןלמקום
 קפן ואחיו ימות אם ועור ענונה אשתו תהיה איך ועור יעקב בן אליעזר כדרי)א(
 בנים: לו שיהיו עד יטתין לכך להמתין רבות שנים וצריכה לייבם יכול ואינומאד

 רוצה הנרול אין ואם ליבם בנדול ומצוה )א( האחים לפני שנפלה יורטהתתשכא.
 ונם ליבם רוצה ואינו אשה לו אין או אשה לו שיש מפנילייבם

 האחים בשאר מצוה לו לה  אשר כל שתתן אותה לדחוק רוצה כי לחלוץ רוצהאינו
 קחי לה  אטר  והאח מכתובתה יותר  אשתו אל  עושר הרבה הביא  המת האח  אםאבל

 עמו: הרין מכתובתה יותר לה שיש וידוע לי  אין  אומרת והיא השאר לנו  ותחויריכתובתך
 או הגונה שאינה רואה והאח אשתו את לייבם לאחיו וצוה כשחלה המתתתשכב.

 דברי לקיים שמצוה אע"פ בנים בלא ומתו בעלים שני לה היוכבר
 שלא לבנו ארם טצוה ואם ייבם ולא יחלוץ ליבם לו מצוים ואמו אביו ואפילוהמת
 שיתן כרי טמון לו שיתנו קרוביה את לרחוק ורוצה הנונה והיא לצערה כרילחלוץ
 למה החכם לו שאמר באחד היה ומעשה לאביו הבן ישמע אל לחלוץ לבנורשות
 אחלוץ שלא מופב בעלים כמה לה מתו כבר והלא אמר פתור או כנום או לנךתקשה
 שעליך מה תעשה אתה החכם לו אמר אדם בני בה יכשלו ולא לבעל תנשאולא

 טמנה: יוהרו אדם ובנימופל
 שאין עון אותו לו ואמרו ברנליו והלה לחלוץ חפ'ן שלא באחד ומעשהתתשכג.

 : ונתרפא והלץ ברגליו שהלה לו נרם זהחולץ
 רע ואם מוב אם נעלם כל על מ( יא )קהלת במשפם האלהים יביאךתתשכד,

 והנה לבנו או לו לתתה ראובן בת שתבע מי כנון יד( יב)שם
 התנאי על לו שיוסיפו שרוצה לחופה מכניסה אינו כך ואחר עמה כסף כך לתתקצבו
 רוחקו וזה ממונו אבר או ונגזל לתת וחפץ בתו כשכיל הרבה כסף ראובן שקצבאו

 שתבע מי או בתו את לבסוף והכניס שנים והמתין לו ואין לו שנדר מה לולתת
  והתובע לי  שאין לפי יותר לך ליתן יכול איני כי לך אתן וכך כך אמר וראובן ראובןבת

 להוליד יכול שהיה איהר הרי ראובן שיתן במה יעשה ולבסוף שנתים או שנהממתין
 בו רוצה ראובן שאין ורואה ראובן בבת וחפץ לפרנס לו שיש שרואה שמעוןאו

 חוטאים: אלה כל לו שיתן לראובןודוחק
 ואמר לחכם בא  אחר איש בנות תבעו משפחות משלשה בחורים שלשהתתשכה,

 ממשפחת שהוא אותו בנותי להשיא לי יש זקוקים שלשיםלו
 סוד.6(

- - - - .

 שיכמה אחרים יש אם מינה נפקא וגם ב' קי"א e~tp't דאיסורא, ביאה הוי דבקטנותו 4מראתי
 שם. שם )ס( ב'. ל"ר יבמות )ו( בזה. גרי אסור מ"מ עליהם ודעתהלהם
 ב'. י"ח יימא )6(תתשכ.
 א'. ל"ט יבמות )6(תתשכא.
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 אם הרי כן אמר אחר בחור וכן בתך את ואקח זקוקים עשר חמשה לי תן אומרמעולה
 לא גרועה טמשפחת ואפילו כלום לשלישיה ישאר לא זקוקים שלשים לשניםאתן
 ובחור זקוקים עשרה אחד כל שואלים בינונית ממשפחת בחורים ושלשהיקחנה

 זקוקים בט"ו הפוכה למשפחה אחת בת אתן אם זקוקים חמשה שואל גרועהממשפחת
 קפנות טקצתן היו אם  החכם אמר לכינונים שלשתן או בה' ולנרגע זקוקים בייולכינוני
 שתרויח עד תמתין והשלישית לבינוני והשנייה מעולה לטשפחה מ"1 תן אומרהייתי
 תקל ואל זקוקים עשרה אחת כל ועם לבינונים בנותיך שתשוה סוחב הן גדולותועתה

 כבודה: בשביל כלומר אחרת בשבילאחת
 לאביה ממון להם ואין מיוחסת אשה לי לתת רוצים לחכם אמר אחד 6(תתששו.

 פן רואנ ואני להתפרנס במה לי אין ונם לה לתתהולאמה
 רק כך כל טיוחסת שאינה אחר במקום לי לתת ורוצים עולה ולעשות לננובאצפרך
 הרי עוני בטקום תקח ואם לך שאין כיון החכם לו אמר בקהל לבא פסוליםאינם

 כל לעיר מעיר ללכת ותצפרך פרנסה כדי לך יתן ולא הגבאי מן לקבל מידתצפרך
 עושר בטקום שתקח פוב הדאנות מפני ללמור תוכל ולא ובדאגה ברעה ותהיהימיך
 יהיו ועשירים פובים יהיו ובניך יהיה השמים טן ואם עולה ולעשות לזנוב  תצפרךולא

 תחטא: שלא כרי שמים לשם לוקח שאתה כיון בהם שיתחתנו שטחיםקרוביך
 דיין ברוך ברכות שתי וברך )א( כחפצו שלא אשה נשא אחד איש "תתשכז.

 ]דף אשה לו שהזמין האמת דיין ברוך ומפיב המוב ברוךהאמת
 הפוב וברוך דוחקו טחמת אלא ברצון לקהה שלא האמת דיין וברוך כחפצו שלאקיט

 ויורשו אביו שמת ששמע לסי דוטה אינו זה לו אמרו הרבה ממון לו שנתןוהמפיב
 אבל אביו שמת הוא שמים שבידי לפי וספיב הפוב וברוך האמת דיין ברוךשמברך
 )ב( הטירה פי על וגם לי נרמו עניות דיקדוקי אמר אותה לקחת למה היה בידךאתה
 : האטת דיין ברוך  ברכתי  ולכך יאיש אשה  איוו  בוורין  הולר יצירת קורם יום ס'כי

 בכל שטואל אמר  יהורה רב והאמר אחר יקרמנו שמא שמואל אמר )א( סתתשכח.
 שמא אלא לפלוני פלוני בת ואוסרת יוצאת קול בתיום

 לי תזרמין ואמר רחמי דקבעי נברא לההוא שמעיה דרבא הא כי ברחמים אחריקדסנו
 כפרת לא  ואי מינך אזלא לא לך חזיא אי הכי רהמי תיבעי לא ליה אמרפלונית
 ליה אמר מקמיה תמות היא או מקמה לימות איהו או דקאמר שטעיה הכי בתרבה'
 טן אצפרובלי בן ראובן ף טשום רב אטר הכי דמילתא עלה תיבש לא לך אמרילא

 נ( כר )בראשית שנאמר התורה מן לאיש אשה מה' הכתובים ומן הנביאים ומןהתורה
 ד( יר )שופפים שנאמר הנביאים מן פוב או רע אליך דבר נוכל לא הדבר יצאמה'
 נהלת והון בית יר( יפ )טשלי דכתיב הכתובים ומן היא טה' כי ידעו לא ואמוואביו
 מתניירת הש יכה אילו נגזרה שהיא לפי גויה אפילו הרי משכלת אשה ומהיאבות
 כך פירושו אין אחר יקרמנו שמא שמואל ראמר והא גויה לו לוקח זכהוכשלא
 בתפלה שיועיל להיות יכול אינו זה כי ויבעלנה וישכבנה אחר ויקחנה אחרשיקדמנו
 אולא לא  לך  חויא אי אמר דרבא הא כי אמר שהרי הוא שכן ותדע ולבעוללישא
 תתפלל ואם לאשה שתקחנה ננזר לא ואם פירושו כך בהי כפרת לא ואימינך
 שתשאנה  להיות  יבול  ובתחנונים  אשתך שבהא כנור לא ואם שתשאנה כרי,בחתל

 מע"ג. ג( תקעקע. סי'  לעיל  העול סרו 4( סו,5.ין

 אק למה נשאל קמטת בהלכות המכי"ח )"(תרזשכז,
 מברכיי

 ער והשיב אשה? נשואי על שהחיית
 א'. בי סוטה )3( האמת. דיין ברוך יברך לא למה שאלני שהחייט על שואלנישאתה

 ב'. י"ח מו"ק "(תתשכח,
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 אמידיםספר986
 אין כי ותנרשנה נס לה ותתן בה' תכפור אלא שתבעלנה יתנלנל לא אבלושתקדים
 לא אבינו יעקב זני תאמר ואם ננזר כשלא לבעול שיובל ערמה שום מועיללתפלה
 . : הנביא מנתן זה תדע הרי )ב( שנים שבע לעבוד הוצרך למה כן אם זהידע

 לבנו והזמין טובה אשה לבנו יתן שהקב"ה תעניות מתענה היה אחדתתשכט.6(
 אהיה לא הבן אמר האב אשת מתה בנים לו והיו הבןוכשגדל

 אחר לאביו מוכה אשה הקב"ה  שיומן  תעניות מ'  הבן נם  והתענה  אבי ננר  פובהכפוי
 אם לו  אמרו ראשו שער הראש כל לגלח יוכל אם יום ל' בתוך  שאל אסושפתה
 באב בפי שהרי ינלה לא לאו ואם מותר מגלה השחין ובעבור שהין מלאראשו

 מך: בראשו שפין אם )א(אמרו
 אותך ישא מי לה אסרו מתקשפת היתה שלא אחת בבתולה מעשה "הירשל.

 ממציא שהקב"ה כיון אמרה אוהך תובעין ואין מתקשתתשאינך
 צריק: חכם תלמיד שלקהה הדבר ונתנענע )א(הזיוונין

 ושלח אותו והיא אותה אוהב שהיה אחת באשה הפץ היה אחד יהודיתתשלא.
 בסתר שלחה והיא רוצה אינה בתינו ואמרו ולאמה לאביהשרננין

 ואחר יקחני לא ני תמתין רק אחר בשידוך עוסקין ואמי אבי אבל נך חפיצהאנכי

 ונשא להמתין רצה ולא להתפרנס נוכל האיך תחלה תעסוק רק עליך בי יעסקוכך
 ששמה אחת אשה מאד ואהב אשתו מתה לסוף בו חפיצה היתה והיא אחרתאשה
 לקהת הספיק ולא בו חפיצה וגם להמתין רצתה ולא הפץ מתחילה שהיה אותהנשם
 ושתיהן הראשונה כשם ששמה אשה זה מה חמיה היה לאחר שנישאת ער זאתאת
 שצערתי מפני ואמר והקר לי נזדוונו לא ולבסוף אותי והן אהבתי למה לי נזדווגולא

 כך: לי נעשה לבך להמתין רציתי ולא עלי ורעתה n~sy שרעתי  הראשונהאוהה
 מצפים אנשים שרבים אשה או עליו מצפות נשים  שיבית חיש כל ג(תחשלי.

 ותתהרפ ]ע"ב[ לה הנון לשאין תינשא לבסוף יופיה מחמתעליה
 שרבים הקכ'ה רצה לא לכך ירה על מצפערים רבים נמצא פוב לאיש תנשאשאם

 : ידה עליצפערו
 אשה צער ובלא טרדים בלא לו יבואו הגון שאינו שמי זה יהיה ולמהתתשלג.ס

 ישראל ויעבד ינ( יב )הושע כדכתיב פרחים בכמה ולצדיקכחפצו
 בנתיך בשתי שנה עשרה ארבע עבדתיך מא( לא  לבראשית וכתיב שטר ובאשהבאשה
 צדיק ויש מעיני שנתי ותדר בלילה וקרה חרב אכלני ביום הייתי י( שם )שםוכתיב
 מהנים העולם זה כי ובצער במרחים יקח חפץ לא באשר אלא יקח לא שהפץבמקום
 ער לו לההנות רוצים אין לצריק אבל צער ובלא תפלה בלא אפילו לרעיםממנו

 רבי  )א( כשהיה שהרי שלימהל( שמחה לצריקים יהא שלא חפץ הקב"ה כישיצפער
 שהרי אדם מבני פורענות ומעביר מכפר צדיקים של הצער כי באה  פורענות היהשוחק
 מב( כ )ט'א לקיים לבדו אחאב אלא .שראל נפלו לא לכך הלחי על סיכה כשהוכה)ב(

 לפי עמו על נתקיים לא עמו תחת ועמך שם( )שם אבל נפשו תחת נפשךוהיתה
 טפ"1. 9" כ"כ " טפש. ג( טעיה. ג( טפפי."(

 כתם הן לדוד שבע בת את ששיח גזה השתדל nywt"1 ימסק ששלמה ידע הנביא נתן ר"ל)3(
 כוי. בנבואתו האמין לא הגמיא נתן איך שישאל משהל א': א' מלכים אברבנאלהרב
 ח"ז נ"ב ברשת ייישלמי )6(תתשיט.
 כו'. ונתגלגל כלל רואגת איני הזיווגיי יי )"(תתשי.
 י' בפרק הרמג"ם וכתב השג העו"ש ה"ה פי"א סנהדרין ירושלמי )נ( ב'. נ' גררים )6(תמשיל

 לא אם כו'. ימות פלוני שיאמר כגון הפורעניות דברי ח"ד: הוערה יסודימהלמת
 ורב אתים ארך שהקב"ה בא ולא דבר הנה אומרים ואין לנבואתו הכחשח בזה אין דבריועמדו
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 העולם לקה יום באותו אליעזר ר' את כשנירו )נ( והלא תאמר ואם הלחי עלשהוכה
 על עלבונו תבע אליעזר שר' לפ. אלא טכפר הצדיקים צער והלא לקו ולטהשליש

 בלבו אומר והוא לוקה כשהצדיק אכל לקו ולכך הוא שכדבריו הכל ושידעושציערוהו
 מה ורוב שיהיה צער באינה נהנין אז נהנין העולם שיהו כרי הצער זה ליניחא

 בשמחת כך מותר יהיה עצב בכל כנ( יר )משלי ועוד מצטער שהצדיק עניין מאותושנהנין
 שחוק או שטח לבו היה לצריק הצער שבא שקודם להיוה ויכול עצבון יהיההצדיקים
 יב( יח )משלי וכתיב עושה זה מה ולשמחה מהולל אמרתי לשחוק ב( ב )קהלתוכתיב
 לו יש מקום ומכל נאון שבר לפני יח( טז )שם וכתיב איש לב ינכה שברלפני
 שרוי שאדם .ובצער אדם לשום צער עשה לו שאירע צער באותו שמא לחשובלאדם
 שנאסר לו יענה שהקב"ה העניין ובזה הצער בזה שמצפערין אותם כל בעבוריבקש
 צער: אותו בעניין כן כמו שהיו רבים בשביל עמדי היו ברבים כי יפ( נהלתהלים

 אתה למה לו שהנירו לראותה סותר אם ושאל אחת אשה אהב אחדתתשלד.6(
 היה לא בה מביפ היתה אם כך כל יפה אינה והלא אותהאוהב

 ועוד יראה אם קרי ולידי ערוה קושי לירי מביאה כי לו ואסרו אחריה רורףלבך
 עוצם סו( לג )ישעיה ואעפ"כ עליה מחשבותיו וכל שנפשו לו יש נדול ושכרזכות

 : ברע מראותעיניו
 )שם שנאמר לזרעו סובה עושין עניין באותו סובל שאדם צער כל )"(תתשלה.6(

 : אהרין בניו אשרי ז( כ )משלי ונתיב ימים יאריך זרע יראה י(נג
 והיה למה יורע היה kS1 הכירה ולא אחת אשה אוהב היה אחד אישתתשלו.ל

 שמא והשב מצא ולא עון באיזה והשב נעשה ולמה מה עלחטיה
 מתפלל והיה היה וכך שאוהבים מה להם יתן הקביה שיאהבו כך לידי זרעונשיבא
 פלונית אשה אותה אוהב שנפשי מה כבודך כסא לפני וידוע נלוי עולם שלרבונו
 תתברך אותה אוהב שאני מטך ואם סכירה איני כי אליה מתאוה שאני מעוןלא
 בלבי תן עולם של רבונו הוא כשפים מעשה ואם בעיניך טוב כאשר טובלואני

 של רבונו אמר אהבתה ומתוך אדם למיתת אתאוה שלא רצון ויהי להתירנישאעשה
 באהבתי אשנאנה ופן רעה עליה אחרוש פן אחרת אשה שום שאקם יתכן איךעולם

  יקחנה שלא אע"פ איש את ואשה אשה אוהב שאדם השמים מן ופעמיםפלוניתג(
 וסי להד( ננזרו שלא באנשים והאשה לו ננזרו שלא אחיות בנשים שיקוץכרי

 אשה אחרת בעיר ויקח אחרת בעיר וירור העיר מן שיצא כסו תקנה איןשמכושף
 יצטער יקחנה אם שאוהב ויש יתחהנו זו ושל זה של שהזרע מפני שאוהבויש

 ונעשית אתה באהבתו אחדים כימים בעיניו ויהיו כ( כפ )בראשית וכתיב לפובופעמים
 : לפובה ולבסוףעקרה

 לו שתמין רבים ימים התענה אחד אדם דבריו ביר נופל שאדם דע יתתשלז,
 לחכם אמר ותפלתו העניתו נתקיים ולא אוהב שהוא אשההקב"ה

 ולמה לך נטרה לא אותה שמא ק'ז[ ]דף החכם אמר לי הועיל ולא ובכיתי התעניתיהר
 לי נגזר שלא טמקום לבי שיסיר ומתפלל מתענה שאני ודמעותי תענותיי מועיליןאין

 שאתה מפני החכם אמר לה לבי שאשים מעתה לי שנזר אותה לאהבה לביוישים
 אמר בעיניו חן מצאה שלא אשה לקה לבסוף מהן לבך תסיר והאיך בנשיםצופה

 סט",. ס( %". שהא סלת ומע ז( ס5,'ו. וקימן עטן ק"ו ק" Y/D ג( %"ו. נ( חמס."(

 לזה. לחוש אין נטאתו כל נתקיימה שלא פי על אף במיכה גם לכן כו'. הרעה על ונחםחסד

 זרעו. בו יכשל ט מצטער צדיק שאותו דבר א': גי ב"ק שאסח מח כעין )"(תתשלה.
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 הייתי לא שאמרת מפיך גאוה דברי שמעתי החכם אמר לי הועילו לא תענותייבל
 כי הקב"ה לך זיטן עצמה אותה לכך וכך כך אביה כי וזהב כסף בכל פלוניתלוקח
 דברים לשאר יועילוך והתפלות התעניות מקום ומכל לבעליהן הן רשתות גאוהדברי
 בשביל עליך הבא הצער שכל לך דע אנ4 העניין מאותו לזרעך או לךשייטיב
 והתפלות התעניות ובשביל בעיניך חן מצאה שלא מה לך וזימן בנשים צופהשהיית
 בכשפים: עסקת ולא התעניות על שממכת מפני יחדיו ותצליחו בזאת שתאהבאפשר

 פלונית אשה לקהת לי שיש הלמתי לו אמר חכם לפני ובא הלם אחדתתשלח.
 אלא אחרת אשה לוקח והייתי לי לינשא חפיצה אינה ליואמרה

 לו אמר לי שתנשא שחלמתי אותה לקחת לי ויש תמות- שלבסוף עון לישנראה
 עון ואין החלומות על לסמוך אין מורירין ולא מעלין אין הלומות דברי )א(החכם
 תאסר ואם לך מתרצית הייתה תקח שחלמת שאותה ננזר היה ואילו אשהשתקח
 ברוב ההלום בא כי ב( ה )קהלת ועון שטות זהו שתתרצה ער שנים כטהלהמתין
 ופעמים ממנה שדברו לפי פלונית אשה לישא לו שיש חולם שאדם פעמיםענין

 יהלום ואם החלומות על לסמוך אין מתה כבר שהיא אשה לישא לו שיששיחלום
 הרהורי לו שקונה וחופא הבעל למיתת מצפה הרי יטחין אם שתנשא איש אשתעל

 ורביה: פריה מקיים ואינועבירה
 אמר צדיק לאיש בא עתידות לדעת בלחישות לעשות יורע היה אחדתתשלט.

 אשת והלא לו אמר פלוני בת פלונית לו אמר היא מי לו אמר יפה אשה"חת לך שיש שראיתי עליך שנזר מה על להקב"ה לברך תוכללו
 אברך ולא הוא בשורה יום לא היום לו אמר לך שתנשא לי ברור לו אטר היאאיש
 איך כן אם לו אמרו ממנו טוב שאני יודע ומי בעבורי למות שיש איש מיתתעל
 הי בעודו לי מניד אתה אבל מת שכבר לפי דוטה אינו זה אטר אלטנה אדםיקח
 בערה יתפלל חולה והיא אשתו את ששונא איש וכן הייו על תסיד אתפל*ואני
 לפני עצמו צרני על גדול כהן מתפלל היה ולא )א( בטיתתה שמח היה שלבואע"פ
 אדם שום שימות זה על ולפנים לפני יתפלל פן באלמנה אסור גדול וכהןולפנים

 : אלטנותווישא
 )צפניה תרמית לשון בפ.הם ימצא ולא כזב ידברו ולא וגו' ישואל שאריתתתשמ.6(

 לי לתת רצו וכך כך יאמר לא בת או בן לארם יש אם ינ(נ
 בסחורה לי לתת רצו וכך כך יאמר או3( לבני בתו או פלוני לאיש בתי נותןומהייתי

 מעולם: דברים היו ולאשלי
 עכבת למה רבו לו ואמר ללמוד בעת בא ולא עיכב תלמיד אהד איש-תתשמא.

 אני ועניתי לאשה לי אותה לוקה שהייתי מאשה לי דיברו לואמר
 ומה החכם לו אמר אחי שיבא ער הדש כמו להמתין לי שיש רק לקחתהחפץ
 לו אמר אותם מרמה אתה למה לו אמר כלל ליקחנה בדעתי אין אמר לעשותדעתך
 אקח כסף הרבה וכך כך לי תתנו לא אם להם אומר ואני אחרת אשה מבקש אניכי

 עושה אתה ברע אחרת אשה מעכב אתה תקנתך בשביל החכם לו אמר פלוניתאותה
 או ימין על שיפנו כדי רוצה שאינך שבדעתך מה מיד תאמר בה חפץ שאינךכיון
 לו אמר הרבה לי ויתנו ממני יראים שיהיו כרי רוצה איני לו אמר סיר שמאלעל

 סססכג"ע. ועי' "ססכ"ג 31ק" סס"5 נס" 6551 3( טפשס.6(

 אי. נ"ב גיטין )6(תתשלח.

 ב'. כ"ג יימא )6(תתשלט.
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 ראובן של על לעמור ממכר ועל מקח על לא נם טוב ליהודי כך לעשות יחנןלא
 לגנות אין כבר ]ע"ב[ שקנה מי וכן )א( שמעון את להטעות כדי ראובן עםולדבר
 ואטר משמעון לקנות שרוצים חפץ שראה ראובן כיצר לשבח אין שיקנה וקורםמקהו
 אומר וראובן שמונים אלא שוה ואינו מאה שוה שבידך חפץ אותו לשמעוןראובן
 וראובן במאה יפול ראובן שמא בשמונים אתן לא ויחשוב ימכרנו שלא כדי זהועושה
 יתכן לא שמונים לך ואתן לי תן שמונים אלא לך נותנין שאין כיון כך אחראומר

 אדם: שום ולהפעותלרמות
 שהיו שנים והיו מאד יפה בת לו והיתה וצריק ערום הנם נאיש מעשהתתשמב.

 לאיש בסתר אמר שלו הבת שהיתה וזה לבנו בתו שיתןמבקשים
 אותו ואמר כן עשה לטהר כך עלי ותפעון לב"ר ותקבול אהבתי בעכור תעשהאחד
 שלן שהבת זה ואמר ברין ונותנין נושאין והיו ב"ר יהיה ופלוני פלוני שלושהבת
 הדיו לגמור וכשבאו הטשקר שאני שירגיש לדון יכול הארץ עם אפילו הדין זהלחבירו
 הבת אבי אמר שכננדך לאותו עוזר וחבירי לך עוזר אני הבת לאבי אומר אחדהיה

 ונתן חבירך עם אלא עטך הדין אין אמר אחר ואותו עטך הדין אמר הדין ליתפסקו
  פובה כפוי אתה איך ואמר מזכהו שהיה האיש אותו כעס חייבו לאשר לבנו בתואת
 זה ואמר אהביך את ולשנוא שנאיך את לאהבה ז( יפ )ש"ב אסר דינו בעל אותוונם

 לחבירו ואמר אהבה במלה רבר בפץ ברבר תלויה אהבה אהבתני אתה האישלאותו
 פוב יותר הוא מי 5ך הראיתי פוב יותר שהוא לזה בתך תן אומר היית שאתהלפי
 החניף לא ואעפ"כ לבנו בתי את אתן שלא אכעוס פן לו קשה היה הרנה שחייבניזה
  עמהם ברין ישב ואל מהם יתרחק לו שמחניפין רואה כשאדם לכך צדיק הוא הרילי
  יקריב וה לו  שצריך אע"פ לו  החניף לא  אשר ואת עסו לו יהיה  שותפות שוםולא

 : לו ויתחבראליו
 אשה לו לקחת שרוצה אדם ואראך. עליך ואעבור ח( פז )יחזקאל כתיב 6(תתשמג

 אותו תראה ושהיא לראותה שם לעבור לו יש )א( לוורוצים
 שמא ראות בלא יקחנה ואם יקחנה לא בעיניה יישר לא שאם אותה יראהוהוא
 רעה רעך על תחרוש אל בם( 1 )משלי וכתיב )ב( למיתתה ויתאוה ויקוה אותהישנא
 ישראל מארץ לצאת יש לא כי אותה ראה שלא אבינו מיצחק ראיה להביאואין

 כי נישואין לעשות אז פרקה על כשעומדת דודים עת עתך והנה ח( טז)יחזקאל
 יכולה כשאינה זנות הוא כאילו ולהריון לביאה ראוייה שאינה קפנה לוקחכשהאיש
 לא כהן )ד( ואמרו המשיח שמעכב )נ( ואמרו הריון לקבל ראוייה שאינהלהתעבר
 סותרת שלישראל ואע"פ יקחו לא וחללה יונה אשה ז( כא )ויקרא וכתיב איילוניתיקח
 שאינו ואע*פ היצר ליתובי  תורה שהתירה רברים יש אלא  לכהן אף מותרת קפנהכמו
 והנה וכתיב במוך תשמש ולא ירחמו השמים מן קטנה על )ה( חכמים ואמרופוב
 כתיב דדים )ז( פרק"ה ע*ל העומד"ת בגימפ' רודי"ם ע"ת עת"ך חנ"ה )1( דודים עתעתך
 פ( סו )יחזקאל נעוריהנ( אלוף העזבת יז( ב )משלי )ח( נירה במסכת כדאמר ניכרבדדים

 w~DnDD. ש" 1tPS טחנל 1(  ס~,ע.6(

 העיניו. 'גנט או בעיניו ישבחט השוק מן רע מקח שלקח מי א': י"ז  כתובות  לש(תתשמא,
 יבמות שאמרו מה כעין ט( שיראגה. ער אשה לקדש אסיר א': מ"א קיישין )"(תתשמג,

 1ג1'. רעה רעך על תחרוש אל שנאמר משום לגרשה ורעתו אשה אדם ישא לא ב':ל"ז
 שאפיי שם ביבמות שמוכח כמו טעות תה גדול כהן ובנדפס: בי ס"א יבמות )י( ב'. י"ג נרה)ג(
 העומדת גגימטריא עת עתך הגה צ"ל: )1( ב'. י"ב יבמות )ס( איילונית. ליקח אשר הדיוטכהן
 חליף השיגח שמסיים ומח א' מ"ז )ס( ויה. חסר ר"ל 0( מכווו. המספר יהיה ובזח פירקהעל
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 ראתח שלא אע"פ נישואין קודם טבילה שצריכה )ט( דמיך ואשטף במיםוארחצך

 אין אבל נאסר למעלה כלפי ה' נאם אתך בברית ואבא לך ואשבע שם( )שםדם
 גט: לה יתן שמאנשבעין

 אם תאמר ואם המשיח את מעכב קטנה שלוקח מי כל )א( אמרו הנהתתשמד."(
 אלא משיה, מעכב אינו ולמה זה על יקפיד לא אשה בלאילך

 זמן כל מקום ומכל המנונא רב על הונא רב שאמר )ב( כמו חוטא אשה בלא ילךאם
 מרצונו הרי קטנה לוקח אם אבל לאונסו אלא ממנו יוצא זרע שכבת אין אשה יקחשלא
 לפי לבעלה במוך משמש נשים גי )ג( תאמר ואם לאיבוד ומשליך זרע שכבתמאבד
 הרי מעוברת כשאשתו כן אם תאמר ואם ירחמו השמים מן אומרים וחכמים לקחשכבר
 יבא לכך מעוברת שהיא בברור ירוע אין הראשונים חדשים בג' שהרי לבטלההזרע
 קטנה לוקח למה חוטא אז נדולה שיש קטנה והלוקה מעוברת שכבר אע"פעליה

 אין בנות שרבות אע"פ שנים י"ג בת אם ומ"מ פובים ק"חן ]דף מבנות שוותכששתיהן
 עושהן: ]טוב ללדת שראוייה כיון גדולה כשאין שנים י"ו עריולדות
 העולם מסוף היה הראשון אדם )כ( ורביה פריה קיים לא ממזי המוליד )א(תתשמה,ל

 היה כי קרוש לפניו לומר השרת מלאכי ובקשו )נ( סופוועד
 בשרו חתיכות מונחין והיה קצת מאבריו ולקח )ד( ומיעטו הקב"ה בא הארץ כלמלא

 תמאס כי תעשוק כי לך הטוב נ( י )איוב נוזלני אתה למה להקכ"ה אדם אמרסביבותיו
 )כראשית לך מהניר אני לו אמר כפכה עלי ותשת ה( קלט )תהלים וכתיב כפיךיגיע
 עד בא דור בן אין )ה( דאמרי והיינו כבראשונה הארץ את ומלאו ורבו פרו כח(א

 הארץ בכל ותמורם חתיכות אותן טול הקב"ה לו אמר שבנוף הנשטות כלשיבלו
 שתגזור ובמקום )ו( מזרעך המקום ויתיישב כשהיה לעפר ישובו שם שתשליכםומקום
 עבר לא בארץ ו( ב )ירמיה שנאמר והיינו יהיו שם ולגוים יהיו שם לישראללזרעך
 לא ממזר למוליד לומר יש מכאן מבשרו שם זרק שלא שם ארם ישב ולא אישבה

 ואותו חיי לא ממזר דקאמרי המשיח שמעכב אלא ורביה פריה מקיים דלאמיבעיא
 שהזריע הזרע אותו ואילו חיה ראינה בטריפה היי רלא בנים יוליר לא שמולידממזר
 מולידים והיו מתקיימ.ן שהיו בת או בן מוליד והיה בכשרות מזריעו היה אםבפסול

 הראשון: ארם מגוף וחסר זה כל שהפמיר נמצא אחרים בניםגם
 לפריה עונש כי בחומש נכתבו שלמעלה העונשים בל לא ני שנן דעתתשמו,

 ולא אתה מת כי א( כ )מ"ב לחזקיה נאמר והנה שמענו לאורביה
 ממנו ורביה פריה שביטל על הבא לעולם תחיה ולא הזה בעולם אתה מת )א(תחיה

 פריה על מצווה אינה שאשה אע"פ בקהל יבא שלא דכא פצוע על הקב"ה צוהוכן
 כי אשה ב( ינ )ויקרא וכתיב למולידיט תינשא ישראל בת שכל חפיצה התורהורביה

 א'. ס"1 נדה )ט( להנשא. היינו אלוף 5ה להיות הבתולה צריכה נשריה בימי כי לס להראות הואנעריה
 בי. י"ב יבמות )ג( ב'. כ"ט קדושין )3( בי. י"ג שם )6(תתשמד.
 בממזר רבנו סיירי ואולי פו"ר משת דקיים פסק א' סי' העזר אבן בשו"ע הרמ"א )6(ר~יזשמה.

 פי"א בפדר"א וכן א' י"ב חגיגה )3( ג'. ע"ח יבמות יעוין חי רלא ירגעשאיט
 תשא רבה ויעיו שם נמצא לא זה  )ד( ח'. פרשה רבה בראשית )ג( א'. ט' הזוהרובהקדמת

 תלי שהוא ויש אדם של בראשו תקי שהוא יש כו' גולם מוטל הראשון שאדם עד מי:פרשה
 הדני אלדד ובמפר כו'. באזט ויש גפיו ויש בחטמו ויש בעיניו ויש במצחו תלוי שהוא וישבשערו
 רבה במדרש שאמרו )כעין דמותו נשתנה כי אותו ומצאו אדם אל ירדו 68: צד עפשטיןלר"א

 אבריו התנתרו ותשלחהו( פניו משנה שנאמר זיוו הן ואלו מארה"ר ניטלו דברים ששהשלפנינו:
 כוי. אדה"ר שגזר מקום כל : א' ל"א ברכות )ס א'. מ"ב יבמות )ס( יעו"ש. כו' אגראבר

 א' יו"ר שם )6(תתשמו,
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 ביפת שפכה לכרות התירה קהל נקרא שלא הזהיר לא שבניורת אע"פ )ב( וילרהתזריע
 נבילה: בשר יאכלו ואל שחוטה בשר שיאגלו מוטב )נ(תואר

 ארם חייב אסרו מכאן וכו' אחרת אם י( כא )שטות )א( במכילתיהתתשמז.
 שבניו יודע שאדם זמן שכל אחד במקום )ב( בנו אתלהשיא

 אותם: יורה ומי יוכיחם מי יחטאו אם יתרחקו שאם בעירו אצלו כשהן לונשמעין
 זכאי אתה אימתי בניך ולבני לבניך והודעתם ט( ד )הברים כתיב )א(תתשמח,

 כשהוא לארם  מצוה  לכך  הקטנים בניך את כשתשא כניך כנילראות
 בניך ולבני לבניך והודעתם יקיים ומהרה קטנים  כשהן  בניו וישיא אשה שיקחבקטנותו
 אשר ודברי כא( נט )ישעיה כדכתיב מזרעו פוסקת אינה עולם ועד מעתה ואילךומכאן
 לבניך והורעתם לכך עולם ועד מעתה וגו' זרעך ומפי מפיך ימושו לא בפיךשמתי

 : בניךולבני
 וטה )ב( קפורה לקח כך ואחר אשה ליצחק אברהם השיא בתחילה )א(תתשמט.6(

 לתתה רצו שלא לפי לבנו קודם לעצמו לקח עטרםשרב
 שהיה עד כנסה לא ושמא אקחנה לי אותה לתת שחפצים כיון ואמר לו אלאלבנו
 הבן רוצה ואינו לו להשיאה הפץ והאב לבנו[ אשה מצא האב אם ]אבל  לבנואשה
 בנו של נישואין לעשות האב וחמץ אשה הבן אירם ואם לו אשה יקח האבהרי

 פושע: שהבן כיון האב יקרים אז להבנים רוצה הבןואין
 צער וכמה הרהורים כמה אז יחשוב אשה לקחת וחפץ בחור שהוא אדםתתשנ.3(

 לפניו צער כי שישיאם לפירקן מגיעין בניו כשיהו ויחשוב סובלהוא
 בעתם זיווגן הקב"ה לו שיזמין יתפלל לכך בידו יכולת אין ופעמים אשה בלאשהולך
 ניורת לקח במצרים לחזור יכול שלא בראותו רבינו משה הרי ותקנתם צרכםלכל
 טפת אלא היתה לו ראוייה תמר כי עבירה בנילנול וזרח 0רץ ליהורה נולדוולמה
 הושם אשה ובגלל אשה שלקח עד שנה שלשים בן והיה יוסף את למכורשנרם
 בן ]ע"ב[ שהיה עד אשה ליוסף נזדמנה שלא נרם שיהודה ובשביל הסוהרבבית

 ט( מט )בראשית ד"א ד( ה )ש"ב שלשים בן שהיה עד דוד מלך לא לכךשלשים
 שנים שלשים בן שהיה שנתגדל לו גרמת יוסף את הרנת לא אתה עלית בנימטרף

 שנים: שלשים בן כשהיה דור מלךלכך
 קודם בנישואין ועסק זיוונים לזווג עומק תדיר שהיה נאחד מעשהיזתשנא.ג(

 שיעשו וצוה )א( אשה לבנו אירס בחוליו לעולמוכשהלך
 ימי כל כי לא אמר חרשים י"ב לאחר לו אמרו מותו אחר יום ל' לאחרנישואין7(

 פריה משום בני נישואי ואפילו נישואין יעכבו ידי שעל רוצה ואיני לזווג עוסקהייתי
   ממסטיק. ס" לקמן וט כעין 7( מק"מ. נ( סק"ד. 3( סססכ'6.3(

 תמותות גשר ישראל שיאכל מוטב ב': כ"א וגרושין )ג( כו'. תואר יפת התירה קהל, נקראשיא א'( עץ יבמות שאמרו )כמו שפכה יכרות הזהיר 5א שבגיורת אע"פ וכצ"ל: מגומגם הלשון)3(
 נבלות. תמותות בשר 'אכש מלשחוטות

 את להשיא אדם חייג אמרו מכאן : גמכילתא לפנינו )3( ג'. פרשה משפטים )6(תתשמז.
 אומר מהו אחר( ובמקום שכ"א: רמז משפטים )ובילקוט אחר גמקום קטן,בט

 צ"ע.רבית דברי לכן ברופש אחר רק בדלי"ת אחד ,ד של כפירושו למעיה ולא למטה נטשךהוא
 ה"ז. פ"א קדושין ובירושלמי במכילתא שם )6(תרזשמח.
 חסידא. רבין ולפנינו א' נ"ט קדושין )3( ס'. פ' בראשית רבה מ"ש )6(תתשמט.
 גהג"הה. מ"י שר"מ סי' יו"דויעה * שוטעין היו לא יום ל' בתוך לכמס מצוה היה שאם טשמע רגיט מדברי )"תתשנא.
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 שבתוך לבנו לצוות יכול האב אין זה אבל רעים הרהורים יהרהר שלא ומשוםורביה
 : גט לה שיתן חטא יריאת כשאשתו לבנו לצוות יכול אין ונם מיטתו לשמש אבלוימי

 תאמר ולא סבילתה ימי תעבור שלא לה יצוה בתו את שמשיא האישתתשנב."(
 חפץ אותו או מעות וכך כך לי שתתן ער אטבול לאלבעלה

 צדיקים: הבנים יהיו שמים לשם מתכווניםכששניהם
 התנים יש להמיך הנה לו אמר לבנו טצוה והיה אשה לבנו "שיא החכם 8(תתשנג,

 יותר מכבר לחתניו הגה לומר הקנא אל ממך יותר ינברםאם
 לחתניך ככר לו אמור לכבדך בא חמיך ואם זה על לחמיך תשנא ואל התנו ואנימטני
 בל את תכבד אם כי בני את תכבד אל בנו על לחמיו אומר היה וגם חפצתי בזהכי

 מלבני: לחתניך יתירה אהבה תראה ונם ויקנאוך התניךישנאוך
 אדם ויש חוטאה שהיא בשעה לאשתך תראה אל לבנו החכם אמרתתשנד.8(

 נופל ולבסוף לאשתו ועוזר לנשים או לאנשים רעות עושהשאשתו
 שלא ממנה ירא וגם בידה למחות יכול ואינו טריבה שאשתו איש רואה אםלכך

 אלא זכות לכף העולם לפני אשתו את יכריע ולא שישתוק מוטב רעה לותעשה
 כך: עושה שאשתי צעור אני יאמר אשתו בפנישלא

 תלויה בלב האהבה אם אישי יאהבני עתה כי לב( כס )בראשית כתיבתתשנה.
 אוהב כאילו יראה אלא אותה יאהב לא תלד אם בנים כמהאפילו

 : אהבה לה יראה הכנים בשביל יולדת שהאשה וכיון בלב שאינו פי על אףאותה
 ובביתו אחרת לעיר והלך עמה כעם או אותה שונא הוא ני אשתו את שעזנ מיתתשנו.

 : .3( . לו. לכתוב או בנו ללמד שישכירהו לאחד ובא להתפרנס יכולהיה
 לא החכם לו אמר כעסו בשביל אשתו את ועזב צדיק לאיש בא אחדתתשנז,

 האיש אותו לו אמר ענונה שאשתך נורם שאתה עושה אתהבטוב
 לארץ אלך כן אם לו אמר אשתך אצל תלך להשכירך רוצה איני אשתך אצלחזור

 אותו תשכיר שלא לך יאמרו אם לאשתו כתב תכתוב ההכם אמר להגם שאלמרחקים
 להשכירו שלא תאמר היא להכעיסו אפילו רגזנית אשתו הוא אמר תשכיר אלאז
 עמי יהיה אם אבל מהרה ישוב ולא למרחקים ילך אשכירנו לא שאם יורעואני

 תנסה: כן אם לו אטר שישוב עד בדבריםאשדלו
 יודע והיה הונות על חשודה הנונה היתה שלא אשה לו היתה אהד איש ג(תתשנח.

 לחכם אמר הנירות על עצמה מקפרת שאינה יודע היה וגםהבעל
 הייתי אם לה יש כך נידות בימי נזהרת אינה וגם הזנות על שחשודה אעשהמה
 לתת ורציתי אשה בלא להיות יכול ואיני טהרתה בימי כמו טומאתי ביטי אליהקרב
 לי מאמינים ואינם לי מועיל ואינו לקהל צועק ואני אותי מניחים קרוביה ואין גטלה
 אשה שם לך ותקח גט לה ושלח מאד מרחקים לארץ לך אמר ביברי משניהיןואין

 אסור אחרת אשה לך יש אם יאמרו שלא כדי העניין כל העיר אותה לחכמיותאמר
 לאו ואם טוב הגט תקבל היא ואם יעקב בן אליעזר נדר' )א( בכאן אשה ליקחאתה
 תשלח גט תקבל ואם כנירות או בזנות רעה שהיא יודע שאתה כיון חוטא אינךהרי

 : כתובה דיןלה
 לי שיהא לעשות מה תודיעוני להם אמר חכמים לפני כא אחד איש י(תתשנמ.

 ק"ט[ ]דף ירעו כי להודיעו החכמים רצו ולא לאשתיתאוה
 : זונה שהיאהחכמים

 חחתג"ד. ד( סספכ"ג. ג( ככ"י. סלק olpn נ( סרו."(

 ב'. י"ח יימא )8(תתשנח,
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 יתגנו לו ימכור שאם ויודע לקנותו וחפץ אהד ובא חפץ שום לו שיש מיתתשמ.
 : לו[ ימכור ]א5 יסו על זה שחטא נמצא באתנןלזונה

 האסורים דברים אחר יחקור 5א אשתו עם ליזקק בטוב ינול שאינו מיתתשמא.6(
 האסורים דברים ושאר אצבעות ה' לו שיש הדג כגון )א(לאכול

 מכסל המלה כי )נ( ימלח ולא עדשים )ב( יבשל כנון המותרים דברים אלא יאכלאל
 מבפלין הריננ'ש מליח ורג )ה( הזרע מרבה לאוכלם והם צלויים שומים אבל )ד(התאוה
 מרבים מבושלים עדשים אבל היין וכרשין )ו( התאוה מבטלין קטניות )ו( וגםהתאוה
 יבמבם לשתות  ירצה ואם יאכלם וביום בערשים וישים דק לנלנל יעשה וכךהזרע
 יאכל: אל האסור  דבר  אבל ישמש  אכילה בקא ובלילה וישתה ויבלע הגלגל אתבשיניו

 ועסקו  יחריו ליוקון יכולים  שאין אותם וכשפו )א( אשה שלקח אישתתשסב,ל
 להם עון להם הועיל ולא ושלש ושנתים שנה רפואותבשביל

 בקהל שפכח וכרות דכא פצוע יבא לא ב( כג ברברים תורה אמרה למה יחדיוג(שהם
 מי וכן איכא איסורא אבל אדם לכני נורע אינו כי חמה סרים היכיר ולא )ב(ה'

 אשתו את יגרש לאשתו ליוקק יכול שאינו W~W1 שנתים או שנה מכושףשהוא
 לא יח( מה לישעיה כי ולזאת בנים לזה ויהיו אחר לאיש תנשא והיא אחרתויקח

 : יצרה לשבת בראהתהו
 קרוביו או אחיו או בניו צריכין אם ביתו בני מומי אדם יכסה לא י(תתשמג,

 היו לא אותם יודעים היו שאילו חולי להם יש אם כגוןלהורווג
 אם או יחדיו ברע ויהיו יפרירום ולא הוא מעות קידושי יאמרו פן להם יגלהמזרוונים

 לענין וכן יפרסם לכך בהם ]מתחתנים היו לא יודעים היו שאילו להם רעים מעשיםיש
 לנותנים: יגיר הרבה להם נותנים היו[ לא יודעים היו שאםצדקה
 ועינו פנויות שם ויש העיר וכבשו נשים שם ויש העיר על כשצריםתתשמד.

 ורואה צריק אח או צדיק אב להם יש אם ונתעברואותם
 תחמאו אל החכם להם יאמר בבעל לתלות כדי לו לזוונה איש אהר שמחזיריןההכס
 שיוולר ער ימתינו לכך הבעל יורשי כין שיורשים גורמים ועור תחילה תודיעוהובבעל
 ממנה כשפירש נידה היתה והיא אותה ועינו איש אשת ואם הוולד ניכר שיהא עדאו
 אותה ועינו ממנו מעוברת שאינה שיורע מרובה כזמן עליה בא לא או .באחרונהעתה

 חק"ו. ד( ע"כ. נ( ס5"6. 3( ח"ן.6(

 נוסחת לכן קרנים, שני כעין פיו אצי לו שיש דג מין שיש נמצא הטבע במפרי )6(רורזשטא.
 מרה מרבים ערשים פכ"ב: ה' מאמר לררך בצדה )3( מתוקנת. אצבעות ביהנדפס:

 ט"ז. ג"כ ובגלי פ"נ ברכות וירושלמי פס"ג ב"ר 4אב4 עדשים להאכיל נהגו זה בשביל ואולישחורה,
 רבה אליהו כתב כן )1( כו'. המלח הן ואלו הזרע את ממעטים שמונה א': ע' גיטין)ג(
 צלוי. העירו יא שבת בערב DIUf לאכול עזרא תקנת גבי א' פ"ב קמא גבבא אבל ר"פ,סי'
 ובערוך מכרומשא איזדהר נ' קי"א פסחים יעוין )ו( כו'. מליח קטן דג : ג' מ"ר ברכות יעוין)ה(
 שעועית שמה נקרא למה יונה ר' אמר השעועית פוי ח"א: פ"א כלאים ובירושלמי כרומשאערך
 חלב את מטמטם מ"א פ"א בכלאים הר"ש ופירש מעים בני את ומשלשלת הלב את משעשעתשהיא
 טומאה לירי המביאים דברים כל ולא "פול" שי גריסין מי לזב אותו מאכילין אין א': י"ח יומאועין
 רעמי. ד"ה שט וברש"י וכרתי בתומי הא א': נ"נ עירובין ועייןמעיים, לבני ויפים לשנים קשים כרישין אמרו: ג' מ"ר ברכות מ( תאוה. מרבה קטניית מין שפולהרי

 פ"ז, סוף סנהדרין וכירושלמי 1' כ"ד רברים ירושלמי בתרגום מוזכר הזה החולי )6(תרושסב.
 הדגרים אמיתת נא ראה פי"ח: ג' מאמר חיים נשמת בספרו ישראל בן י"מוכתב

 היום עד כי מספר א' מחברת ירושלים נספרו לונץ ורא"מ כו' ההתנים אסרת מענין כתבנואשר
 גבל לשטרך פי"ר: דר"א בפרקי שאמרו מה ואולי זו, באמונה ירושלים מיושבי רבים מאמיניםהזה
 דכא פצוע יבא לא רמ"ז: פשקא תצא בספרי )3( זה. לחולי ג"כ נתכוונו חתנים, דרך הואדרכיך
 חמה סרים זהו אחת אלא 15 שאין שמי שמעתי ברוקה בן יוחנן ר' של בנו ישמעאל רבי אמרכו'

 לזה. השייכים הדינים כל ה' סי' השר אבן וישיןכוי
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 אותו מן שנתעברה ירע ואם לאו אם טעובית היא אם שידע עד עליה יבאלא

 הוא שבנו הצדיקים סבורים יהו שלא כרי האמת לצדיקים יודיע כך אחר אותהשעינה
 מעוברת היתה שכבר לפי למררכי והולנת טובל'ת אסתר )א( שאמרו ומה בוויתחתנו

 אם ואפילו יקחנו המלך הרי בן לה יוולד אם מיד אפילו ועוד ממש מיד לא נמיאי
 : ישראל אלהי את ליראה לילר תיעץ אסתר מררכי של או אחשורוש שלהוולד

 ויודע רבים ימים שהתה וכבר כרחה כעל מעונה שאשה אדם יידע אםתתשמה,
 היתה ולא לבדו הוא אם כי בדבר אדם יודע ואין נתעברהשלא

 צדיק לו ישאל אם פושעת היא אם אנל פושעת אינה כי לאדם יגיד לאבתולה
 : משפחתה בני ילבינו שלא הדבר שיסתר יודע אם יאמר אזעצה
 לעשות אלא המשפחות על לגלות לא בא אליהו אין אמר )א( עריות בסוף "(תתשמו.

 אין )נ( אמרו אנחנו שכן וכל יפרסם לא אליהו )ב(שלום
 שלא הצנוע לתלטידו )ד( הרב מוסר פעמ.ם או שנים לשבע אחת פעם אלאמגלין

 למריבה: יבאו ושלא אדם בנילבייש
 קדש בו שנשתמש כלי לו אמר באיתתיה תבע ר' שלח מדמיך מן )א( נ(תתשמי.

 לפלונית תלך לצדיק יבקש אהד אם מינה נפקא חול בוישתמש
 בה יעסוק לא הדיוט שביקש החי וזה לי שתנשא לה ודבר צדיק חכם אותואשת

 : הדיוט לאותושתנשא
 שלא להודיע מז( כר ושראשית אמו שרה האהלה יצחק ויביאהתתשטח.

 שתשכב אברהם רצה ולא שרה באוהל הגר את אברהםהכנים
 שראוייה עליהם לשכב לרבקה הניח אלא אמינו שרה ששכנה מצעות על קטורההגר

 חול: בו ייטתמש לא קדש בו שנשתמש כלי וזהוטלורה
 )א( הכמים ואמרו א( כה )שם קטורה ושמה אשה ויקח אברהם ויומףתתשמט.

 ע"פ.

 לו אמר למה כן אם ע"נ עוברי בניה )ב( חכמים ואמרו נשאההדיבור
 : מהם)נ( הנאה להקכ"ה לו שאין כיון אשה לקהתהקב"ה

 לי .לתת רוצים אחד במקום אמר אשה תקח לא למה לאחר אמרו ןיב,תתשע.
 מה רעים בניה נמצאו רעים כולם ואחיה ואמה ואביהאשה

 אברהם והלא לו אמרו בניהנם זרעו ובזרע בזרעו מכשול ישים זה הרי לי יהיהמצוה
 אם רעים שבניה וכיון לקחה הריבור פי על ואמרו צדקת היא אמר קטורה לקחאבינו
 רשעים מאברהם יצאו כמה נגור כבר אלא רעים קטורה בני ולבסוף הריבור פי עלכן

 עם יתחתנו שלא וכדי יצחק עם ינחלו שלא וכדי מקמורה שיצאו מוטב הקב"הואמר
 לא למען הצדיקים גורל על הרשע שבם ינוח לא גי ג( קנה )תהלים וכתיביצחק
 ו( כה )בראשית כתב ולכך באלהג( אלה יזדווגו שלא ידיהם בעולתה הצדיקיםישלחו
 אבותיו מעשה אוחז הזרע ברעים שמתחתן מי לעולם וגה ננו יצחק מעלוישלחם
 לקח הריבור פי שעל הואיל ועור בגיהינם זרעו נל השליך ונאילו הרשעיםואטותיו
 ועיפה מדין בכרי ו( ס )ישעיה שנאמר המשיה לימות לישראל יעבדו שהםקטורה
 זרעך את ורע בנקר ו( יא )קהלת שנאמר מה לקיים לקחה הדיבור פי על ועודוגו'

 : שיוליד כדי אשה בזקנותו ארם יקח לכך ידיך הנח אלולערב
 ממחסק"1. ק" לקמן or כטין נ( חססכ"ס. 5( סק"ח."(

 יין 4 לע.ך" שתתשחק
 "1... ,ין ,: Nqy: י,ייי "( ך,, ;,,,: ש;,"י

 ב'. פ"ר מציעא בבא )"(תרצשסו.
 כאן. יש הניכר חסרון )ג( שם. שם )3( ס"א. פרשה פ"ר %תרצשמנ
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 פי על קטורה ושמה אשה ויקה אברהם ויוסף אטר )א( רבה בבראשיתתתשעא.
 נלוי אלא רעים והבנים הדיבור סי על יועיל  ומההריבור

 הסורענות שכל כרי לקבל רצו לא תורה מתן אבל התורה שיקיימו מהם שיצאולפניו
 כי ועוד עדן בגן הלקם ישראל וירשו האומות על שישים לקבל ישראלשעתידים
 הטשיה לימות לישראל שיעבדו ממנה שיצאו כדי אשה ליקה לאברהם אמר זהבעבור
 לתת זכה ואם "( . . זכה. לא צורכיו שיעשה מי אף נוזר האדם הקנת על נוזר כשהקב"הכי

 יעסוק ומי יתפרנס במה גוזר לחיות הארם על כשנוזר הרי בימינ( מדין כנוןכידו
 בראשית מעשה ולכך כתיב בראה בריאה ומאכלו סו( א )חבקוק שנאמר וזהוצרכיו
 כשגוזר וכן בצורכיהם יעסוק ומי וצרכיהם ומרנסתם הדורות כל טאמרות בעשרהגזרו

 ודרדר וקבן יח( ג )בראשית שלו קוצים ומי יחמסנו מי גוזר מגדולתו אדםלהוריר
 ח( צב )תהלים השרה עשב את ואכלת שם(  )שם זכה ואם לצדיק דור בכל לךתצמיח
 תצמיח ד"א יבולו מהרה כחציר ב( לז )שם עד עדי להשמדם און פועלי כלויציצו
 וירדו בו( א )בראשית ברכת נתקיימה עתה ער לו אמר אלא גדל ביערים והלאלך

 להצמיח תצטרך  )ב( מעתה אבל וצורכיו ופרריסו גנו לשמור צריך  היה ולאלאדם
 חיות יכנסו שלא כדי  ורררר בקוץ גררים לעשות  וציכיו פררסו את  להקיף וררדרקוץ
  יטעמון  לך  כחורין  ועשבא  בב( ר )רזיאל  רונטת השרה  עשב את ואכלת ישחיתופן

 מתקיים ובקצת נתקלל הראשון אדם הרי לחם תאכל אפיך  ים(.-בזיעת ג)בראשית
 בעצב נתקללה חוה אבל אפם בזיעת אוכלים אין ושרים מלכים עוברי,א~מהכנון
 תשובה: עשה אדם ועור והחטיאה שחטאה מפני אלא הנשים בכל מתקיים ?ה בניםתלדי

 אחוריהם הרי אחריו והוא האהל פתח שמעת ושרה י( יח )שם כתיבתתשענה.
 מעיין יהא שלא אדם ולכל לאורחים ארץ דרך מלנ,ר הפתחכננר

 : שם שהנשים למקום גבו ארם יפנה אלא באהל היתה שרה כי שם שהנשיםבמקום
 ולא חורין בת לקה חורין בן א( כד )שם וגוי בימים בא יקן ואברהםתתשעג,

 שאומרים כיון אמרו כי בתורה לקרות הכנסת בבית בשבתהניחוהו
 ואותה חורין בן שעשאוהו שחמאו לפי ועור שיתבייש נמצא כנען מבנות איטה תקחלא
 ונוט' הכנעני מבנות לכני אשה תקח לא אשר וכו' וקן ואברהם  לזקן וקורין חוריןבת

 להבדיל צוה עזרא כי וגו' ביומין על סב ואברהם שקורין הפסוקים אתומתרגמין
 אשדודית מדבר חצי ובניהם כד( יג )נחמיה אשרודית לשון שמדבר מי לכלמישראל

 יהודית: לדבר מכיריםואינם
 א( ה )שם לו וסמך חופה כבוד כל על כי ה( ד לשעיה כתיב ג(תתשעדי

 שירה לפורענות קורא למה לכרסו דודי שירת לידידי נאאשירה
 הבית מחורבן בחופה לשורר כיצד חופה שירת על לימד אלא זה על ישוררולמה
 אמר ולכך לירושלם זכר ההנפה בשמחת ולטעט בחופה שלימה שמחה תהא שלאכדי
 פורענות של שיר בך ואחר כבור  בך ואחר העכסים  תפארת  אח ה' יסיר יח( ג)שם

 רמיתנא: ווי המנונא ק'י[ ]דף רב  )א(ואמר
 )א( לכך בטקומו וחדוה עי לפניו והדר הוד בז( טז )דה"א כתיב י(תתשעה.

 )שם כגון השם[ בו שיש פסוק לאומר לכך במעונו שהשמחהאומרים
 ט5"ג. ד( ש"נ. נ( חלק. טקס פס גס 3( בנ"י. ח5ק סקוס6(

- - - .

 נתקיימה עתה עי יזמיי: קינו בפסיק ייחףייי גם 3תכ בו ג ס"א. פושה )"(תתשעא.

 א'. ל"א מכית )6(תתשעד.

 %. ח' כתימת )6(תתשעה.
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 כשיש )ב( אותיות ארבע של השם תיבות ראשי הארץ ותגל השמים ישמחו לא(שם

 לפניו: בשמים שמחה אז ברעדה בארץנילה
 אם ברעדה וגילו קיימו אם לחקור צריך במעונו שהשמחה "מנרך כל 6(התשעו,

 הוגנת שאינה אשה לו לוקח ארם אם אבל גילה במקוםרערה
 או )א( ביניהם פח וניבול שם תרבות אין או מהוגנים אינם שניהם או הגון אינו הואאו

 ועל במעונות( שהשמחה לברך יתכן לא שם שהרהורים האנשים בין יושבותנשים
 )ישעיה וכתיב ואעלז משהקים בסור ישבתי לא י0 סו לירמיה נאמר בהם וכיוצאאלה
 אבו"א שסוע אבו לא יב( שם )שם טקום בלי צאה קיא מלאו שלחנות כל כי ה(כח
 ב( ב )קהלת תורה דברי שמוע אבוא לא שכינה אוט' עשרה )ב( בנימטי אבואכתיב

 לצים: בין חכם תלמיד עושה :ה מה כתיב וה מהולשמחה
 מצוה כמו המצוה יעשה שלא טו"ב ידה על עכירה הבאה מצוה כלתתשעז.6(

 או יהיה לא פריצות שבלא ויורע פריצים שם יש ואם חתןלשמח
 ואם שם יהיה אל בנשים מלראות להיות יכול אינו או הירהור בלא להיות יכולאינו
 אדם ולאותו בסעודתו יהיה שם חשוב שאדם כבוד לו שיש חבירו בקלון אדםיתככר
 היה שהלך אע'פ וזה הסעורה לבעל עון יהיה שם שישב יצפער או בשת לויהיה

 : שם ילך לא אם יכעום שמא ירא והיה בשתלו
 נישואין בתו או בנו שעושה זה כגון אחרים של בממון אדם יתכבד דלאתתשעת)ג(

 בבתים יתאכסנו והאורחים לנישואין לבוא אחר למקוםושולה
 נמצא הנית בני מסעורת והשאר נישואין מסעודת יאכלו פעמים י' או נ' הריאחרים

 לאחרים: חסר הרי אחרים בחסרוןמתכבד
 קודם טבילה צריכה דמיך ואשסף במים וארחצך ט( סו )יחזקאל כתיברזרזשעמ,ל

 מפריה שממעם כיון ונ.רה )א( דמם( ראתה שלא אע"פנישואין
 בשביל ועוד )ב( חתונתו יום הוא כאילו הדשה שתהא כדי הקב"ה צוה למהורביה

 הראשון: אדם של דמו ששפכהחוה
 הטבילה לבית ללכת לאשתו אדם יתן לא המקוה בבית נואפים שיש בטקוםרגתשף.

 נמו לטבילה שמיני ביום שתלך מוטב וגם עמה ילך נן אםאלא
 : גנבים טשום )א(שאמרו

 : קבין לתשעת וכן חוצץ אינו מקפיד שאינו וכל חוצנן עליו הטקפיד כל )א(תתשפא,
 )ב( טהור שלישי טמא ושני ראשון מעם זבה ושל זב של חרצן )א(תתשפב:

 ונשימו( )ג( פעסימו( ונ' פעמים נ' רוהצין קרבן שלוהקרביים
 חסטכ"ח. ד( סטטכ"ו. ג( סחטכ"1. 3קי' 6' מטס שד שיפק גכמ3 ט"כ וט ס.פ1 טל5ט 3( ט5"ג.6(
 ס5"ד. (( 3מ'י. ח5ק סקוס 1( סססע"ס. קיטן ע"ג ס( ססטט'". קיער 3טי5שחיל

 רעדה. תהא שם גילה גמקום ב': ל' ברכות)3(
 גזהרין אנו שאין כתב או"ח הלבוש אבי ס"ס סי' העזר באבן הב"ח כתב כן)6(רזיזשעו.

 בה. וקץ בה שרגיל מפני לשבעה נדה תורה אמרה מה מפני ב,: ל"א 3דה )6(תתשעי. חתנים. ברכת שמברכין עשרה ר"ל )3(בזה.
 ב'. ס"ז נדה )6(תתשיע. פי"ז. בראשית רבה מדרש)3(

 "חרצן" תיגת אבל ב'. ע"ס בזבחים מונאה פ"ה טהחת בתוספתא ברייתא והואטהור, שלישי מטמא ושני ראשון זבה ושי זב של תרסן שכ"ל להגיה :רינגן(ג-מציתי)6(תתשפב.
 בית כי ר"ל חיצון : צ"ל אולי לכן בחרצן חרסן לחמעתיק נתחלף ואיך אשוריות באותיות בכ"ינכתב

 ואומר בגלוי כל אף גגלוי יריו מה א' מ"ג נדה שדרשו כמו האף נחירי כמו טטמא איטהסתרים
 רגנו דביי )ג( מ"א. פ"ד תסיד )3( טהור. ושלישי טמא זעני ראשון פעם רק שהחיצוןרבנו
 דרך ובמם' טנופה זה הרי במקוה פעמים הטובל פ"ה: מקוואות בתוספתא אטש הלא כיצ"ע
 ה' דמהיינ דמאן א': ה' בכריתות אמש מזה חתר מגונה. פעמים ג' הטוגל יו"ר: פרק רבהארץ
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 אתכם אפהר וגו' ופהרתם פהורים מים כה( לו )יחזקאל פעמים גי לפבולרנילות
 ל( שם )שם ישראל בני מפטאת וקדשו ופהרו יט( שם )שם טמאתם בתוך פו( מז)ויקרא
 ראשו את יכניס הכפורים יום בערב הפובל ולכן תפהרו ה' לפני וגו' אתכםלפהר
 יח( שם )שם הנדה נפומאת וגוי אותה ויפמאו יו( לו )יחזקאל פעמים נ'במים

 הרי פמאותיכם מכל כפ( שם )שם פמאותיכם מכל כה( שם (DW פמאוהובגלוליהם
 ידים במסכת ואשר ופהרתם פהורים מים עליכם וזרקתי כה( שם )שם ממאותה'

 : וטהרה בפוסאה שמדבר לפי פעמים שתי רק משמע הרי והשנייםהראשונים
 יכול אדם הרי קבוע ווסת לה שיש אשה יש הנשים בסקור מידות ישתתשפמ6(

 שאין קבוע ווסת לה שאין אשה ויש טאשתו עונה שיתרחקלהזהר
 תקנה אם סיד הכעילה לאחר אותה הכעל יבעול שאם אשה ויש להזהר יורעהבעל
 ערותו טכנים היה ולא כשבעל ואילו בכח שבעל מפני דם מראה של כתםתראה
 בכח עליה בא ואם קכוע ווסת לה כשאין האשה ~את כלום היה לא מקצתאלא
 דם אין אז ערוותו מקצת ולהכניס בכח שלא עליה לבא צריך לואת רם כמויתראה
 לנסות העופרת ידי על )א( אסרו וכן דמיהנ( ממקור ולא הוא מנה מחמת פעמיםכי

 אחרת: תענה הרי בכחנ( שבאכנון
 יום עבר וכבר אשתו ווסת לאחר מסוך כשהיה אחר בחסיד מעשה י(תתשפד.

 ומשמש הטנחה ]ע"ב[ תפלת מתפלל היה דם ראתה ולאאחד
 במים רוחץ היה מיפתו ששימש ואחר בנר השחר עמור קודם או החמה שקיעתקודם
 זרע לשכבת אפשר שאי מפני שמשמש סלוק באותו הולך היה ולא ולמסה טפיבורוהמין
 ויתן יוציא כבנדה והיא בבגרו הוא )א( אמרו שכך ערום משמש או בבגר ינעשלא
 שאחר לפי השחר עמוד קודם או החמה שקיעת קודם משמש היה ולמהכתובה
 )ב( עונה פירש ולא בלילה נירה תהא שמא הלילה בתהילת לשמש ירא היההווסת
 ואילו לילה או יום מפפאתם 'שראל בני את והורתם לא( סו )ויקרא אמרהוהתורה
 החמה שקיעת קודם טשמש היה לכך הרם תראה יום באותו שמא ביום משמשהיה
 החמה לשקיעת מיפה שימוש בין רגע ולאותו כך כל להחמיר צריך היתה לא לואמרו
 שיש ולפי )נ( היא שכיחא דלא דסילתא לחוש אין השחר לעמוד מימה שימושובין
 מתים אדם בני והרבה הווסת אחר משמש היה לכך לווסתן קרוב שמתעברותנשים

 לכך בפבילה נזהרו לא נשיהם או עונה מפרישת נשמרו שלא מפני שלהםתינוקות
 כדין: חיים במים שתטבול עד מדמה שרחצה לאחר אדםישמור

 לפי ואדם דגים וכן פנים כננד פנים משמש נחש )א( שאמרו אע"פ לתתשרנה.
 לניניתא זה בין מה רב )ג( אמר אעפ"כ )ב( עמהם דיברהששנינה

 יתכן לא פבילה בליל רק אדם ביר רשות הכל צלי לאכול רצה בשר מבושל לאבול רצהוכן
 קרוב כי תתעבר ואז למפה היא אם כי לאשה הנאה אין כי למפה והיא למעלה הוא אםכי

 מק"ט. ד( גכ"י. חלק מקוס ג( ט"מ. 3( סחטכ"י.6(

 הרוקח בשם עיירי הלטת והמהרי"ל יזמא מסכת והשל"ה אשהר "זימגא" חרא דטבל כיוןטבילות
 זהו אבל בי"א האחכה שעי חכמה הראשית הניא וכן עיו"כ טבילת לענין המחבר דבריהביאו
 שצ"ל נ"ל לכן פעמים ג' הנ"ל הפוסקים הזכית לא נדה טבילת לענין כי לזה וראיה תשובהמשם
 כן כי היות ויוכל ימ"ש הט"ז דעות מהלכות פ"ר הרסב"ם כמ'"א וזהו פעמים ג' לרחוץרגילות
 פ.ח ובטרדכי וכו' שיבתא ק"ט. שכת ויעיז מקודם רוהצין כשהיו טבילתן בעת הנשים מנהגהיה

 צ"ע. ועוד לזה מסכימים אינם רבנו דברי שסוף אלאדברטת

9 ', " " "י" ," י. ך" יי" י( י. "2"ב,('י1%תתש42..  "קלה 

 יוחנן. רני לפניי: )ג( ב'. כ' נדרים )ל א'. ח' בכותת )6(תתשפה.
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 תתעבר שאם ממנו היא שתהנה טוב לנך תאוה מנילה בליל יש wttisl היאלווסתה
 כפי יעשה לילות בשאר אבל וכר ותלד תחילה תזרע והיא וחריף כמוהו הוולדיהיה
 כתיב שהרי )ד( האשה רצון שיהא ורק אחרות נשים אחר יהרהר שלא כריהנאתו
 דברים אלה כל טוב אינו הולד רק נפש עליה בא אשתו דעת בלא נם ב( ים)משלי
 )שם דברים באותם כרצונו שתהא טובה אשה מצא אם דעתו ולפי אשתו דעתלפי

 מעשיך: את האלהים רצה ז( ט )קהלת מה' רצון ויפק כב(יח
 לה יושימו )א( לפניה שאוכלין ומין מין סכל מעוברת אשה לפני האוכלתתשעו,

 לשאל: ובושה לאכול מתאוה שמאלפי
 צורך מה כבמנה תאומים והנה ללרת ימיה וימלאו כד( כה )נואשית כתיבתתשפז.

 נשאמר ועוד בבטנך גוים של כנ( שם )שם נאמר כבר והלא לומרזה
 זה אלא בבטנה חומים והנה לוטר צריך היה לא אחיו יצא כן ואחרי כו( שם)שם

 צריכות נך מקום מנל המלאה בנטן נעצמים ה( יא )קהלת שכתוב אשםמודיענו
 עמה עוסקות להיות צריכות שנים תער שאם תאומים אם בקיאות להיותהמילדות
 שתלד יצעה והמיילרת לרתח בעת ויהי כז( לח )כראשית שכתוב מה ולכך וולדותלשני

 ואמרה לרתה עת עד המיילדת אחר שלחו לא סקורם נתרוצצו שלא ולפיתאומים
 היתה לא שם נשים הרבה היו ואילו עומקות בכאן ומעפ אחרי קורם שלחתם שלאכיון

 יצא זה שני וגה ראשון זה התינוקות שבידן לאותן אומרת היתה כי קיני לקשורצריכה
 סמוך או לילר כורעת אשה החמה לשקיעת קודם אם כי יצא שכבר וידעהראשונה
 יחשכו ט( ג )איוב שכתוב וזהו בכוכבים לעיין לידה אחר סיד צריך השחרלעמוד
 ואל שם( )שם בכוכבים לעיין שצריך יש הרי כוכבי כתיב ואין לאור יקו נשפוכוכבי
 גי י( שם )שם לו וסמך השחר נעמוד לראות שצריכים יש הרי שחר בעפעפייראה
 מדוע ואגוע יצאתי מבטן אסות מרחם לא למה יב( יא שם )שם במני דלתי סנרלא

 קרוב כשהוא המשבר על שיושבת מי הרי לראות שצריך מדבר בלידה הרי ברכיםקדמוני
 מצוה חביבה )א( ני לילה או הוא יום אם ולעיין לעמוד צריכין ליום קרוב אוללילה
 כדי לעיין אינק כי שם( )שם ער יום יאבד מן ז' נעלם ולכך בזמנו לסולובשעתה
 נקרא שהוא )ב( לפי ז' טענה באותו נאסר שאין שזה ועור ו' ביום נימול יהיהשלא

 : שמחתכם וביום י( י )במדבר שנאמר שמחה יום.
 ובת בן לו שילרה לאחר רחמה לא את ותגמול ח( א )הושע כתיבתתשפח,

 לאחר אבר המתנה והיה ובת בן אשתו לו ילדה שכברנסלתה
 בן לו שיש ומי ורביה פריה קיים לא שהרי המתנה היה לא הראשון הבןשנולד
 שהיא זמן וכל קי"א[ ]דף הבת אותה או הבן אותו מינקת והאם אחת בת אואחר
 תניק לא הוולר טן ויריאה מינקת להשכיר ענייה והיא להתעבר יכולה אינהמינקת
 הברורה נפש דוחין ואין המכנה מפני הילר להניק מונעת אין אסו את מכיר כברכי

 אחרת אשה ועור  מניקה הילד של אמו האשה אם אבל תהר אס ידוע שאינו נפשמפני
 הרי לו מספקת הילר אם שאינה האח-ת שהמניקה כיון הרי ילד אותה עמהמניקה
 אומר שהקכ"ה )א( אמרו הרי ענייה היא ואשר שתהר כדי למנוע תוכל הילדאם
 אם לעשות הרי"( שתהר כרי אלא הילד אם דעת שאין שכן וגל פורע ואני עלילוו
 מניקה: לאותו הרבה הלב שיהא רק טניקה שהיא גטן כל מתעברת שאינה עומדבזה

 נגרי. p5D פקוס5(

 ב'. ק' עירובין)ר(
 שמש. גבי אי ס"ה גרבות שאמרו כעין )5(תתשיעו,
 ע"ז. פיסקא גהעלתך ספרי )נ( בי. מ"ח פסחים )5(תאושפז.
 ג'. ט"ו ביצה (Qbתתשפח.
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 אדם יניד ואל תפיל שלא ולמעוברת לחולה יגירו אל יעה שמועהתתשפט,
 לאשתו: ולא ארם"( לכלתלומו

 נודע שלא לפי אביגיל את שלקה ודור ישאננו לא האשה מן הנטען )א(תתשץ.
 הכניסה שכבר ער נודע שלא לפי שבע בת תאמר ואםבעולם
 להוציאה: ואין שנורע קודם ילרה כברושמא

 אוהבת היא שנם וחקרתי פלונית אשה אוהב אני לשמעון שאמר ראובןתתשצא,
 לאשה שמעון לקהה ולבסוף לראובן נתנוה לא והקרוביםאותי
 האשה: שם שהיתה כבית שמעון עם ראובן ידורלא

 האשה עם והולכים בדרך הולך אם אשה עם להתייחד שאין אעייפ 3(תתשצא.
 בה יגעו שלא נדי עסה שיתייחד מצוה גוים או יהודיםפריצים
 חנניה: בן יהושע דר' כמעשה)א(

 כשהעיר )ב( כך רעבון בשני טחתו לשמש שאסור )א( שאמיו כשםתתשצב.
 נישואין: ונם )נ( העיר על והצריםבמצור

 ששומע זמן כל אחרת שישא יתכן לא )א( אשתו שנפטרה אדם ג(תתשצג.
 פלונית זכר שאזמר נאדם עליה ומצירים המתה שמזכיריםהרבים
 מאד: עליה לנו וצר מיתתה עלינו קשה כמהלברכה

 תורה דברי טה לפישרים לדודי הולך הטונ ניין וחנך י( ז )שיר כתיבתתשצד,
 )תהלים כמו יהי חכם תלמיד זה הכלי להיות צריך כךתמימים

 תמים בהם העוסק כך צדקו אמת טהורה ברה ישרים נאמנה תמימה תורה י( ט היפ
 ונקנית )ב( בריתות מ"ח מצוה כל על )א( צדיק אמיתי, סהר לבב, בר ישר,נאמן,

 ויאדיר: תורה יגדיל כא( מב )ישעיה דבריםבמ"ח
 דברים אפילו שקר לדבר ולא שקר לחשוב רוצה ואינו אמת הדאר כלתתשצה.

 ודבליו מחשבותיו כל להם יתכוין שלא אע'פ ושידברשיחשב
 על קסם י( טז )משלי וכתיב לך ויקם אמר ותגזר כח( כב )איוב שנאמריתקיימו
 )שמות יענם והוא הי אל קראים ו( צט )תהלים פיו ימעל לא בטשפפ מלךשפתי
 עצמו הכין אלא שצעק מצינו ולא )א( אלי תצעק מה משה אל ה' ויאמר סו(יד

 וה' יז( ט )ש"א וכתיב שמואל שקרא מצינו ולא שאול דבר על לשמואל וכןלצעוק

 שלא לפי רואים הקדש וברוח ובמחזה בלילה אף לדיבור צריכים כשהיו והואענהו
 )כמדבר שנאסר במחזה אף והוא אמר לכך הדיבור ידי על אלא שדיבר בטשהמצינו
 והולך יא( יו )שם אמר לא שהרי ומלאכים במראה אף בחידות ולא במראה ח(יב

 כפו תקנות לו ומיאים לו עונים המלאכים אף הרי עליהם לכפר הערה אלטהרה
 : אהרן ידי gvבקטורת

 . ק5"ס ס" לטיל 3כ"' 1כפו5 חכק"ג ס" טיפס ג( ע"י. נקטן כן 3( טפ"1. ס" 5טיor 5 כטין6(

 א'. כ"ז יבמות)6(תתשע.
 שהלך לענין יהושע ר' שמה עתר אהד בחסיד מעשה לפנינו: אבל בי קכ"ז שבת )6(תתשצא.

 w"y. מטרוניתאאצל
 פל"א. רבה ובבראשית ה"1. פ"א תענית בירושלמי הוא כן )3( א'. י"א תענית)ק(תרגשצב.

 בנשואין. ממעטין כ': י"ב תענית)נ(
 ס"ג. שצ"ב ס" יי"י שיו)"לתתשצג.
 ס"ה. פ"1 אמת )3( ב'. ל"ז סוטה )6(תתשצד.
 ככר נוהפלל אתה ד למשה ~קג"ה :מר כ"א: פרשה בשלח גגג ;גךתתשצה,

 ישיאל של תפלתן המביא למטטרון הקב"ה אמר זוהר: ובחקיני צלותך קבילת תירגםוהשנק~ס
 בכלי משה אמנם כתג: והספורגילפניו,

 אוטר כי פירשו והחזקתי והראב-ע ישראל, בני 1'צעק1
 ישראל. במקוםלמשה
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 חסידיםטפר800
 שלך ולאו שלך הז אפילו )א( לו( ים )ויקרא לכם יהיה צרק והיןתתשצו.6(

יהי
  צרי

 נעיניו קורץ ינ( 1 )משלי שנאסר שלו רטיזות אף טניין
 ואף )ב( און ויבר אצנע שלח ט( נח )ישעיה וכתיב באצבעותיו מרה ברנליומולל
 לאו יומר וכשרוצה ראשו כופף הין לומר רוצה כשאדם שקר יהא שלא הראשניענוע
 מישרים ד( א )שיר שנאמר אמיתים יהיו כולם האברים אף )ג( לצדדין ראשומנענע

 אמ' ראשו לו ניענע צדיקים יהיו האיברים שכל רמה צי תולדות ולכך )ד(אהבוךנ(

 אמת: זרע כולו כא( ב )ירמיה אמת ניענוע  ש*~ז  יה( ישמעאל ר'נבי
 שדובר חשוב אדם ואם בשפתיו להוציא צריך בלבו שנמר )א( אדם ג(תתשצז.

 יהל ולא מחשבתו ישכח שלא יכתוב בלבו ונמר בלבבואמת
 בלבו שגמר למחשבתו ויתיר חכם אצל ילך בו לעמוד ]ע"ב[ יכול אינו ואםדביו
 במחשבותיו יהא שלא יהרהר מחשבותיו כל על לפיכך בשפתיו הוציאם שלאואע"פ

 בפיו: יוציאם שלא זמן כלכלום
 משפטי לשמור )א( ואקיימח נשבעתי קו( קיפ )תהלים שנתוב אע"פ נ(תתשצח.

 יקיים לא שמא מצוה לעשות ידור ולא ישבע לאצדקך
 תשלם: ולא משתדור תדור לא אשר פוב ד( ה )קהלתוכתיב

 אחר בפי ולא בפיהו בפיהו, היתה אמת תורת 1( ב )מלאכי כתיב "תתשצט.
 שאני כמו ויאמר החכם לפלוני השאל לחבירו אדם יאמרלא

 הוא לך האחר יאסר לא אחר אדם ובא שיושבין שנים וכן כן יאמר לא שמאאומר
 לומר יתכן לא לעשות לו יש אחר שברשות דבר וכל ילך לא שמא אחריך מידילך

 תרחק: שקר מדבר ז( כנ )שמות וכתיב יעשה לא שמא כן יעשהפלוני
 רבי )ב( כן אם שמעתי לא אומר שמע שלא מה על )א( שאמרו כיוןתתת.ס(

 להם אמר ששמע מה מקצת על הלכות שלשים לו כששאלואליעזר
 סוכה בטסכת אלעאי ביר יהורה ר' )ג( הפליג וכן בדנרים הפליגן שמע שלא מהועל
 אע"ם יודע שהיה מפני שמעתי לא לומר לו היה הפליגן למה שמע שלאוכוין
 שאמרו אע"פ לשקר רצה לא כי ידעתי לא לומר רצה לא שידע כיון שסעשלא
 לא שקר ידבר שלא הוא אמת איש אם לא לומר יכול למדני לאדם אומרים אם)ד(
 לא שידע כיון אליעזר כר' דברים לשאר ומפליגן ישתוק אלא לאו הן מן לומריתכן
 יאמר לא ברבר ויורע להודות רוצה ארם שאין דבר כל מכאן יודע איני לומררצה

 אתכם: להודיע רוצה שאיני אלא יורעאיני
 מתלחשים מה לרעת חפץ ואתה מתלחשים שהם אדם בני תראה אם סתתתא.

 היו שתרע חפצים היו שאילו שקינים תעשם פן להם תשאלאל
 שקר: לך יגירו שתדע חפצים שאין ועתה לךמגידים

 עמל שלא ומתן משא על אף שכר לו נותנין באמונה ונותן שנושא מי י(תתתב.
 עשה ולא עולה לעשות בידו וכי אמונה עושה היה בירו היהשאם

 סס)ס"1. ו( חחרס"ס. ס( סססק5"ח. סי' לקת וט וכטין  ססרס"י. י( ססרס"ג. ג( ט"מ. 3( ססוס"6.3(

 הראש. הרכנת היא השל שמיעת .היא ה"א: פ"ז גיטין בירושלמי )נ( מ"ט: ב"מ )6(תתשצו,
 עקיבה נלי מישור אהבת עזה אחכה אחכוך מישרים כתב: ד' א' בשיר רש"י)ג(

 רמ"ח ב' כ"ג מכות ועיין הטובים מעשיהם כלומר רמ"ח" צדיקים חולדות מלכך צ"ל )7(ורכסים.
 למדך שם: התורה על וברשי הטובים מעשיו טריק של פירותיו הן מה פ"ל: רבה ובבראשיתמ"ע

 א'. ז' ברכית )ס( הטובים. מעשיהם נריקים של תולדותיהםשעיקר
 נ'. נ"י שטית )6(תתשצו.
 נשבע ארם שיהא מצוה כלומר המצוה: לקיים שנשבעין ד"ה רש"י אי יו"ר בחגיגה )6(תתשצת.

 לקיימה. ויזדרז שימהר כדי משתלקיים
 ב' כ"ז סוכה במס' אלעאי בר, יוחנן לר' צ"ל )ג( א/ כ"ח סגה )3( ס"ז. 9"ה אנות )א(תתת.

 במסכת. : ב' ב"ג ב"מ)י(
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 נעשה כך ואחר אמונה עושה בסתר ואפילו בושת בשביל הניח ולא לשמים לבוכי
 גליתן לשאת נמה לו שאיןעני

 נותניי
 לכל זנן  באסונה עוסק היה כאילו שכר לו

 לעשות ובלבו תדיר שעושה וכלבר מצית עושה לעולם כאילו מותו לאחר ואףדבר
 עושה: בטותו כאילו לעשות לו והנשמעין בניו ומרגיל חייו ימיכל
 בליפרא לו לתת חפץ ואתה דבר שום לקנות שחפץ אצלך אדם יבא אםתתתב.

 ועתה בו מוצא בעיר בא כך ואחר בו כיוצא בעיר אין כי היאושווה
  כננרך לקנות  ורצונו הקונה בא  בעיר בו כיוצא שיש לפי ליטרא חצי  אלא שוהאינו

 כץ( יח  )שטות  והו  ובך  בכך אוחה לשות יבול  כבר אתה לו  אסור  כבראשונהבליטרא
 : בצע שנאי  אחתאנשי

 ופלוני וכך כך לטם יתן לימרין ק' לו שיש פלוני שאומנים ששמע ראובןתתתה
 לו יש ראובן עליו שאסרו ראובן ושמע החצי יתן המשים לושיש

 ליפרין ק' לו יש וראובן ליטרין כחמשים אותו שאמדנו כחצירו יתן ליטריןחמשים
 להם שיש מאותם כמו ממני תקחו לימרין ק' לי יש ויאמר הצנועין אצל ראובןילך

 לו: שיש טה יגלה ולא כסליים יתן עליו ילשינו פן ירא ואםמאה
 והנה שנים לכמה  או לשנה ריש לחצי  אחרים משל טעות  %ו שיש  אדם "(תתתה.

 היה ואם שלו מערופיא מהנהו שהיה לנוי אחרים ש% מעותהלוה
 ויקח שלו שהמעות למי ט"ו יתן עשרים לוקח ועתה פשיטים לי ממנו לוקח היהא"ר

 : פשיפים הילעצמו
 שהאמין ברע ועשה להרויה שמעון ושל ראובן של טעות לו שיש מי ג(תתתו.

 אדם אותו ועתה לו ישיב אם לו שספק לאדם ראובן שלמטעות
 אלא בירו  אין והנה וכך בך עור %י תלוה הב% לך  שאפרע תחפוץ  אם אומרפלוני
 לשמעון: הפסי יהא שלא בברור יודע כן אם אלא לו ילוה לא  שמעון שלממעות
 אטת אוטר ושטעון שלי ממון בירך יש שמעון על מערער שהיה ראובןתתתי.

 שאמר או תופש קי"ב[ ]דף אני ולכך אהר מצר לי חייב אתהאבל
 שישיב לדוחקו יכול ואין לך להחזיר רוצה ואיני אמת שאמר או כלום בידי לךאין
 לדין ראובן יקראנו ואם כופר העולם לפני אבל לו מורה עצמו לבין שבינו אולו

 שמעון אמר ימים ואחר לישבע רוצה ראובן ואין לך ואתן תשבע לראובן שטעוןיאמר
 לי שתחזירם אמונתך על להרויח בידך אתן מהם תצטרך מעות לי ישלראובןג(
 ראובן וקבל עלי מערער  שאתה התביעות בשביל בידך תעכבם ולא אותםכשארצה
 שיורע אעעפ לעכבם ראובן רשאי אינו מעותיי לי תחזיר שמעון אמר  ימים ואחרהמעות
 שמים: בדיני מעותיו לו יחזיר באמונתו שקבל כיון לו ח.יכ ששמעון בברורראובן

 לפרוע במה כלום לראובן שאין שמעון ויודע מעות לשמעון שחייב ראובןתתתח.
 לאחר מלאכתו לעשות לשבוע או ליום לראובן שמעוז השכירוהנה

 לקהת רוצה אני כי שכירותך לך לתת רוצה איני שמעון יאסר לא מלאכתושעשה
 פורע אינו והנה לו שיפרע אומנתו על לשמעון מעות שהלוה ראובן הובי. בעדאותו
 לשלוח רוצה  אני המעות אותם מעות וכך כך לי יש לראובן שמעון אמר כך ואחרלו

 על ראובן וקבלם לו שחתנם אמונתך על תקבלם אם פלוני שבמקום לפלוניבידך
 בהובי: לוקתם אני ולנמר אמונתו לאבר לראובן יתכן לאאמונתו

 אתן לעני העשיר אמר עני ואחד עש.ר אחר שותפין שהיו בשנים מעשהתתתב.
 העשיר נעשה לו מלוה תדיר העשיר והיה למחצה שתרויח מעותלך

 ואני לך חייב אני הרי העני אטר לקהילה מקהילה לנוד לו יש הרי העשיר אמרעני
 חחכ9"ע. ג( ספליו."(
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 חסידיםמפר802
 מה עשיר שהיה אותו אמר לעיר מעיר אגלה ואני לך אמרע שאני ומוטב לךאפרע
  אנלה ולנפוף שנה לחצי אפילו לי יהיה לא לי כשתתן בידך שיש מה לייועיל
 שיש מה החצי לך אפרע אלא נולה ואתה בירי 5י 'טיש אחטא איך העני לואמר
 ואקבץ יהב שנינו ונלך ביתי לבני אניה שבירי מה וחצי ביתך לבת ותניה בידילך

 שהעולם יורע אתה מנכסיו שירד אותו אמר הכל אפרע תחפוץ אם או לךואפרע
 הכל לי פורע שאתה וכיון לך יתנו מאשר יותר לי ויתנו עשיר שהייתי אותימכירין
  נניח לי חייב  שאתה מה  ועתה יהד נחלוק אמונתך ששמרת וכיון כלום לך ישארלא
 ומצא בשוה חולקין היו הקהלות בין לקבץ וכשהלכו ביתך לבני וחציו ביתי לבניחציו

 שהיה בעור עמי נדול חסד עשית הנה העני אמר בדרך בהיותם מציאה בדרךהעני
 יחדיו: נחלוק המציאה נם בשוה חלקנו ממני יותר לך שהיו מה ונםלך
 יכול אהד עומדים שנים והנה למלאכתך יהודי להשביר נאתה אם "תתתי.

 אותו תשכיר אחרת במלאכה יודע אינו ואחד אחרת במלאכהלהתפרנס
 אחרת: במלאכה יורעשאינו

 עושה היה לו לכתוב אחי סופר משכיר כשהיה אחד בחסיד מעשהתתתיא.3(
 פעולת חלין בבל יג( יפ )ויקרא יהא שלא מנו; על עמותנאי

 שמא לו לתת אוכל לא ואני לי יהיו ממני שישאל שעה באותה אמר )א( כישכיר
 אעבור לסופר אתן לא אם עובר ואהיה לו להלצת אני וצריך שלי מעריפאיבא

 רק נזהר הייתי כי קודם לו נותן הייתי ואעפ"נ אתן ומחי וננוב בלך כה( ג)משלי
 מלין והייתי בה שארויח מהורה שום לירי אבא שמא ירא הייתי כי עושה הייתיתנאי
 בתורה שכתוב מה על מתנה משוס זה ואין תנאי עושה הייתי לכך שכירפעולת
 ומים רע לחם לו להאכיל מנת על שלו הפועל עם תנאי עושה אדם )ב( אמרושהרי

 בשעתה: שלמה כסעורת להאכילו שמחוייב אע"פלחץ
 בחזקת לו נתן ראובן אם לו להרויח שמעון ליד מעותיו נתן כאונן אםתתתיב

 לפיכך בהם להרויח יודע שאתה לפי לשמעון אמר וראובןשירויה
 שמעון יוריע מרויח ואינו שמעון ביר מונחים ראובן של מעותיו היו ואם לךנתתי

 נותן שאני מה מתחילה לשמעון ראובן לו אמר ואם מרויחים אינן שמעותיולראובן
 כאחר תרויח לא שאם ואע"פ נאמן שאתה מכירך שאני בשביל ביריך המעותלך

 להודיע: צריך אינו בפוב ת'טמרם רק מקפיראינני
 וקורם שנים כט' או שנים ל"ו כבת אלמנה  שנשא זקן אחד באיש מעשהר;ר;ה.ג.

 של אשתו וגם ~ע"ב[ נאמן לאיש במתנה ביתו את  נחןשנשאה
 לבניי לך שנתתי הבית תתן הרי בנים תלר אשתי אם אמר נאמנת היתה האישאותו
 לו שניתן אותו חלה עתה לוקס שאני זאת מאשתי ולבניי ראשונה מאשתי לישיש
 לך יהיה 5א שמא לך אחויר לא לו אמר הכית לו להחזיר הזקן וביקש בסתנההבית
 אלא תירש עתה לך שיש והאשה מנורשים הראשונה מאשתך בניך ויהיו מזאתבנים
 חולה שהוא ארם רואה  אם כי %י  שנתת  הנאי באותו לו ואוון כמוני נאמן לךבחר

 שכתבנו: כתנאי לבניו שיחזיר במתנה %ווניתן
  אינו אותו וגם לו פרע אם זוכר ואינו מעות ארם לשום חייב אדם אם "תתתיד.

 נם ואם לו ויפרע שמים חובת  ידי יצא  לט(  %רין  יוראו  ואיבוווכר
 ססרפ"6 3( פפו"ט.6(

~36 
 סמלט"3. ג( קרס. 6סל 3קגנק

 כ55 15 אין אם כי שדקת הכ"י ונוגהת 6י ייתן 5ו יהיה 5א כשיתבע שמא בנדפס:תתתיא.

 אע מ"ג מציעא בבא )3( בזמט. לשכיר ולפרוע 5~ת היא חסיתה דמדת ז"ל האר"י בשם כהוםסטירי
 סקס"ה. ע"ה סי' י" ש"ו ישניו "(תתתיד.
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 כל יתן פרעו אם ושכח חייב שהיה אותו יעשו מה כן אם יקבל ולא הוא פובאותו
 שלי אם יאמר ואותו שלך לך הא -לך חייב אני אם לו ויאמר תנאי בלא לוהחוב

 ויחלוקו: לזה זה וימהלו לך מוחלם אניהם
 : ללטוד[ שצתיך ]למי ומשאילים ממרים מעות כאותן שקנו בשנים ומעשה "(תתתבו.
 ששת בכל כי בשבת אלא בתורה עוסק היה שלא אחר נאדם מעשה 3(תתתפז.

 שקול דבר איזה לחכם שאל ומתן במשא עוסק היה המעשהימי
 עם בפוב תהיה ומתן במשא שעוסק אתה לו אמר הבא לעולם שיביאהו הכלכנגד
 )ירמיה אומר הוא בירמיה וכן לחבירך אלא שלך ההכרע יהא שלא ותזהר )א(העולם
 יכולין היו המאזנים בכף כלומר במאזנים שאפילו במאונים הכסף ואשקל י(לב

 בהם תלויים שהמאזנים למעלה בלשון לעיין צריך היה ולא שקול היה שהכסףלראות
 תקפיד ואל באמונה והכל הכל עם יפות פנים בסבר ומתן משא ונם במאזנים כתבלכך
 תשבעג( פן באמונה חקה ואל להשניעו הצטרך פן לאדם תאמין ואל חבירךכנגד
 נטצא להרויח יכול הוא מרויה שאתה מה כי שלך בריות בידך אחרים משל יהיואל
 שתפרע לך כשיהא סבור הוא כי לי תמתין לו שאמר אע"פ גזלת הריוח אותושכל
 ישראל עם בנאמנות להתנהנ אתה שצריך וכשם מחלקך חלקי יהי באלה תזהר ואםלו
 שם ויתחלל כך אחר ידע שמא תיזהר עצמו את הנוי מעה ואם )ב( הגוים עםכך

 לך יהיה לא שמא צדקה תתן אל אחרים משל אלא בידך אין ואם ידך עלשמים
 : לשלםבמה

 )א( ו' יתר ואשקולה הכסף את להם ואשקולה כה( ח )עזרא כתיב י(תתתיז,
 משלהם: ונותנין בויתרון שוקליםשהצדיקים

 מטנו לקנות ונאים הוא טוב אם יודע ואינו לחבירו תולעים אנק המוכרתתתיח.
 מיד עתה הקונחו אדם אם עתה שיבחו לזה שמכרו שאותואע"ם

 יצאו אם בילריך תנסהו לו יאמר אז יכזב שלא לקונה טאמין שהמוכר הוא נאמןזה
 המוכר אם נטצא לי תתן לא יועיל שלא רע יהיה ואם וכך כך לי תתן אזתולעים
 יין והמוכר טוב שהיה סבור שהיה בחוקת קנאו הקונה שהרי הוא עין מקבלאינו
 ולשאל לפעום שבקי למי לנסותו תחלת שיתן צריך הוא רע ואם פוב אס יודעיםואין
 אם מעמת הנה לו ויאמר לטעום לקונה יתן איפשר אי ואם המידה אתן בכמהלו

 שלא כרי בכך אם כי לך לתת רוצה איני שווה שאינו אע"פ וכך בכך חקנהתחפוץ
 : בכך אלא ליתן רוצה איני אונאה שהוא אע"פ לו יאמר לכך אונאהיהא
 תתן אם מעפ בפרוטרוט חינין ג' יין לי מכור לחבירו אדם יאמר לאתתתיט,ס(

 חצי וכשיקה בזול לו ונותן בזוללי
 ההיי

 איני לו יאמר לא יין
 כשהייתה אלא מעות לך נתתי ולא משכתי לא והלא לטעון שיוכל אע'פ יותררוצה
 בשביל עומר יכול שזה לפי חייב שמים בדיני פשופ לך נתתי יין מלא כלי לינותן

 יכול לקנות נאים אחרים אם אכל בזול לך מברתי הרבה שהקח דבריך עלשנשענתי
 למכור: תוכל הלא לך עשיתי הפסד מהלומר

 סחסטטכ"1 גקיטן ולחסל סחחט"ו טיטן לקטן טפול סייטו 410 סי ג( ט5"ס. נ( המהע"ג.6(

 סטלט"ג. ס( ט5"ו. ד( טסלפ"ס. גסיטן גסופסיפס

-- - - -  
 חרא אמרו: ה"1 פ"ה סוטה בירושלמי אבל לו, ותן משלך צדק ב': ת"ח ב"ב )לתתתמז.

 דלית ומאן זשרא ר' לו אמר וותרן שהיה קטרין תחליפא ר' אמר מרע וסראלהים
 בלולה מגהה בספרו ראפפורט ר"א הרב )3( כתמיה. המפרש ופירש כשר הוא לית מהרןהוא

 תשיבו. המושב הכסף ואת שאמר מיעקב ראיה הגוי את להטעות הוא השם וחי"לכתב:
 הייתי. גטמוני ותרן בי: ט"ו בחרא בבא )"תתתיז.
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 לו יאמר לתקנתו אבל לו יננה לא טקח שקנה סי )א( שאסרו אע"פתתתכ.6(

 : מיד אותו שיסכור כדיתבירו
 פודה הבעל ואם )א( קדש ביתו את יקדיש כי יד( גז )ייקפא כתיבתתתכא.

 אוסיף אני לנזכר אומר הבעל היה אם חומש מוסיפים הבעליםאותו
 הנזכר ימכור אם שתחפוץ לטי מכור לאו ואם עשירית אוסיף תקבל אם עשיריהרק

 תקנת אלא מוסיף זה שהיה מה מפסיד ההקדש נטצא שתיו כרי רק קי'נ[ ודףלאחר
 היה מי כי הקדש תקנת היה לא חומש ט1סימים היו לא הבעלים אילו הואהקדש
 להעריכו איזקק למה אדם כל יאמר כי לקנותו פונה ארם היה לא ההקדש אתקים
 איזקק למה לי ויתן ההקרש בעל את הנזבר יענוב לא לפדותו ירצו שהבעליםכיון
 יפדה שהבעל כיון שנאה לעצמי אקנה למה אדם כל יחשוב ועוד לי יועיל שלאבטה
 נך בו לתת רצית למה שיאמר שישנאני אנרום למה שהקריש מה את דמיםבאותן
 שלא כדי בעל יאמר או ולקנות לקפוץ יפנה שלא ונמצא נתכוונת להכעיסניהרבה
 עליו קופצים שיהיו כרי חוטש להוסיף תורה אמרה לפיכך ההקדש בעלישנאנו
 הבעלים יפדו לבסוף יאמרו לא חומש להוסיף להם יש שהבעלים ירעו עתה כילקנותו
 כי להפסדי נתכוונתה לזמר יוכל לא ההקרש בעל כי למיהש ליכא שנאה לידיוגם

 בו כיוצא תוכל שהרי תפדה לא הרי חומש להוסיף לך שיש כיון יאמרהקונה
 : בפחותלקנות

 אסור כך דמים לו שאין בשעה המקח על לעמוד שאסור וכשם ~(תתתכב.נ(
 לו ואין נ( למוכרו חפץ שאינו מכר חפצו לעשותלאדם

 שיחפוץ: לס. וימכור זה שוה כטה יאמר אלא לו למוכרו דעתו ואין תקנה לראובןלומר
 יאמר לא זנן וכך כך לי ליתן רצו הסחורה בזאת אדם יאמר לא )א(תתתכנן(

 כן: ואינו הפץ אותו קניהי ובכךבכך
 לשמעון אמר וראובן טמנו קונה או חפץ שום לשמעון שמכר ראובןתתתכד.

 אומר ושמעון אותך מרמה שאיני שתדע לתנר תראה תחפוץאם
 אל מקח טאותו דבר שום לשמעון תניד אל ללוי ואמר הלך וראובן ללויאראה
 אל לשמעון יהורה ואמר לוי אצל עומר יהורה  היה ואס יניר אלא לראובן לויישמע
 לוי יאסר לא יקנה שלא לשטעון אמרת למה ללוי אמר וראובן ללוי כך ונראהתקנה

 : רכיל שהולך מפני לו הניר יהורה אלא לו הנדתי לאאני
 לראובן נשאל אלא יודע איני העשיר ואטר לעשיר חפצו שמכר עני ס(תתתכה.

 תעשה לו ואמר לראובן העני ובא שווה כמה לדעת בקישהוא
 בעבורי ונם בעבורך אשקר לא לו יאמר שבעים לו תאמר ששים שוה אם עמיחמד

 : משקר הייתילא
 לו ושאל לחתנם ובכמה שוים ומה ספרים ושם עורך היה החכם יתתתכי.

 לו אמר תענני לא למה אמר ענהו ולא תורה מדבריתלמידו
 עתה בתורה עומק הייתי ואם מפרים לשום עוסק שאני הרעת יישוב צריך אניעתה
 וכתיב ירי על יפסיר העני ונטצא משוויין בפחות אומר שמא עני הספריםובעל
 ועת למה זמן לכל שאמר כיון השסים תחת חפץ לכל ו( ועת זמן לכל א( נ)קהלת

 y/D- 0 ספלם". ס( זספ"ס. עח6 קיפן תגלפי ספסכט,ע זה"פספ'פ l$,p$1 סס"ל pS" ג~6 וט גס ד( סס"ל. סיטן לעיל ,ס גפרן ג(  ססלע"ד. נ( ססרקף'ג.6(

 א'. י"ז כשבות ח(תתכ.
 א'. מי י"מ )6(תתכסף.
 בי. ע"ח OP )6(תתכהן.
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 דברים ושאר טפרים כגון הצדיק כמו לשומם יורע אדם שאין חפץ יש כי חפץלכל
 את או הקונה את או ויגזול יחסר או יוסיף או נטצא תורה מדברי אז יהרהראם

 מה העני ירע ולא בכך למכור העני יוכל לא שמא שוויים על יוסיף ואםהמוכר
 תורתך: הפרו להי לעשות עת קכו( קיט )תהלים וכתיב'לעשות

 לעשות שנה לעיבור עולין כששבעה )א( תורתך הפרו לה' לעשות עתתתתכז.
 : לתפלה ולא שמע לקרית לא מפסיקין אין )ב( תורתך הפרו המועדבזמנו

 יחנסנו השמים ומעוף ארץ מבהמות סלפנו יא( לה )איוב כתיבתתתכחוי
 שהוא מכלב נאמן להיות ארם ילמד )א( ארץ מבהמותמלפנו

 אטונתו השלים כשלא כי )ב( מדוכיפת אדם ילמוד יחכמנו השמים ומעוף לאדוניונאמן
 לשר להחזיר יכול היה כשלא שלמה ביס. שמיר ידי על עצמו את חנק היםלשר
 יטצא ולא כזב ידברו- לא יג( נ )צפניה ישראל כל כך י"מ ש"ל ש"ר שמי"ר יםשל

 תרמית: לשוןנפיהם
 לא מהקרישו סרובה חובו היא אם אומר נמליאל בן שמעון רבן )א( 3(תתתכמ.

 טשלו לו ואין מטון לאחרים שחייב ארם לכך כלוםהקריש
 ועל הכנסת לבית נרות יתן ולא מופרים ישכיר ולא צרקה יתן ולא ספרים יקנהלא

 בעולה: נזל שנא ח( מא )ישעיה נאמרזה
 להרויח אחרים ביר יתן לא לפרוע במה לו ואין מאחרים ממון לו שיש מיתתתל.

 לתקנת לעשות שיוכל תקנות כל אחרים משל בידו שיש מיג(לבניו
 אץ יהי אל לו שיש במה להתפרנס אדם יוכל ואם יעשהג( בירו שהפקידואותם

 כי יצליחו לא אדם בני סרוב הלוקחים אדם בני רוב כי אחרים משל לקהתלהעשיר
 מרוב ארם יקח אל לכן ברכה סימן  יראה לא בו להרויה ממנו פרוטה הנוטל עשיריש
 טוב:  שמזלו סי  אף  לאבר  יזרום מהם ארד של  מול שמא מהם להרויה מעות אדםבר

 בשוה שלהם ומתן משא )ב( עין וצרי רבית בעלי של כמף )א( י(תתתלא,
 לכך מנכסיו ירד שינעו מי ביד בהן וכיוצא מעות ומנלחי)נ(
 : מהם אדםיזהר

  ואין האדם את מורידים דברים ואילו לגוי אפילו שקר אדם יעשה אל ס(תתתלב,
 המכביד מזרעו נפרעין יהיו %ו  עוטרת שעה  ואם בכבסיוהצלחה

 דברים שאר או בניו ללמור או מלאכתו לעשות אחד השכיר אם כגון השכיריםעל
 מה אלא  הארם עם להתנות ואין עמו שהתנה סמה יותר או מדאי יותרומטריחו
 טנת על  לו  תאמר אל וכך מכך יותר  לילך  יכול שאינו  יורע אתה  אם לעשותשיוכל
 שכירות: בכל וכן לסבול יוכל מאשר להטריחו לו אסור מתרצה שזה אע"פ יותרשתלך

 כלום לוותי ושלא עליו ירויחו שלא ומקפיר עצרן שהוא אדם כל י(תתתלג.
 שבידם אותם כל יצליחו לא לעולם ריב.ת לוקה או משלולהבירו

 ססל"פ. 1( ס0רע"ט. ס( ססלפ"ח. ז( ססלכ"1. ווכר'6 ע"כ ג( 50"1. 3( ת"ז.6(

 ב'. מ"ח גיטין )3( טובה. כפף יהיה שלא לקין לרמז ג"כהחרש
 ערכיי ויעוין פ"ד ערכין תוספתא "(תתתכט.

 ערכין הלטת וברמב"מ ואי ד"ה גרש"י ב' כ"ג

 יו:יקן:ך'"% היי "' יי' י" יי"" י p,,? י" נפתתתלא.
20
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 שנהנים אחרים אצל בטחונו וותרן שהוא סי אבל עני יהיה או יסות או סטוןמאותו
 אורחים ומקבל סטנו שנהנים אחרים אצל עצרן ואינו למחצה וטלוה שטח והואממנו
 שכל )א( איוב ממוז שהיה כמו יצליחו לידם ממונו שיבואו אותם כל יפות פניםבסבר
 העושה או מעות הנוח  או כלה ממונו בריבית המלוה"( טצליה סירו  פרופההטטל
  מתפררים  ובניהם מנכסיהם יררו  לבסוף עולה מיני ובכל ובסחורות ובמדות במשקלעולה
 עליהם  התלויין וכל  חביריהם שיהיו מי בל וגם  לבריות  ונצרבין  נכריה בארץ ס8ץזה

 אבל עולה כשעושה ומצלית עולה עושה ישק( להם. שיסייע מי וכל מפונםיגלה
 המרבה כי העולם מן לטורדו בשביל בתשובה  ישוב שלא ברי יפסיד  עולה יעשהכשלא
  והוא וכך נך עשה הנגזלים יאמרו פן תשובה לעשות בירו יספיקו לא עולהלעשות
 בנרותיהם ע*ו בתשמישי  והמשתכרים  גניבות  והקונים שכיר  שכר  ובובשיג( ערןבנן

 .והוא הליפרא טן וכך כך לתת גזרו כשהקהל מס על חרם והעובר ובכליהםובתכשיפיהם
 לכך לאיבוד שילך שיהיה מי ביד סמון אותו על וננזר סטרה טטונם החרם עלעובר

 : בו להרויח שיהיה מי ביד ממון אותו טלקבל אדםיזהר
 ואל בררך עמו תלך אל בחרם או בנידוי הקהילות ששמוהו אדם "תתתלד.

 הפסדות שנורם או שעושה או עמו תיכשל פן בספינה עסותיכנס
 בכל תספו  פן  בו( פו  )בטרבר וכתיב בממונך ולא בדרך לא אליו תתחבר אללרבים
 כלא אסור כתבים ירי על ואפילו )א( עמו תדבר לא בגירוי ששמוהו סיחטאתם

 : שבקהל הפוביםרשות
 לא פשומ אותו מרצונו ולא לבו שהפעהו בעולה פשוט  אדם הרויה  אם ס(תתתלה.

 : הרשע עם הצדיק ימפה פן טעותיו עםיערב
 לאותו ונגב שהפמיר אותו  בא והרוית בקוביא תבירו עם שחק אחדתתתלו.י(

 מה והרויה שחזר עד בהן ששוחקין עץ של החתיכותשהרויה
 טעום ומעמא גנוב ננבא בתר )א( לו אמרו עזן לו יש אם ושאל ממנושכבר.הרויה

 הגוזל אבל נניבה דרך אלא להרויח יכולת ולא עליך כשהרויה עשית ייאושועור
 לנפשיה: דינא איניש עביד )ב( הגזלןאחר

 השר לשר כשילוה כי ישראל נוזל כאילו המעלילים לשרים המלוה כלתתתלי.'(
 יבא ונם היהודים את אתפוש המשכון לי תאמין לא אםיאסר
 שנחל גנב או גולן  יש צירו רטיה יחרוך לא בז( יב )טשלי כתיבתתתלח.ס(- : שבועהלירי

 בעל שהשיבו ער  אותם  לוחצים כי הצליחי לא  בך  ואחרוגרב
 ונכנע והתפלל הננזל עשה עון שום אלא הננזל שננזל נתנלגל למה כן אםברחם
 עד קי"ר[ ]דף והתפלל זכה שנגזל כך ואחר לאבר מחוייב או תשובה שעשה ערלבו

 יחשרו שלא כדי הגוזל הוא מי שיפרסם כדי ועוד והאבירה הגניבה הקביה לושהחזיר
)".b~PIDD " ,.ססרפ"ד. ס"ס.ח( ז( מץ ל טנ"ע. ס(  מל"ח. י( ססלע"ג. " ססנע'נ 

 בי. ט"ו ב"ג ללתתתלג.

 שכ"ד היבא רק הטורדה ועם המוחרם עם לדבר שמותר פסק מ"ב של"ר סי' ניז"ד )"(תת~רי
 IQte ומערב מזרח גאוני מתשובות והוא רכ"א בסי' ושם אסור, בפירוש עליוהחמירו

 גם אמר בפעל השתמשו כי באמת תבירו, עם ידבר שלא שנשבע לטי מותר כתב הע"י כתוב:ר'
 שם יבמררש שם במכילתא ע"ז וררשו אליך בא יתרו חותגר אני משה אל ויאמר כמו כתיבהעל

 אינה אמירה ט' הכתב ע"י חשיבא דהגרה דהא: ד"ה ע"א גיטין תוש ויערן באגרת, לו כתבהכא:
 לשגר סותר חבירו עם לדגר שלא שנשבע מי ה': סי' תרכ"ד ליק הגאונים וגתש1בות בפה,אלא
 ברבר ארם שמיחה שמעט ולא נעשה יום בכל ומעשים הוא מחוור זה דבר ט' כתב או פתקא1

 ג'. כ"ז ב"ק )נ( ג'. ה' ברכות )6(תשותיו. בכתב. לכתוב שמותר הי"ח נדרים מהלכות בפ"1 הרמב"ם הביא וכן מעולםזה
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 צער לו שננגר חטא ממנו ושנאבד לו ושנגנב הננול ועוד החשורים ולנקותהכשרים
 והאבירה הנזילה שהוחזרה ומה נפשו שאיותה מה עשה והנה לנסותו החוטא עלונגזר

 השטים מן כי נזל לאשר הפורענות מן ממעטין ואין זכות לו אין כרחו בעלוהגניבה
 או מצויים שרכים במקום אפילו ממנו שנאבד מה שמוצא ויש הננזל עלריחמו
סוצאין

 ומחזיריי
 מי כגון וכות בלא אפילו פעמים לו משיבין ננזל או נננכ ואם לו

 מי שירויח כרי לאחרים הפסידות מגלגלין אפילו אלא עוד ולא לו משהקתשהשעה
 או בתפלתו נזילתו או נניבתו לו ומהוירין אבידתו שמוצא מי ויש לו משהקתשהשעה

 בו: התלויין אחרים בזכות או אחריםבתפלת
 זעומה רוון ואיפת אי רשע אוצרות רשע בית האש ינ( יא י ו )מינה כתיבהתתלת.

 עשיריה אשר ד' מרמה אבני ובבים גי רשע במאזני האזכהבי
 )שם ז' וכנגדם ז' הרי ז' בפיהם רמיה ולשונם ו, שקר דברו ויושביה ה' חמסמלאו
 ואשר ני תפליט ולא ותסג ב' בקרבך וישתך א' תשבע ולא תאכל אתה סו( ירשם

 ו' שמן תסוך ולא זית תדרוך אתה ה' תקצור ולא תורע אתה ד' אתן לחרבתפליט
 כא( שם )שם אתכם והכיתי כד( בו )ויקרא שנאמר זהו זי יין תשתה ולאותירוש

 : כהמאתינםשבע
 טהרתי לבי, זכיתי יאמר מי רע, כל בעיניו מזרה דין כסא על יושב מלךתתתמ,

 י( ט ח כ )משלי שניהם גם ה' תועבת ואיפה איפה ואבן אבןמחטאתי,
 כי אבנים אצל לבי זכיתי לזמר הוצרך למה מרמה אכני ובכים רשע במאזנוהאזכה
 רשע במאזני העול אבל בשוה יש אם שזקלין בו כיוצא זכות עושה שאדם עבירותכל

 שהיה כמו לעונותיו יכריעו העליונים כך במאזנים עושה שהוא כשם ובכליםובאבנים
 ומודד שוקל שאינו אע"פ ואבו אבן מחטאתי טהרתי לכי זיכיתי יאמר מי בעולהרגיל
 כך אחריו זנה ולא אחריו זנו ולבסוף אפוד תיקן גדעון שהרי הם שבביתו אלאבהם
 זכאי: אינו בהם ולקבל לתת לבי זכיתי יאמר מי וזהו בהם ולשקול בהם למדוד יבאשמא

 שהוא למי אותו אתן או לצדקה ואתנהו רשע במאזני אזכה אדם יאמר ואלתתתמא.
 אלא צדקה שיותן לו לבקש יכול שאינו כיון ולו לי זכות ואעשהחייב

 ה' תועבת מרמה מאזני ב( א יא )שם תהפוכות רשעים ופי לא( י )שם במשקל עול ידיעל
 ומאזני פלס פיו ימעל לא במשמט יב( יא י מז )שם וגו' ויבא זדון בא רצונו שלמהואבן

 רשע: עשות מלכים תועבת כים אבני כל מעשהו לה'משסט
 יא( כ )שם שניהם נם ה' תועבת ואיפה איפה ואבן אבן מחטאתי טהרתיתתתמב,

 לך ויושע לה' קוה כד( כנ כב )שם נער יתנכר במעלליוגם
 הקב"ה הזהיר פעמים כך למה גבר מצעדי מה' מוב לא מרמה ומאזני ואבן אבן ה'תועבת
 שלא אחר פעמים ב' אמרם שלקה אלא פעמים אבנים ועל מעמים משקלות עיוותעל

 מאזני תהפוכות רשעים ופי סמוכים לדרוש ועוד לנוים ואחד ותושב גר לצורךלעשותם
 לי  למטר  אתרורוצה  ממקום  גרולה הביא הוא אם אבל  אעשה לא אני תאמר שלאמרמה
 בא מרמה מאזני תהפוכות ופי אמר לכך עצמו את מטעה בעצמו והוא קטנה לקנותאו
 הרקיע מלכותא כעין דארעא מלכותא )א( המלך יאמר שלא לומר בא והשני וגו'ורון
 נשיאי לכם רב ט( מה )יחזקאל אמר לכך שלמלך כך כפול שלקדש שמנה כשם)ב(

 צדק ובת צדק ואיפת צדק מאזני עד וכו' עשו וצרק משפט הסירו ושור חמסישראל
 אבני כל מעשהו משפט ומאזני פלס פיו ימעל לא במשפט מלך סמך ולכך לכםיהיה
 ומאזינם אבנים משקלות ותיקנו ילרים באו אם והשלישי ריצע עושי כל מלכים תועבתכיס

 בי. צי  ב"ב )ל חי. ג"" בימת  )6(תתתמב

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



 חטיפיםספר808

 ותיקנו עמהם משחקים יהודים וילדי פחות או יותר שהיו אביהם בשל ניוונו מיםשילדי
 שזה נו ששקלו שטים מפני אלא מכוונים חוליהם ששקלו יהודים קטנים של אוכמוהם
 כגון והרביעי נער יתנכר במעלליו גם ואבן אבן מחטאתי טהרתי אמר לכך מזהשוקל
 אקח לי וכפר לי לשלם רוצה atpJ] ואינו לי וחייב רימני אתמול והלא ראובן יאטרשלא

 : רע אשלמה תאסר אל כב( כ )משלי וזהו מרמה ומאזני אבן ידי עלממנו
 שבעה שנשארו זהו אי נעלם )א( ושבתורה שביחזקאל טרמה טאוני בפסוקיתתתטג.

 שבע כננד שבע אתכםוהפתי
 שמיפיי

 ויובלות:
 תאמר אל כס( כד )משלי לך ויושע ה' אל קוה רע אשלמה תאמר אל 6(תתתמד.

 מקראות שתי למה כפעלו לאיש אשיב לו אעשה כן לי עשהכאשר
 תאמר שלא טרמה ומאזני לאבן סמכו הראשון טטונות לדיני ואחד נפשות לדיניאחד
 שאם חנם עד אל לו סמכה והשני לו אשלמה כך ואבן מרמה בטאוני לי עשהכבהצר
 עדות העיד אם לו תנשב אל לך גנב אם לו אעשה כן תאמר אל והוכחש עליךד~יד

 שקר: עדות עליו תעיד אל עליךשקר
 לי תלוה לעני שאומר העשיר נזל ואינם מנזל יותר שהם הם ואלה 6(תתתמה.

 להרויח לעני שהיה ומה בהן לעצמו ומרויח אותן מלוהוהעשיר
 במניין אפפם לא בלבו ואומר ליטרין כמה בתיבתו לו שהיה עשיר וכן לו גזל זהבהם

 העשיר: לאיש הלך ויקא ד( יב )ש"ב בכלל והם העני מן ולוהטעותי
 יודע והוא בהטה להטריף חפצים או דבר שום לאכול שמותר והיודע 6(תתתמו.

 ושותק מקבלים היו ראיותיו להם מניד היה ואם שכשרבברור
 : לחבירו הפסד בשתיקתו נורםהרי

 הוא יהא  בן  מרתח שאתה כסו כי שלך בריות בידך אחרים משל יהא אל 3(שיזמזמו,
 כי תמתין לו שאמרת אע"פ הריוח אותו כל לו שנזלתה נמצאמרויח

 אתה שצריך וכשם כחלקך חלקי יהי באלה תזהר ואם לו תפרע לך נשיהיה סכורהוא
 יטע שלא תיזהר עצמו את הגוי יפעה ואם הגוים עם כך ישראל עם בנאמנותלהתנהנ
 צדקה תתן אל אחרים משל אלא בידך אין ואם ידךג( על שמים שם ויתחלף כךאחר

 לשלם: בסה  לך יהיה  יאשמא
 כי לי ואין טנכסיי טתמעפ אני כבר לו אמר לחכם ושאל בנפר היה אישתתתמח.

 שאפרנס כרי שאקבץ לעיר מעיר ונד נע שאלך טוב זה אי מעטאם
  אמרר( לבריות אצטרך ולא הממון עם ואברח נוים של ממון אקח אי בני ואת עצטיאת
 היהודים כל שיאסרו ידך על שמים שם יתחלל ואל לבריות שתצטרך טופב  החבם%ו

 מעיר וכשילך הרבה לגוים שיתחייב ער וממתין מעט לו שיש אדם וכל ורמאיםנגבים
 עד עליו חובות הרבה לוקח אם ונם חוטא הוא מעכב אם הרבה כך כל יתנו לאלעיר

 כשיש אלא כך כל שיעכב חוטא זה גם לפדותו יהודים ויבאו בחובותיו יתפשוהושלבסוף
 ער יעכב שאם הנולר את נואה  תוהו  יתחייב  שקא ער ויקבץ ילך קוים מעטלאדם

 שתחילה טה הרבים את כגוזל הרי ויפדוהו יתפטוהו או לברזה ויצפרך הרבהשיתחייב
 : מועט ברבר ~nlwYיכול

 למה אלא דוחקו מפני הוא אנוס כי בלאו לעבור ללוה היה לא הרין מןתתתמט.ס(
 שמכשילו מפני בלאו עובר שלוה תשיך לא כ( כנ )דברים ~רהאמרה
 מכשל: תתן לא עור לפני יד( ים )ויקראשנאמר

 ע"ג ג( סקס. 3ק" תדפק וגס סססחפג"1 וס" סססי"1 קיי 5פי5 1כפ51 תסלפ"ס 3( חסופ"ס.6(
 סחלביו. ס( סחלל"ס. ק" שניפק ד( ססדפ"ס.9י'

 בקריאה. נעלם מאזני בתיבת תאל"ף כי י"ל )6(יצתתמנ.
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 חכטים רוח אין מהם המקבל לבעלים משיבין ואח"כ והנחל יינית הלוקח )א( לתחתן.
 חייב הנמל אם אבל לאחרים חייב אינו כשהננזל אוקא הימנונוחה

 להם: שישלם כדי מהמ לקבל לו יש להם לפרוע מה לו ואיןלאחרים
 חכמים רוח דברו את המקיים וכל במשיכה נקנין המטלטלין כל )א( 3(תתתנא.

 הימנו:נוחה
 שנהניירו הגר מן הלוה הימנו נוחה חכמים רוח בשביעית חוב המחזיר )א( 3(תתתנב.

 הימנו: נוחה חכמים רוח החזיר ואם לבניו יחזיר לא עמובניו
 ושותף חבר היה אם קודם וחקור ראה אדם עם שותפות לעשות תחפוץ אםתתתנג.

 מה חזירו על נילה הנדול כעסו בשעת ואם יגוריו נתקוטטו ואם אחרעם
 צדיק היה שאם אליו תתחבר אל עמו באהבה בהיותו עליו גילה שלא מה בושידע
 עליו מגלה כשכועס עתה אבל לצדיק הרעים מעשיו לגלות לו היה עמו באהבהבהיותו
 לא אשר שקר עליך ידבר עליך כשיכעוס כי אצלך קפ"ו[ ]דף תכניסו ואל ממנוסור

 שבועה לירי יביאך או שקר שבועת לירי ויבא לך יגנוב כך השוא עם שמצוי כיוןחשבת
 לנלנל להשביעך ויכול שמאבד ובשעת האמת על יורה כעסו שבשעת תראה אםאבל
 אדם עם שמתקוטט מי כלנ( לך לחבר תפארהו חושדך אינו ואעפ"כ והפסד שבועהעליך
 טובות אומר שמעון תשמע אמי( בו תאמן אל שנתקוטט קודם הניד שלא מה עליוויניר
 אל שמהנהו מי את משבח שנהנה שתשמע מה שכל ממנו נהנה שמא חקור ראובןעל

 ולכל לו תאמן אל ששונא מי על שמדבר השונא מן שתשמע מה וכל לרבריוס(תאמן
 שכנגדו: דבריו שתשמע עדאוהביו

 אל לך צחך אם ופנם מום עליו תמצא שלא ממך שנזהר אדם תראה אם י(תתתנד.
 צריך והוא אדם מכל ונזהר טוב שתרבותו איש תראה ואם בון(תאמן

 ונזהר לך צריך שאינו תראה אם אבל נזהר זה בשביל שמא דבר לשום או לאשהאו
 טוב: שהוא תאמןממך

 עיר באותה בירו מסונו שיפקיד נאמן אמה מכיר שאינו לעיר שננגס אדםתתתנה,
 נאמן ראובן ויאמר וכשיחקור יחקור עיר לאותה שקרובה קודםשהיה

 לארם יאמין ולא נאמן סי משלשה או משנים 'חקור לכך ומשבחו הוא קרובו שמאשם
 קרובך ולא נכרי פיך ולא זר יהללך ב( בז )משלי וכתיב נאמן שהוא קרובו עלשאומר
 אף ירו על שמים שם יתפלל שלא לנוים אף נאמנות אדם יעשה נכרי ישראל זריהללך

 : הנוים לבין פ"לטים
 אאמין למי שואל והוא משם ואתה אחרת לעיר הולכים טובים יהודים אםתתתנו,

 שלא הרע לשון עליך ינלו שלא לך בדוקים ששואלים אותם אםכספי
 פלוני לאותו תאמין אל יאמר קטמה לידי ויבא נאמן שאינך לנו הגיר פלוני אותויאמרו
 שלא כרי שלך מעריפא נוי ואפילו אותך ירמה כי עמו ומתן משא לך יהא ואלופלוני
 תאמר לך בדוקים אין אם אבל השם חילול יהא לא כשהזהירתו אבל שמים שםיתחלף
 או ומתן משא לי היה ואם תפקיד ובידו ומתן משא לך יהיה אותו עם נאמן עללו

 על גוי או יהודי לך ושואל העיר בתוך ואם אותו עם אם כי עושה הייתי לאלהפקיד
 לך יאסר ואם שמים שם יתגולל שלא כדי לו מגיד אתה הוא שרמאי יודע ואתהפלוני
 הוא אם אבל אמרת עצמך שבשביל יחשדך שלא יתכן לא זה לי אתה תמכור כןאם

 עשק. 1( חסל"5. 0 פ"ק ס( ספונת. י( קאי. גק" וגגפ5 ססלפ"ח " ססכפ"ח. נ( חסכפ'6.1(

 ב'. 1'ר קמא דכא )6(תרזוזנ.
 מ"ט. " פרק שבישת )6(תתתנא,
 שם, זה גם )6(תתתעב.
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 חסידיםספר810

 בהם יד תשלח פן ירא ואתה רחוק אתה ואם מותר אוטר אתה בשבילך שלאמניוך
 ידך: על שמים שם ויתקדש גזלן יעשני שממונך אני וירא אני דחוק האמתאמור

 ושם פלוני במקום ללכת רוצה אני אומר והגוי יחדיו שהם וגוי ישראלרגהתנז.6(
 אותו נאמן אינו ומי נאמן מי לי תגיד אותי ירמו פן ירא ואנייהודים
 ופלוני: פלוני עם עסק לך יהיה אל לו יאמרישראל

 שלא מכירם והוא רכו ביד או ואמו אביו ביד שטסקידים אדם דואה אםתתתנח.3(
 ורבו ואמו אביו ביד יתן שלא לו יאמר חטן חכם שם אם נאמנותיעשו

 ואל בידם תתן אל לו יאמר לו לגלות הטן כך כל אינו שמפקיד מי ואם האמת לוויגלה
 יודיע אל נאמנים שהם יודע ואם האמת יאמר למובים אלא הוא רשע ורבו אביו עליאמר
 כדי להזהירו צריך הנון אינו ואם האמת לו יאמר הנון המפקיד ואם להרויח בקיאיםשהם

 : שבועה לידי יביאנושלא
 שיתנם קודם ימנם פשימים לו יש ואם כסף לו יש אם אדם ישקול לעולם "תתתנט.

 ידיעתו בלא יתחסרו שמא נאמנים הם ואפילו )א( כשיקבלם אומידו
 יחיטדהו: חכירו או הבירו יחשוד הכסף ישקול או ימנם לא ואם יקחם אחראו

 ונתן מנה וראובן מונה והגוי לשמעון וראובן מעות לו חייב שהגוי ראובן י(ר~ו~תנט.
 ששמעון כיון אמר כי בדווקא מונה כך כל ראובן היה ולאלשמעון

 אמנה פנאי לי כשיהיה אמר כי מיד אז מנה לא ושמעון שמעון חשש ולא אחריוימנה
 פחות ומצא שמעון מנה כך ואחר טעה שלא הטי אחר מנה שראובן כיון לו נראהכי

 פחות לראובן שמעון יאמר לא לו שיאמין מצאתי פחות לראובן כשיאמר יודעושמעון
 ימנה אלא אחרי מנית הלא ראובן ויאמר לו הלך הגוי וכבר שפושע ]ע"ב[ מפנימצאתי
 ונתן  מנה הטן שאינו יהודי אם ובן היאמת יאמר פתות ימצא ואם שניהם במעמדמיד

 העניין: כוהלשמעון
 תיבה מוגר בא שכשאתה לוי לך שעושה הבושת ראה לשמעון שאמר ראובןתתתבו,

 ואם שבועה לידי יביאנו לא ועוד יחשדנו לא תגנוב פן ירא כישלו
 הייתי אני אותי חושד היה לא ואם חושדני היה שמא מפסיד כשהיה מפתיחות מניחהיה

 חושר אינו  והוא  חושרו אני נמצא גננתי שאני סבור פלוני שמא חושב הייתו כיטצמער
 ים( כו )משלי חבירו עם טוב לב לו שיהא אדם וצריך בנופו לוקה בכשרים והחושראותי
 בנומו לוקה בנשרים החושד )א( אמרו הנהם( לאדם האדם לב כן לפנים המניםכמים
  יוהרו(  ממנו להוהר אבל בפה  שחושרו זה אלא כליסטים בעיניו ארם כל יהא )כ(ואמרו
 בן חנינא ר' לנכי תלמידי' שני ור' יוסי ר' )ג( שהרי להזהר אין לך בדוק כבר אםר"ג

 משחרב אמר יהודה ור' מפניהם שנזהר יוסי רי וכעם טהרות לשמור נער והושיבגמליאל
  לטהרות:  מייב ועושים  שומרים הכהנים המקדשבית

  הנחשד אם ממנו ושומר מאמינו שאינו  דיבור בלא להבירו החושר אים כלתתחטא.

 על יומי ר' הקפיד ואשר )א( נאמן  שהוא אע"פ מצטער חנם עלומצדעי
 סייג דמשמע הטהרות יהודה ור' יוסי ר' לשלוחי האמין שלא גמליאל בן חנינאר'

 ססס)"ט. )סטטוס( ככ"י כלטס סוס סעיפו וגס חחר5"ג. ד( ס"3. נ( ססו5"נ. 3( ססר5"6.6(
 ע"כ. ו( חחל5"ג. 9" כסודס(

- - - - . - - - - - -

 שראוי להודיע חרניעי: בתועלת לעזרא בכיאורז הרלב"ג כתב זנן א', ט' מב"(תתתנט.
 ולא ממט לקחת יוכלו שיא כדי במשקל רבים ביד הקרש של הרב הסמוןלהפקיר

 כו'. הממון מן שגנבו חשר שישיגם יקרה כבר הנה כן הדבר 'היה לא אם כי חשד ג"כישיגם

 שנוים. איזה יש כי ויעטש ב' ל' בכורות )נ( ס"ה. רבה ד"א )ג( א'. צ"ז שבת )6(תתתם.
 קצת. משובש הלשון )6(תתתםא.
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 מאכלו אחר לאסיר יאמין לא חסיד אם ועתה5( הבית משחרב הטהרות על כהניםעשו
 בדיבורה( בפירוש מדבר שאית כיון יקפיד לא ממש טאמינו אינו אם ונם יקפידאל

 שואלין: היו הילל ובית שמאי ובית )ב( יכעום שלא ויזהר וישתוק פיקחיהיה
 לשמעון יאמר אם ראובן ככון טובה כפוי להיות לעצמו אדם יגרום אלתתתטב.ג(

 שמעון אבל נאמן שמעון בעיני ראובן כי לו ילוה וכך כך ליתלוה
 יאמר כך אחר לו ילוה שאם לי תלוה לשמעון ראובן יאמר לא נאמן אינו ראובןבעיני
 כפוי ראו שמעון ויאמר לו ילוה לא מאמינו שאינו לפי  וראובן לי  תלוה לראובןשמעון
 אפילו תבירו את אדם יבייש אל לי. תלוה לשמעון ראובן יאמר לא ר(  לבך יננריטובה
 אפרע ואני לי תלוה לו ואומר אליו שכא אדם כנון בדבר טתבייש היה לא שהואברבר
 מתחת בקושי יוציא פן עדים לפני ואפילו להאמינו ירא וגה פלוני חפץ לי תשאל אולך
 לו אמור אלא לך אלוה אז תאמר אל שלי ערב יהיה פלוני והלא יאמר אותו אםירו

 אם כנגדי שלו ערב שתהיה לי אמר פלוני לו ואמור אצלו במתר ולך ברבראחשוב
 לך יפרע לא שפלוני אע"פ לו אסור רשות לך נתן ואם לערב אותך אקבל לאתחפוץ
 וזה לך ואשאיל אלוה שלך קבלן או ערב יהיה פלוני אם לו אדם יאמר אל לי אתהתתן
 גורם וה  הרי לו  יפרע  לא פן ירא והוא ערב יהיה אם שלי ערב תהיה ארם לאותויאמר
 גורם ועוד ידו על חבירו מתבייש הרי ערב יהיה לא ואם ירו על מצטער שאבירו)א(

 שלו: ערב להיות רצה שלא לפי אותושישנא
 בלא לד אלוה לא לו אמר לי תלוה לשמעון אמר למעות צריך היה ראובןתתתמג.

 הלך בשבילך ערב שיהיה איש אמצא לראובן ואמר יהורה ובאערב
 הלוה ואם שמעון לו שילוה ראובן של ערב תהיה ראובן בפני ליוסף ואמר יוסףאצל
 בעיני נאמן אינו יוסף נם כי הבשת בשביל עשה וזה לערב יוסף ולקח לראובןשמעון
 יוסף נאמן אינו שבעיניו אע"פ לו שהלוה ונרם בפניו שאמר חמא יהודה זה הרישמעון
 או להלוות רצה שלא שמעון את ישנאו וראובן שיוסף גרם הרי לו הלוה לא ואםהערב
 ,NSW לטעות צריך שהיה ראובן שזה אפשר אי ראובן של ערב להיות רוצה אינו יוסףאם

 לו היה אלא מאמינו היה לא שהרי לו יש ונושת ערב להיות רצה שלא יומף אתישנא
 ערב: להיות חפץ אם הלוה בפני שלאלומר

 שם שהיו המלך בהר )ב( מעשה )א( המטות ראשי בפרשת בתנחומאתתתמד.
 אמר כיצד אמת שבועת על נחרבו וכולם עיירות אלפישני

 ומקיימים הולכים והיו  פלוני למקום ובך בך  ואשתה ואוכל הולך שאני בשבועהלחבירו
 : וכמה כמה אחת על לשקר הנשבע קט"ז[ ]דף כך באמת הנשבע ומה  ונחרבושבועתם

 המשכון לפרות הגוי כשבא לגוי מעות שהלוותה אחת באשה מעשהתתתטה.ס(
 אשים והלא לי תכפור למה האשה אמרה לי הלוותה פחותאמר

 אמר שבועה בלא לה ונתן שאמרתי כמו כך לי חייב שאתה ואשבע הספר עלאצבעותיי
 אמר אמת היה נשבעת הייתי ואפילו נשבעתי לא והלא אמרה עשית בטוב לאהחכם
 נשבעו שבועה ובאותה  חטאת ודברים דין בלא וקפצת נשבעת לא שמעולם כיוןלה

 הוה בדבר עזן יקרך לא עשית בטוב אז אומרים מקצת שהיו מפני בתורה  ידאצבעות
 פעמים אמר לעשות היאך לחכם ושאלו החכם לדברי הקב"ה והכריע להפך אמרוהחכם

 נקית 6נ3 גרטס, 65 מא סקירה ס(  ססכ5"י. ד( ססל5"ג. ג( ע"כ. נ( סח%"ג. סי' נסוד6(
 סחבקי. כלטסט65סליו

 הקטיד. לא שהלק א': ל"א שבת שאמרו מה על רבם וכונת והלץ שמאי אל שואלי: שהיו וכמו צ"ל)ג(
 ערג. שנעשה אותו ר"ל "(תר~תטב.
 ינאי. הפסחא במררי )5( שט. רבה בטררש יכןתתתטד.
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 אמידיםט6ר812

 והגני אשבע לומר חפץ היהודי ואם ושוכח היהודי בעיני נאמן הנוי אם נטן שוכחשהנוי
 יודע אני יאמר אלא לשקר לישכע חפץ היהודי זה הכל ויאסרו הנוים בעיני נאמןגם

nnawשתהא שכחת אם אפילו שתשבע מנת על שלך בשבועה אאמין אני שכחת 

 ואל הקדישים להביא הטי שיאמר ער ימתין אל לישבע וכשיבא עליך "להשבועתך
 אלהיו שם יזכיר שהגוי מפני לישבע רוצה אתה בס. לגוי יאמר ואל *שבע הטייניח

 היהודי יזכיר ואל שלך ובקדישים באלהיך שתשבע היהודי יזכיר שלא שכן וכלוהקדישים
 היהודי לו יניח אל לישבע הטי וכשבא לשקר חושש איט כי ישראל באלהיתשבע
 אחרים אלהים ושם ינ( בג )שמות שנאמר בקדישים לשקר ישבע לא. היהורי וגם 6(לישבע
 ילוה לא גוי נין יהודי בין ולנאמן נאמן שאיט ולאותונ( פיך על ישמע ו~א תזכירולא

 שבועה: לידי יבא לא אז בערים אלא תפרעני אל לו ויאמר עדים נפני אםכי

 היהודי יתקע לא נויה עם יהודי או ישראלית עם ברית לכרות שנא גויתתתמו.ג(
 בכף הווי ולא  נזי  בכף יהורית  ולא  היהודי נכף הגויה ולא  הגויהנכף

 : בבגד מעוטפת שהיד אע"םהיהודית
 היו )א( הימים כל לאבי וחפאתי לב( מד לבראשית שאמר יהודה הריתתתמז.י(

 לעולם אזכה כך בשבועתו  ארם  יאמר  לא לכך בארון מנולגליןעצמותיו
 : הוא כך לא אםהבא

 כשאדמאומר מנהנ כן כי השם בשתים או בתיבה בפיופיו אדם יתחיל לאתתתטח,ס(
 סדר לי כתוב יאמר או פיוט אותו ]אומר[ והוא כותב אתה מהלחבירו

 והלא השם הזכיר חנם על הרי )א( אלהי אהללה ויאמר איזה ואומר משיב וזה השנהראש
 הראשונים כי בתחילה השם הזכיר הרי אלהי אהללה ובסדר מזמור בראש )ב( תהליםבספר
 נחת שמי ומפני ה( ב  )מלאבי נפשי  לשוא נשא לא אשר ר( כד )תהלים מקיימיםהיו
 ומזמור שני יום של וסדר ראשון יום של סדר אומרים היו כך כי בחכמה עושים והיוהוא

 פלוני: יוםשל
 לאטת שמים שם יוציא לא ז( כ )שמות לשוא אלהיך הי שם  את תשא לאתתתמט,

 ממנו כשיבקש ומים לחם לו שיתן בשמעון שידע ראובן כגון שוא כעיןשהוא
 לו יאמר לאי(  א4הות  שם מזכיר  שהוא לנצון בכל או האלהים בעבור לו אומרוהוא
 יאמר לא לו לתת וצחותך רואה והוא לו נותן זה בלא והוא לי ותן האלהים בשבילעשה
 תשמע י( אם השם. בשביל יבקש לא לו יתן שלא סבור אם או האלהים בשבילעשה
 ליכנם תדלג אל בו וכיוצא וכך כך לי עשה הקב"ה לומר ,שרוצה כגון שם מזכירשאדם
 שהרי השם כשהזכיר הברילבתוך

  ישחוי
 שם שמוציא לו נורם נמצא דבריך  לשמוע

 אז לקלל כסי השם את הזכיר אם ~בל דבריו תפסוק אל הקב"ה כשאמר לבטלהשמים
 כשמקלל: יחמא כי דבריותפסוק

  סחו5"ו. ר( ססרל"ס. ג( ס?סזל"ו. סי' ליין א מטין ך( טס. וט"מ סססקנ"ס ס" לקטן סייןל(
 חסר5"ט. 1( ססר5"ח. 1( חסכ5"ו.ס(

- -- 

 א'. צ"ב ביק "(תתתמז.
 ד' בן שם דוקא דלאו הרישש משם מביא פ"א גרסות הלכות למלך המשנה "(תרעתמח.

 המזמורים ראשי אשר דן רבנו גם כי מזה מראה קמש מזמור )3( אלהינו. נמידה"ה
 ב' פסוק הוא ה' אהללה כאן שהרי ב' מפסוק מתחיל המזמור ועיקר המזמור אל מתיחסיםאינם
 מסתברא תהלים של פסיקים כמה לקרות שמר מי ס"טו תשונה ת"א כתלק"ט המני"ה הרבוכתב
 מכלל אינם הנראה שכפי וכיוצא לדוד מזמור למנצח בטן המזמורים התחלת לחשב יעלושלא

 והדרשות מזמור, באותו הרמוזות העתירות על והמתנבא המזמור חיה מי הודעת אלא ועיירו,המזמור
 מעיקר אינם שבאמת המוחש את להכחיש המזמור עיקר אותן יעשו לא הדרשנים 4חסקררשו

 עה'ל,המזמור.
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