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 סוערין שאין נשבע היה נינומר מפירות הרבה אוכל יוחנן ר' )א( כיטהיהתתתע.
 הפירות מן  הנוררין כננד לומר הוצרך כי לישנע  הוצרך למהלכו

 כו( א )ש"א כנון בחייו אלא בשם נשבע היה לא אחר דבר )ב( בעירובין כראית'דממני
 נופת יא( ר  )שיר נפתקי נקרא שלכך )נ( ולומר אומר היה נפשי וחי אדוני נפשךחי

 כמו איילה נקבה בלשון ברכתו  %כך  משביעים  ואינם  כרבש  מתוקים  שפירוהיותטפנה
 : שבע אינו פירותיו אוכל כך שבע ואינו איילות כמה שרובע אהבים איילת יפ( ה)משלי

 היאך רב אמר כך האלהים אמר מור אמי ורב נהנא רב )א( ]עיינ[תתתעא.
 שראה מפני האמת על נשבע לא אחד הרי שנשבעיןיתכן

 לעשות שלא כדי לו שאשבע מוטב חנירו אמר כך והורה רב אמר כך אמרשתבירו
 כן: לעשות לנו אסור לטובה שכוונתם אע"פ מקום ומכל הבירו עשה וכן ויחטאטעותו

 מאותו שיקח בשם שישבע  יחורי שני  %מלך שביקש אחד נחמיד מעשהתתתעב,
 היו מדינה באותה כי לשקר ישבעו שלא  ונתכוון  פשי' י"ניהודי

 לו ונותן המלך מן וביקש ממון תביעת בלא לשקר ונשבעין לבטלה שמים שםמוציאין
 כדי דינר ממנו שיקח ממון תביעת בלא לשקר בין באמת בין שישבע יהודי כלממשלה
 נירוהו  המדינה בם ונם לנרשו המדינה בני והשחידו לבטלה ישבעו שלא מפיהםלמטע
 %קו  ורעם  ונם  שנירוהו אותם וב%  אחרת %ארץ  והלך ואוהביו  קרוביו ויקח  שהיךעד

  לטובה:  נתכוון הוא כי  נשרפי  ומהם  נהרגוומהם
 לא יאכל שלא האורח ונשבע )א( אכול  לו  ואומר  אורח לאדם לו יש אםתתתעג.

 בו מפציר היה למה נשבע שאלישע כיון תאמר ואם יותר אותויפציר
  פעם  אלישע כשנשבע בן  יעשה שלא יודע היה והלא פה נא שב ו( ב )מ"ב ועודאליהו
 למשה בחורב היה משה הרי לאלישע אמר אליהו כי מפני יותר בו הפציר למהראשונה
  )רברים כתיב במשה לנביא אותך למשוח ולי יהושע את לך קח יח( בז )במדברנאמר
  וברין  ומשמש  עומר אלא מת לא משה )ב( בספרי ואמר קבורות את איש ידע ולא  ו(לר
 היה ירא אלא אלישע ימות שלא אליהו וידע מעליך כשאלקח עמי  ארם יהא שלאהוא
 כסו לשמים בהעלותו ארם ירע שלא חפץ היה ואליהו באבריו המלאכים לו יזיקופן

 כמו ברבים דורש יהיה אליהו  שקפני חפץ והיה למשה כמו מעלהו הקב"ה שמאמשה
 אחת ופסיעה אדרוש אל לעיניי בעולם שאתה זמן כל אמר כי עליו קיבל ולאיהושע
 לעולם אעזבך לא נשבע לא והוא לפניך לימודי אחד רגע אחסר לא לפניך ללמודשאוכל

  אעזבך לא אמר 4נך פלוני למקום שלחני אמר שאליהו לפי  בארץ  nriww זמן כלאו
 שאמר ומיכה עוד. בו מפציר יהא לא אז לקוח שאינך זמן כל נשבע היה אילו אבלסתם
 לדלך ראשונה בפעם מיכה אמר לא ולמה משביעך אני פעמים כטה עד טז( כב )מ"אלו
 להביא עסקו הם עליונים סוד לי ינלה לא אחרת ופעם אחאב ילך לא שמא אמרכי

  אעשם הרי דברי יקבל לא  שמא ועוד  ילך לא  שמא בהם אתרה ואם הרינה לידיאחאב
 לא וכשהשביעו מיליך לשכל יבוז כי תדבר אל כסיל באזני ט( בג )משלי ונתיבמזידים
 היה ובלבו המלך שיצליח רצון יהי אמר  פעמים או פעם כשהשביעו אשתוק  המלךאלא יפוי שלא ניון בלבו ואסר ארם ביד שיפול תחילה לו הניד מיכה הוא כי לומררצה
 ששקר המלך סבור והיה אדוני לא האמת אמר אז האמת שיאמר וכשהשביעו יהושפםעל
----- --- ---- 

 תירה שם על נפתלי א,: פרשה שמות רבה במדרש )נ( א'. ל' )ג( א'. מ"ר איכות )"(תתתע.
 א'. ר מגילה ויעוין צתים, תופת מדבש ומתוקים בהם שכ"כ הקב"ה שנתןומצות

 א'. ב"ו שכנעות "(תרץיץעא.

 ושם שנ"ז פיסקא ברכה )5( ושברין. בתורה נודרין והן פ"נ: רבה ד"א יעדן "(תרןתעג.
 ומשמש. עומר איתא ב' י"ג בסוטה אבל ומשרת שמראיתא
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 חסידיםמטר814
 כבר עליו נזר כי טוב יתנבא לא ואמרדינר

 שיפוי
 ראיתי עור לומר הוצרך לכך ארם ביד

 את שראה למלך ביאר שכן כנענה בן צדקיהו וכשראה המלך את והאמין הכנודאת
 ה' ברית את עזבו אשר על כד( שם )שם וכתיב בברית לעברך יא( כס )דבריםהככור

 אלא בשבועה חושש משומד וכי ע"ז לעבוד שלא לישבע הוצרכו ולמה אבתםאלהי
 חוטא חנירו אם יאמרו שלא הצדיקים תבירו ושל שלו עץ לבער בזה זה ערביםלהיות
 להיות כדי ברית שיכרתו עליהם גזר והקב"ה תמות היא החטאת הנפש כ( יח)יחזקאל
 שיחטיאו עד מועטים ימים יהיו לא ע"ז עובדי מקצתם היו שאם הרע מישראל לגערערבים
 ישראל כל לכך הרשעים לב לחפות יוכלו לא הצדיקים אבל הצדיקים אתהרשעים

 : עבירה עוברי ביד מוחים שיהיו כדי בזה זהערבים
 מכלל עור כשאומר ג( שם )שם דוד עוד וישבע ב( כ א )שמואל זאת איןרנרנרועד.

 שדור גרם הרי זאת אין יהונתן אמר למה וכשנשבע לכן קודםשנשבע
 ולבם היתה זרה שעבורה בזמן אלא לישבע דחקו מי נשנע לאביגיל וכן עודנשבע
 קי"ק ]דף שנאמר וזהו ה' חי לומר הצדיקים והתקינו אלהים בלא וישבעו ע"זלעבוד
 הנשבעים דן אלהיך חי יד( ח )עמום יאמרו שלא כדי יאמרו ה' חי ואם כ( ה)ירמיה
 ואף ואילך משמואל הורגלו כי אלא ע"1 עוברי היו לא דור של ובימים שומרוןבאשמת
 ה' חי יד( סו )ירמיה נשבעים כך היו ה' חי סתם שכתב מקום שבכל לפי שופטיםבימי
 )ש"א כנון 6( מזכירים... היו לא אז כשמפרש רק מצרים מארץ ישראל בני את העלהאשר
 והכל ואלישע אליהו וכן בנפלאות או התשועה שהיתה שם על המושיע ה' חי לס(י"ד

 )שמות שכתוב לפי ה' חי נשכרים היו לא ממצרים שיצאו קודם אבל טמצריםמשיצאו
 אומות משאר יותר לישראל לכן קורם בנפלאות נודע שלא לפי להם גורעתי לא ג(1

 לומר רגילים היו והצדיקים ובדניאל בעזרא וגם מצרים יציאת קודם ה' חי כתב לאולכך
 זאת אין שאמר יונתן אבל ובצדקה במשפט באמת ה' חי ונשבעת ב( ד )ירמיה ה'חי

 דוד את להמית שלא חשב ברמה לניות אחריו הלך ואשר לבפלה נשבעת למהכלומר
 ובימן בכשרם חושר אתה למה ואת אין בפניו שינגן כרי ממנו שבורח צער לו ישאלא
 יבא ולא בשבועה נזהרים היו הראשונים כי לו מאמינים שאין אע"ם אדם ישבע לאהזה
 דבר יאמר שלא אדם ויזהר שפתותיהן במוצא נזהרין שאין אחרונים ולא שקרלידי

 אמר לא יהונתן ואף דוד עוד וישבע זאת אין יהונתן שאמר כגון חבירו שישבעשיגרום
 אחריו החנית שהשליך על אלא דבריו ביטל לא ורוד זאת אין אלא דבריך זאתאין

 : היטב כתוב מסורתבספר
 ולגוי ליהודי עולה לעשות ועירא כגון יד( כח )משלי תמיר מפחד אדם אשריתתתעה.

 לירי שיגלנלוהו הגונים שאינם וגוי יהודי עם ולשאת לתתוירא
 : שבועה ינלגל ושלאשבועה

 מריה אלעזר ר' השתא חנה בר גר דרבה בהדיה מישתעי מי לקיש וריש )א(תתתעו.
 דמאן בהדיה לקיש ריש משתעי הוה ולא הוה דישראלדארעא

 בר דרבה ובהריה מהדי בלא עיסקא ליה יהכין בשוקא בהדיה לקיש ריש מישתעידהוה
 בר בר רבה אי וזעירי לקיש ריש אי בינייהו גברא שרי פפא רב אמר מישתעי חנהבר
 מדברין היו המדרש בבית שהרי וממכר במקח אלא מדבר אינו זה כל אלעזר ור'חנה
 זעירי עם אלא באדם ומתן משא לו היה לא בשוק הולך כשהיה בשוק מדבר אלאיחדיו
 מישתעי לקיש שריש בהדי הרואים יאמרו שם ורבים בשוק באדם אדבר אם אמרכי

 ככ"י. מלק סקוס גט65 פס6(
- - - - -- 

 ב'. ט' יימא )6(תתתעו.
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 לחייב שבועה לידי בא והיה נאמן היה לא ואילו עמו ונותנים נושאים אנו גםבהריה
 אדם עם ומתן משא לו היה למה לקישריש

 שא.~
 ושבועה גזל לידי ובאין נאמן מוחזק

 משא לו יהא שלא צריך הנה לכל נאמן מוחזק ראובן אם הגורם. ועל שניהם עלותלה

 בשוק עמו לדבר יבא ושלא שבועה לירי יבא ושלא לו יכפור שלא נאמן עם אלאומתן
 לידי ויבא עמו ויתנו וישאו ומתן משא עסק מן עמו שמדבר סכורים יחו שלא רביםבפני
 עם אלא בשוק לקיש ריש מדבר היה לא ולכך לו נאמן מוחזק יהא לא אם ושבועהגזל

 'קבל לא עמו לקיש ר"ט שדיבר אותו וגם עדים כלא לו להאמין ויכולין נאמןמוחזק
 הכל אומרים היו לדין קורין היו ואם פשע שלא שיודעים ישביעוהו שלא מאותםאלא
 אלא ידבר שלא לו מוחזק כי בשוק זעירי עם אלא דיבר לא לכך נאמן הוא שבועהבלא
 הוה יוחנן רי של תלמיר אלעזר שר' ראה לקיש ריש )ב( אבל נאמן שבועה וכלאהאמת

 בעיניו: ורע יוחנן ר' של משמו דיברולא
 פלוני ועל פלוני על אמר מי על תודיעומ להם )א(אמר לחנם בקשותתתעץ,

 מה ונותן באמת נשבע שהיה קודם מכיר אני הצדיק פלוני עלאמ'
 אני כי אפוטרופא אהיה לא השני ועל צדיק אותו שאגזול ושלום וחם חפץשהייתי
 יחטא ידי שעל רוצה ואיני לשקר ישבע ידי שעל רוצה ואיני לשקר שישבעמכירו
 שלי ובדבר שניהם בין זזה שאינה שניהם בין תהיה ה' שבועת מד( כב )שמותוכתיב

 : אחרים בעבור להשביע אהיה לא אפוטרופא וגם אדם לי שישבע רציתילא
 : עמהם שהשקר שיודע וליתום לאלמנה אפוטרופא אדם יהיה לאתתתעבי,
 לשלם מה לו כשאין כנשה לו תהיה לא כד( שם )שם אומר הוא הריתתתעב,

 הרי דבר שום או מטלטלין לו ]ע"ב[ יש אבל מעות לו אין אםאבל
 ושמעון %לוי חייב ושמעון  לשמעון חייב ראובן הרי ישלם. ולא  רשע לוה כא( לזלתהלים
 של כרחו בעל הרי לפרוע לשמעון רוחק שלוי אלא  %ראובן  ושואל בושה  היהלא

 לשמעון שאמר ראובן ובן %וי ישביענו שלא  בירו לשמעון  וכשאין בראובן נושהשמעון
 אע"ס להשבע לראובן שיתן מוטב שקר אומר שראובן יודע ושמעון וכך כך לי חייבאתה

 נשבע שמעון יאמר וראובן יודעים אינם הקהל כי לאמת שמעון ישבע ואל נשבעשבשקר
 צדיק שהוא שמעון על שמים שם מתחלל ונמצא ראובן אומר שאמת ומבוריםלשקר

 לשקר: שנשבע ראובן עם ומתן משא %ו  שהיה הדין פיתן ועתיד אדם בניבעיני
 להשבע הקהל ראשי ואמרו מהן מקצת חושדין והיו מם נתנו אחד בקהלתתתף.

  אמר השם ירא שהיה אחד בא הגבאי אלא בשבועה יהא  שלאועשו
 תניד ואל שתוק הנבאי לו אמר להשבע חתנני אל רק  אתן  חחפיץ  אשר  בללגבאי

 נקיים אנו משביענו למה לי יאמרו החשודים ידעו שאם שבועה בלא אותךשפטרתי
 משביעין: כשר אותו שגם מבוריןועתה

 :נדרים
  שטא תחלה יחשוב אלא בנדרים מהיר יהי ואל יקפוץ אל נצער ששרוי מי "(תתתפא.

 לקיימו ושיוכל יתחרט שלא יקבל נדר איר תחילה יחשוב לכךיתחרפ
 שירור הנונה עצה לו יתן והחכם עלי זה אקבל בעיניך טוב מה לו שיאמר לחכםוילך

 : הצרה לפי הנון ונדר לקיים שיוכלבנדר
 נורר ואם תשלם ולא משתדור תדור לא אשר טוב ד( ה )קהלת כתיב "(תתתפב.

 מעיים חולי הוא אם )א( האמורי כירכי ידור לא צרה בעתאדם

 משמו. אלעזר ר' אמר שלא על הקפיד יוחנן ר' כי איתא שם אבל ב, צ"1 יבמות)3(
 אפוטרופוס. להטת צ"ל ואולי חסתן, כאן יש )"(תתתעז.
 ברקות מפני חאכלגה אי : פ"ז שבת בהוספתא שאמרו מה כעין )"(תתתפב.
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 תמיריםטפר816
 בהמה מראש לאכול שלא ראש מיחוש חולי חולה הוא אם או מעיים בבני יאכלשלא
 שעשה כדרך שטים הפצי דברי אלא בהקב"ה יבטח אלא זה בטחון אין חי פלוני עד)כ(
 שמא כי יחשוב הצרה מעין לך אעשרנו עשר לי תתן אשר כב( כח לבראשיתיעקב

 במרה: מדה נדר שיחשוב בצרה הובאלכך
 ואמר עולה תרומה ואמר מעשר מעשר ואמר תרומה לומר המתכוין )א(תתתפג,

 לזה ואמר זה לבית נכנס שאני עולה ואמר שלטיםשלמים
 היה אם לדעת נוכל  ומכאן  שוים ולבו  פיו  שיהא ער כלום אמר לא לזה ואטר  לוה נהנהשאני
 רוצה הוא למחר לדרך לצאת חפץ שבנו כיון ואמר לדרך לצאת רוצה אהד שלבנו

 חפץ היה אם וכן להתענות חייב שאינו בנו הלך ולא לדרך יוצא שהוא מפנילהתענות
 ופיו לבו שאין מפני כלום אמר לא שלשים מפיו ויצא לצדקה לתת רוצה עוצריםלומר
 פלוני ואותו שם חכם שפלוני מפני פלוני למקום ללמוד ללכת רוצה הוא אמר ואםשוים
 חכם .שאותו שמע ואם שם חכם שאותו למקום ללכת שיכול אחר למקום הלךהחכם
 כך אחר גדול חכם ואם שם 'ילך הרי כמותו חכם ההיא בעיר אם מרחקים לארץהלך
 לא ואם בעירו וילמוד נדרו על ישאל עיר של/אותה החכם מאותו גדול הנודר לעירבא
 וא60( שנדר למקום וילמוד ילך אלא לו ל4"1תיר1 בקבע שבעירו זה לפני לימודיוכל
 יועיל לא הנה לחכם ואמר שלומד מה ושוכח לב לו אין והוא אחר במקום ללמודנדר
 חכם ארם שום יודע הייתי אילו לו אמר אתה מתחרט לו אמר אעשה מה לימודילי

 כי שם הייתי אם מוצא הייתי מאשר כפליים לו נותן הייתי שמים ירא סבין חריףשהיה
 החכם לו אמר תחתי אחר אשלח ואעפ"כ להתירו גררי על שואל והייתי אנימתחרם
 תחתיך אחר שולח שהייתה אע"פ לך מתירו הייתי לא מועיל והיה לומד הייתהאילו
 יקיימוה שחביריך אחריך תבא שהיא תאמר ואל תורה למקום מלה הוי )כ( אסרושהרי
 וירא חכם לאיש שאתן המעות תחילה לי ותן לך אתיר לך יועיל שלא כיון אלאבירך
 לכתוב כסף לתת רנה למצוה דעתי ואמ' שנכרו אשה או איש וכן שם וילמודהשם
 שלבך כיון לו אומרים כזה רבה מצוה איזה יחשוב שהוא לפי קי"ח[ ]רף תורהספר

 לקהל יש שהרן מצוה כך בל אינו חפץ שאתה כספר תדיר בעין ושיהיה רבהלמצוה
 )נ(: לער תעמוד וצדקתך שילמדו להשאיל ספרים לצורך תן אלא תורות ספריהרבה
 אקבל בעיניך טוב אם לו ואומר בצער ששרוי אדם חכם לפני יבא אםתתתפד.

 יורע והחכם הזאת הצרה מן הקב"ה שיושיעני כרי נדול דבר עליבנדר
 יאמר אלא יקיים שלא כיון לנדור החכם לו יתן אל יקיים לא הצרה מן כשיצאשלבסוף

 ה( ז )זכריה שנ' בצומות להקב"ה ריוח מה כי תעניות לו יאמר ואל שיקיים שיורע מהלו
 מוכים: ובמעשים רעים דרכים בעזיבת אלא חפץ איני צמחוניהצם

 עליו נענש אעפ"כ )ב( מעיקרו הנרר את מתיר חכם )א( שאמרו אע"פ 3(תתתפה,
 רוחצים כך ואחר בצואה עצמו שמשליך לארם דומה זהשגרר

 הניחוחו לא לוי בן יהושע רי )נ( שהרי הוא שכן ותדעג( לו ומתיריל הנורר נךאותו
 טוב מקיים שהיה להתיר שהוצרך ושבועה נכר בו נמצא ולא עליו שחקרו עד עדןבנן
 או נדר אם מקום ומכל נדרונ( על יעבור שמא או להתיר יצטרך ולא תדור לאאשר

 להתירו: מצוה לקייטו יוכל לא שמא ויראנשבע
 גנזסק. ספד גיח עי וסוט סיגם ען ג( סח"ס. 3( מ"י.6(

 מחלק. שיבריא עד אומר עצמו שעל ר"ל)3(
 לעד שמרת וצדקתו )ג( מי"ד. ע"ד אבות )נ( א'. פ"ג פסחים מ"ח מ"ג בדומות )6(תרזתפג.

 א'(. נ' )כתובות לאחרים ומשאילן וכהוגים נביאים תרה הכותבזה
 עקר הוה איילא אבל : חכם ר"ח ב' ע"ר כתושת החוס, )ג( ב'. ע"ד טת כת %תתתפה.

 כ', ע"ז כתובות )נ( ומט"ק. עונש ליכאמעיקרו
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 אבותם על בנים ולב בנים על אבות לב והשיב כד( )נ מלאכי בסוף כתיבתתתפו."(
 כי ספני חרם הנביאים בסוף למה חרם הארץ את והכיתי אבואפן

 יכולים שאין מפני והמצות התורה לקיים יכולים אין בנוים ישראל כשיהיו לפניונלוי
  לפובים  נשמעים  ואין  מממונם  להם  שמהנים שרים שהטים מפני הרעים את לכנףהטובים
 הארץ בל את והניתי ומשפטים חוקים וט' עבדי משה תורת זכרו כב(  שם לשם  סמךלבך
 עתה שכן וכל עזרא בימי וכן ובאלה בברית לישראל ומסרה מסיני תורה קבל משהחרם
 יהיה לא  החרם על שעובר מי לנו  ומגיד עושין חרם אלא תורה דין שאין ג( . .שאין.
 ולהט ים( שם )שם מאותם אלא אבותם על בנים ולב בנים על אבות לב והשיבמאותם

 ונשרף: כלב בזנב )א( כמעשה הבא היוםאותם
 כאילו בחרם)א( שמועל א(אחד ז )יהושע עכן ויקח בחרם מעל ישר' בני וימעלו 6(תתתפז.

 עונשין כי דעג( שוא: שבועת על לוקין העם וכל חטאו ישראלכל
 בנבעה בפילגש שסייעו שבשביל בתורה הכתובין מאותן עונשן גדול בתורה נתוכיןשאין
 ידע שלא אע"פ לשאול השם ענהו לא הדבש מן טעם יריעתו שבלא ויהונתן כולםהרנו

 לרחוץ שלא אמן ונדרה חבירו את אחד והטביע בניה שני שרחצה אחת באשה ד(ומעשה
 לשתות שלא  שגררה אחת באשה ומצינו ומתה ורחצה ברית בעלת היתה אחת פעםבניה
 מתו שלא סיני מהר מושבעין ומצינו ומתה לבית והוליכוה שתתה אחת פעם מעייןמי
 : לי יזיק לא כתוב שאין מה על אעכור אם ארם יאמר שלא כדי השבועה שעברועל

 דבר כל אלא שחייבין חכמים אמרו והלא שנה חיים למה ומשומדים )"(תתתפה.ס(
 ונפרעין לעשות מניחין העולם בזה ליפרע וצריךשברור
 : הבא לעולםמהן

 וכתובים נביאים ודברו שלמטה דין בבית שתלויין עונשין ננגד שיה דברהתתתפט.
 איך כי שלמעלה דין בבית שתלויין ועונשין צריכה שהשעהלפי

 שיש לעשיר וגנב ברעב טוטל והוא עליו ומרחם חומל ואין רעבון שבשעת שהענייתכן
 יתכן וכי השה תחת  צאן  וארבע לס  בא )שמות  אימר  שהבהוב  מהערר  שה בהמותלו
 כננר אלא שלמעלה עונשין כנני דיבר לא משה אלא מעני שנגב לעשיר להיות הדיןזה
 דברים רבינו משה שאמר מקום בכל מאלהיך ויראת יד( ים )ויקרא אבל שלמטה דיןבית

 תירא אלהיך ה' את ינ( 1 )דברים לומר הוצרך לכך שמים בדיני ולהפך כך ארםשבדיני
 ונשים קטנים שהרגו בגבעה פילנש כגון צריכה שהשעה לפי דברו וכתובים נביאיםאבל
 בערות שאול  את הרנתי אני שאמר אותו ושהרג לנבל בקיר משתין להרונ שרצהודוד
 ובין ציבא בין השדה את ל(ותחלקו ים יריהם)ש"כ ותלה בושת לאיש  שהרגו  ואותםפיו

 כב( כב )משלי וכתיב ישלם והכבשה האיש מות בן הכבשה דבר על ונשבעטפיבושת
 ט( טו )דברים וכת.ב נפש קובעיהם את וקבע כג( שם )שם הוא דל כי דל תגזולאל
 )ויקרא ונתיב יומתו בחטאו איש טז( כד )שם חטא בך והיה הי אל עליך ]ע"ב[וקרא
 ארצכם קציר את וכקצרכם ט( שם )שם ליה וסמיך מעמיה ההיא הנפש ונכרתה ח(יט
 הנוזל שכן וכל טתרבה הדבר פרקים בארבעה )א( אמרו לכך לקצור שדך פאת תכלהלא
 השוכב אם זנור משכב כנון ד' שהן שמים בדיני דיעות שתי השה תחת צאן ד'עני
 המאורסה נערה ננון ברצון וסופו באונס  שתחייתו  בל  )ב(  רבא  ואמר גהנה  שהרינהרג

 פס נ( ס"ס."(
 נ5%"

 ס"ס. ס( ס"ת. ד( מ"1. נ( ככ"י. ס5ק מקוס
- -

 א'. י"ז קטן העד )6(תתתפו.

 יעו"ש. לררותי, אלא חטאו מה ישראל כל חטא הוא אם : א' מ"ד בסנהררין )"(תתתפז.
 ב'. כ"1 זרה עבודה )6(תתתפח.
 נ'. נ"א כתונות )נ( עניים. מתנות ספני אסרו: ששם ור"ל מ"י ס"ה אכוה )6(תתתפט.
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 לך אין האשה אחרי נמשך לגו הרי אשה אוירי ורודף מכושף אדם אם אלבשהיצר
 משמש שהרי אלבשה שיצר עדים אנו ברצון ופופו באונם תחילתו אלא מזה גדולאונם
 הואיל אחריה מת לבו אפילו לכך נודע אדם לבני ואין ידוע אין שבלב מה קודםאבל
 כנגד אלא דברה לא והתורה להרוג צוה לכך 5( נודע... ולא הלב... דעת אדם לבניוידוע
 הרי מרובה שנרה ומתן חמורה שלה שעונשין מצוה כך אומר היתה לא אם שידועמה

 ב"ד עונש כננד אלא ואינו שכרה ומתן מעלה של עונשין כננד תורה דברה לאאמרנו
 ולמה 5( . . . בשריפה. כהן בת כגון אדם בני לבות כנני בב"ד שתלויין הדבריםהרי

 אדם בני דעות כנגד אלא נהנה אינו וזה נהנה יה שוה דינם והנשכב הזכר עםהשוכב
 שנר . . . . 5(. יומת וחוטא נהנה לא הנשכב אבל נהנה הלא שוכב חטא אםשיאמרו
 כך ואחר ונתרצתה לאשה מתאוה אדם אבל מרובה שכרו ועוצרו מתנכר שיצרולהפך

 תאוה: של ליצרו דומה זה חוטא בושת בשביל אלא יצרונכבה
 ונקמתי הערב עד לחם יאכל אשר האיש ארור לאמר העם את שאול ויואלתתתץ.

 כח( בז בו )שם וכתיב כד( יד )ש"א להם העם כל פעם ולאמאיבי
 ויאמר מהעם איש ויען העם את אביו בהשביע שמע לא ויונתן השבועה את העם יראכי

 הרי העם ויעף היום לחם יאכל אשר האיש ארור לאמר העם את אביך השביעהשבע
 שלא היום אוכל שלא שאומר ומי ארור היא ושבועה שבועה היא ויואל3( כי )א(למדנו
 לא היום לחם יאכל אשר ארור הציבור על הממונה הראש יאמר אסג( הערב עדאוכל
 ללוות אדם יכול ולא )ג( אדם יאכל לא הארץ מן בידולו שאין דבר אפילו )ב(יטעם
 ויכולין ללותו כן כמו יכול אינו מתענין שהציבור תענית ואותו אחר ליום תעניתאותו
 ביהונתן ישנו אם נשבע שהרי רבה מררותז( מכת נכהו היום שיאכל מי הציבורלומר
 הגדולה הישועה עשה אשר ימות היונתן שאול אל העם ויאמר מה( שם )שם ימותמות
 ממר עשה אלהים עם ועוד גדולה תשועה שעשה ועוד ידע שלא מפני יתכן לאהזאת
 או ברב להושיע מעצור לה' אין כי לנו ה' יעשה אולי " שם )שם שנ' ה' משענת עלעצמו
 ישראל ביר ה' נתנם כי יב( שם )שם וכתיב בירינו ה' נתנם י( שם )שם וכתיבבמעט
 שהרי אדם בידי להמיתו אמר לא שאול אלא )ד( חייב שהיה משמע כן היה לאואם
 ליו"ד ויד כשמקדים כי תמות מות ימות מות כי אלא תמות מות כי יומת מות אמרלא
 דוגמת ופירושו היא שמים בידי מיתה אז לויה יו"ד וכשמקדים אדם ידי על מיתהאז

 והוצרכו שמים בידי למיתה ודומה אדם בידי ניכרת שאינה מיתה לכיפה אותו)ה(מכניסין
 יפל אם ה' חי מה( שם )שם אמרו מיד משבועתי אשוב לא נשבעתי ואמר חלילהלומר

 עשה אלהים עם כי ארצה ראשו שערת יפילו מאשר ה' שינקום ארצה ראשומשערת
 ענני לא למה חייב אינו אם ואמר ברשות שהוציאוהו מפני פטור ואמרו לטובהוכוונתו

 מת: ולא יונתן את העם ויפדו שם( )שםסיר

 ע"כ. ד( סס""3. ג( ססט"6. 3( ככ"י. מ5ק מקוס5(

- - - -

 ויעוין אכל, דבש והלא אכל לחם יני פי"ז: שמואל במדרש )ג( א'. ל"ו שמשת "(תתתצ.
 ממנו הת41ש יער מה לך לומר אלא דבש אצל יער ענין מה וכי א': צ"השבת

 פרק גדרים כירושלמי )ג( חטאת. חייב בשנת ממגו הרודה דבש חלות אף חטאת חייבבשבת
 H'/D שבת רא"ש ויעיין זה ביום לא אבל סתם ביום הוקא ופורע תעגותו אדם דלנה משמעקונם

 מלך החרם אותו החרים ואס כתב: בכלבו שנדפס החרם במשפט הרמג"ן אב4 )ד( כ"ה.סי'
 הסנהררין או המלך הם ור'טאין מיתה חייג עליו העובר הרי ישראל רוב במעמד סנהדרין אוישראל
 ואני נו' יהדתן המות מות שאץ שאמר מציגו בטוי בחרמי הן כף שירצו מיתה באיזה אוחולהמית
 לא האדם מן יחרם אשר חרם כל בתורה הכתוב פשט שזהו המחילה בקשת לאחר בשמאאומר
 אבל בממון יפדה לא עליו העובר לדעתם והוחרם הכ4 עליו שהסכימו מה כלמר יומת מותיפדה
 המקרא אין שאעפ"כ כו' אחר לענין המקרא דרשו שרז"ל מפני פיט חותם תהיה ולא מיתהחייב
 ב'. Ht/e סנהדרין )ס( ולוה. לזה הכתוב משמש שמעט ח שתים אלהים רבר אחת פשוטו מירייוחא
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 הערב עד אדם יאכל שלא שהשביע שאול כנון הראשונים דורות בימי למהתתתצא.
 חל היה חרם הרי ענהו לא הקנה בקצה ועוד שם היה לאויהונתן

 משכיעין היו ראשונות בדורות אלא מרנישין ואין חרמות כמה האחרונים וברורותוניזוקין

ומחרימיי
 כל מרמשים אינם השם את יודעים אינם האחרומם דורות אבל המיוחד בשם

 מן החרדים ואותם מצליח והוא החרם על עבר פלוני אדם יאמר לא8( מקום ומכלכך
 3( ההצלחה כנגד אף מהם להפרע קי"ט[ ]דף וכדי המצליחים ירדו לבסוף כי יורריםהחרם

 על פורענות יקבלו רשעימ כך אהבה של ייסורין על שכר מקבלים שהצדיקיםנמו
 ועל רעות הלומות על טוב שכר והצריקים טובות חלומות ועל שמחתם ועל טובתםעל
 שני לו שיש אדם דוגמת זוהו חרמות על עוברים אחרונים וברורות שמצטערין דברכל
 נשתוק אותנו מכעיס כשהוא ואמרו חשבו והם ואמו באביו ומואס וסובא זולל אחדבנים
 רעות נסבול לכך שירגמוהו דין בית לפני כשנביאהו לבסוף רוצה שהוא מה כל לוונניח
 ולפי חוטא ופעמים טוב בן כן כמו להן ויש אכזרים הם איך עלינו יליזו שלאממנו

 יחטאו שלא כרי מהם נפרעים הצדיקים כך למוטב להשיבו כרי אותו מכין אותושאוהבים
 בשונאיהם חפצם כל ורואים מצליחים הרשעים אבל לגיהינם עדן מגן ירחה שלאלמען

 כדי הזה בעולם מהם לימרע ממהרים ואין בגיהינם לקלעם כד. רצונם להםומספיקים
 כפלים ה' מיד לקחה כי ב( מ )ישעיה שנאמר הנאתם ועל עונם על בגודש מהםליפרע
 באותו שהיה טביומי רב )א( וכן שברם שברון ומשנה יח( יז )ירמיה וכתיב חטאתיהבכל
 כבית היא אם ממנו כששאלו אשתו על אחת פעם אמר והוא מכזבים היו שלאמקום
 חוטא ואחר העבירה מן גדורים הם הרי משם וגרשוהו בנים שני לו ומתו בכאן אינהואמר

 לבסוף מהם מהרה נפרעין ואין חוששין ואינם שחוטאין במקום אבל ליפרעממהרין
 ממנו לאלתר נפרעין באמת אפילו לישכע נזהרין שהם במקום כגוןנ( בגודש מהםנסרעין
 כל בזה וכיוצא בגיהינם או לבסוף אלא מהם נפרע.ן אין לישבע שרגילין במקוםאבל

 : המצות וכל עליהם והעובריםהעכירות
 מעריפא אחד לגוי הולך היה מם ליחן נדרה נוזרין כשהקהל אחר נאדם מעשהתתתצב.

 הלך ולא קונה והיה מועט בדבר לי אשר כל קנה לו ואומרשלו
 הקהל: עם מס ליתן שלא כדי נכסיו מבריח היה כי הנוי ביר הכל שנשאר עדלעולמו
 לחבירו אומר ואחד אחד כל היה החרם פי על מס נותנים הקהל כשהיו היו שכיניםשני
 נותן היה לא זה זה עם זה ערסות חושבים והיו לי להחויר טנת על מתנה ממוני לךהרי
 אוכל לא אמר וזה בידי הממון אין הרי אמר זה לעצמם היתירא ומורים נותן היה לא11ה
 עם שותף אדם יהא לא לכך ממונם ונטבע שותפות עשו לבסוף להחזיר לי יש כיליתן

 עולה העושה ארם עם ולא כעסן אדם עם ולא המקפיר אדם ועם החרם עלהחשוד
 החרם: על שעובר מי ועם במשקלות ועולה טוב כסף תחת סינים למכור בכסף אובמעות

 פועלים שכר ועל המדות ועל השערים על להתנות העיר בני רשאין )א(תתתצג.
 אצל  שיראה מי  בל  העיר בני רשאין קיצתם לעשותרשאין

 כולנו נהא לעיר שיבא מקח כל לומר והצמרין הצבעין רשאין וכך כך נותן יהאהמלכות
 אע"פ מצוה הרי עון לירי יבא שלא מיינ בשביל הקהל שעושין קנם כל ורע בושותפין
 הקנם הרי עון לידי כא אלא מצוה לשם שאינו קנם כל אבל הקנם נדול מדאישיותר
 היין וכך מכך יותר בזול איש ליתן שלא והחרימו להרויח שרצו העיר בני כגון גמורגזל

 חו"ז. ג( ע"3. נ( חחס"ג."(
--- -  

 שמיה. טביומי רב לה ואמרי תבות רב ולפנינו: א' צ"ע סנהררין )8(תתתצא,
 3י. ח' קרא בנא )"(תתתצג.
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 לבראשית נאמר עליהם ביוקר להם שימכרו כדי אחר ממקום יביאהו שלא אווהתבואה
 : חמם הארץ מלאה כי יס1

 ואומרים השעה צורך הכל שטר על חותמין חרם גוזרין כשהציבור 6(תתתצד.
 עמהם ולחתום בהסכמה עמהם להיות ולצדיקיםלחמירים

 ממנו דין יעשו ולא במשפחתו אלמים לו שיש החרם על יעבור אחד אם הנולר אתיראה
 : לדינא צייתי דלא כיון שיחתמו יתכן לא כןאם

 על עברו ונבר תקנות לעשות הרם כשטורים הציבור עם אדם יחתום לאתתתצה.
 שמשימין מה יועיל מה כי בעבריינים וקנם דין לעשות הקפידו ולאהחרם

 בנזירותיהם ישתתפו שלא לצדיקים מוטב דין עושין שאין וכיון משפם לעשות אלאהחרם
 האיש ארור סו( בז )דברים וכתיב כולם שהסכימו על נענשו בנבעה בפילנש שהרי)א(
 ועונשין מלקין כשהציבור ידענו הרי מיכה בפסל מיחו ולא ומסכה פסל יעשהאשר

 עניין ובכל הליטרא וכך בכך אלא ]ע"ב[ להלוות שלא שנזרו נען תקנתם עלבנזירתם
 זה שמלוין כגון שמים דברי על ~זרין ואינם חרם שגוזרין הדבר על העיר בנישנהנין
 שגזרו או העיר בהנאת שאינו לשמים שהוא דבר כל או שבתות מחללין או ברביתלזה
 מיחו ש5א בנבעה בפילגש כגון נדול עונשן שמחניפין העבריינים ע5 ושותקיםחרם

 : מיכהבפסל
 אוסיף לא כא( ח )בראשית שנאמר אחד ביום חרמות ב' גוורין אין )א(תתתצו.נ(

 בני ואתם שניתי לא ה' אני כי ו( ג )מלאכי וכתיב עורלקלל
 תקום לא מ( א )נחום וכתיב נארים אתם בטארה ט( שם )שם ליה וסמיך ונוייעקב
 )איוב וכתיב היום ארור יד( כ )ירמיה שנאמר ביום אלא חרם טזרים ואין צרהפעמים

 אלהים ניברך ג( נ( ב כלראשית ברכה בו שכתוב כשבת לא אכל )ב( יומו את ויקלל א(נ
 ה( נ כאיוב יומו את איוב שקילל דברים באותן אלא במה פירש ולא השביעי יוםאת

 ח( שם )שם בו רננה תבא אל שנה בימי יחד אל ו( ו שם )שם עננה עליותשנן
 ב( א צב )תהלים שנאמר שבהו וירנן וישב באור בשבת שישבו מכלל לויתן עוררהעתידים
 ה' בפקודי ט( יט )שם בשבת ולשמוח ולזמר לה' להודות מוב השבת ליום שירמזמור

 : לב משמחיישרים
 ואם לחזור שלא שינמרו עד המקום דעת על כשמחרים יאמר אל והחזן י(תרגתצז,

 עד הקהל דעת על לומר ומאין לכך יפסיק להפסיק ואמרוהתחיל
 : כולםשישוו

 ובתחילה כפול תנאי לומר צריך לכך באה תנאי על אפילו חכם קללת )א(תתתצח,
 כד( שם )שם העדה והצילו כה( לה )במדבר בהצלהלפתוח

 ולפיכך במן לצבות כב( שם )שם המאררים המים ממי הנקי יט( וכן)במרביה העסהושפפו
 כך ואחר תחילה שמחרימין ועתה הארורים כך ואחר בראשונה העם את לברךביהושע
 . ח"ע י( מס. מ"ט וש' מלכ"ג ק" לעיל כשל סש' q'p יסד %נ16 ג( ק%"ד. נקי, חס א"ע ג( מתפ"ס.6(

 ובפרקי שם פירש"י ויעוין בגנעה, פלגש אנשי נענשו זה דבר 1ע5 ב': ק"ג סנהדרין )6(תתתצה.

 כו', מיכה פסל ע קנאתם ולא ין שבט של הזטת על קנאתם הקב"ה להם אמרגנ'טין
 אחד. ביום שנים דנין אין : א' מ"1 סנהדרין שאמרו מסה הוא רבנו דברי סקור )6(תתתצו.

 שהוא מדבר אס כי בשבת מחרימין שאין האטדה בשם כתש ש"1 סימן באו"ח)נ(
 כן כי כתב, והמד"א שבת שתלל למ' לנחת שסותר הרשד"ם משם הביא שם הטג"א שבתצורך
 הרמב'ם שכתג מזה ללמוד טבל נשבת מחרימין ראין זה והגה לפנינו, זה שאין חסידים בספרכתוב

 אש' רב א': מ"ג ע'רובין I'tYrt חמירא, ושמתא בשבת מלקות ענשין שאין ח"ז פכ"ר שבתבהלכות
 הר' בשמתא, גברא הא' לישו א"ל כו' בשבתא בצינתא לחמריה ליה רקאסר גברא לההוא ליחחזי

 א'. '"א מכות )6(תתתצח.
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 שעתה לפי אלא באה תנאי על חכם כקללת תהא שלא בברכה יתחילו לא ולמהמברכים
 נאה תנאי על חכם קללת שאומרים ויש המפורש בשם משביעין ואין חרם נותניןאין

 בן שמעון ר' )ב( למה . . 6(. יהיה תקיים ואם לומר לו היה או מפרש אינוכשהחכם
 לא האחר יאמר אחד כשמקלל ועוד הזהירם כבר והלא מקלל ואחד מברך אחד ובנויוחי

 כח( כב )איוב כתיב כי תתקיים לא אומר היה אם מועיל היה שלא לפי אלאתתקיים
 כתיב כי תתקיים לא יאמר אם מועיל היה לא שמא מקלל כשאחד ולכך לך ויקם אמרותנזר
 מברנין הכהנים לנן הברכה אף תתקיים הקללה תתקיים שאם יברך לךחבירו ויקם אמרותנזר

 לו תחשב קללה השכם נבקר נדוף בקול רעהו מברך יד( כז )משלי כהנים בברכתלישראל
 ברכות ק' כננה )ד( קולות אלף מוציאה מגריפה קול ובבקר )נ( בבקר כהנים ברכתולכך
 ישרו לאדם להגיד אלף סני אחד מליץ טלאך עליו יש אם כנ( לנ לאיוב זהובים אלףותווין

 בחשבון: גבורים )ה( הנבורים שלמי כל עליו תלוי המגן אלף ד( ד)שיר
  שלשה שם היו אם העיר בני שרוב לב על חכם ושם קהל היו אחד בסקוסתתתצם.

 אמר כך העיר כני ורוב בן ולאחר בת אלא  בנים  לשבים איןאחים
 והשלשית יגועו יכרתו בה שנים פי הי נאם הארץ בכל והיה ט( ח ינ )זכריה בכםנתקיים
 העיר תתיישב שלא הוא קדמונים חרם כי ואמר באש השלישית את והבאתי בהיותר

 היישוב: את שבדור החכמים שהתירו עדועסק
 העיר טובי אנשי ברשות אלא במתיהם את ישיאו שלא חרם עשו אחת בעירתתתק.

 מתים והיו זו תקנה ושכחו שנים רבו ביניהם רע איש יהא שלאשיראו
 זרע אותו גרם שזה יודע שהיה אחד זקן אמר מתקייטים ולהדיוטים העיר יקירי שלבניהם

 חששו: ולא שתקו כך ואחר החריטו שאבותיהםכלה
 להם אמר פובים מנתינים  להם  והיה מוכים אנשים רק נתקבצו אחד במקוםתתתקא.

 ונמצאו אחרים בנו ויתחתנו באחרים נתחתן אם מועיל מה אחרוקן
 שאינובעיר לאיש בתו את איש יתן שלא נחרים אלא הרעים דרכיהם אחר הולכיםבנינו
 אלח אחר ממקום ק"כ[ ]דף אשה וכן העיר בני את יקלקל פן עמנו שיהא מנת עלהואת
 ואחר כך ועשו עמנו יתיישבו הם חנונים אם שידעו שבקרבינו חכמים רוב פי על כןאם
 להתיר רצו לא שבהם והחכמים חרם באותו לעמוד רצו ולא ובנות בנים להם נולדוכך

 עמהם בעיר והושיבום לאחרים בנותיהם את והשיאו התירו כרחם שבעל עדורחקום
 למצוא בארין שמהלכים אדם בני ובחרבותיהם. ובשקריהם בעונותיהם העיר אתוקלקלו
 )א( בערוה נדורים אם הגוים עניין טה העיר באותה הארץ ביישובי יעיינו שם לגורמקום
 כאותם בהם כיוצא עושים יהיו ובנותיהם בניהם גם העיר באותה יהורים ידורו אםדעה(
 ויש המקומותג( ברוב שעמהם היהודים מנהג כן הנוים כטנהג ועיר עיר כל כיגוים

 ממשפחות או שם חכמ.ם תלמידי שמעם מפני היהודים ולא באמת דנים שהגויםמקומות
 שתרבותם אחר ממקום שבאו ואותם משפחות מהרבה מלוקטין מרובות ממקומות אומרובות

 : אחריהם  אותם מתעיםרע

 צ"ל.  ג( קלס. גניוס ססס"ו  נ( חיק.  פייס6(

- - -
 י1ס, בכל ברכות מאה לברך ארם חייב ב': מ"ג מזחוח  לד( אע י"א ערכין  לג( בי. ל"ג שבת)נ(
 מאיר ר' שיסד וזהו זמר, מיני אלף מוציאה היתה שניהם מרברי ה"1: פ"ה סוכה ירושלמיויעוין
 וקולה אמרים מרכים מגרפה כקול תקח: תפלה נתחנה השנה ראש לערב בסליחה יצחקברגי
 נמגחות שאמרו כמו מגדים במיני מרכות הק' משיים נשבת כי רגנו, וכונת התמרים, בעירנשמע

 ה'. ז' שיר רבה מדרש ויעוין בחשבון ברכות צ"ל )ס(שם.
 לרחוץ נהגו הישמעאלים שנין ישראל וכל כתב: פנחס לר' באגרתו הרמב"ם )6(תתתסא.

 כשארך לשלישי: פמ"1 ובמורה לרחוק, נהגו לא הנוצרים שבין ישראל עכל קרי()געל
 להם. להתדמות מילה מצות נטלו במצריםעמדם
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 שם לרור שלא אחר יישוב על חרם הדור חכמי או הקהילות כשמשימיןתתתקב.

 אלא לעולם יהודים שם לגור שלא חרם לשים 5( איןישראל
 בחיים הראשים מן ששלשה זמן כל או ישיבה ראש או הנשיא ימי כל שם לגורשלא
 במה להחרים יתכן ולא שם ויושבים שם שישב מי כל והחרימו חרם שנתנו יש ערים כמהשהרי
 יוכלו לא אחריהם לבא העתיד הדור אולי יודע מי כי בדבר לעמור יכולים איןשרבים
 רואים להיות הדור חכמי צריכין לכך נרים חרם שעל מפני ונכשלים שם אם כילרור
 ימ' כל או והנבאי הפרנס ימי בל יחרימו בדבריהם לעמוד יכולין דורם בני אם הנולדאת
 ממטה נחלה תסוב ולא מ( לו )במדבר הכתיב שאמר תראה הלא הזקנים ושלשהשנים
 אשה לקח פינחס שהרי )א( יהושע ימי כל הזה בדור נוהג הדבר היה לא זה אחרלמטה
 ישב שלא יריחו על החרם גזר לא יהושע ואף נחלה באותה אלעזר ונקבר וירשהומתה
 יהושע ור' יומי ר' )ב( בדבר לעמוד יוכלו שלא ידע כי העיר יבנה שלא אלא אדםשם
 את ובנה יקום אשר ה' לפני האיש ארור כו( 1 )יהושע אומר הוא הרי אומר קרחהבן

 שם על אותה יבנה שלא אלא שמה שיריחו יודעים אנו אין וכי יריחו את הזאתהעיר
 ייסדנה בבכורו שם( (DW יריחו שמה על אותה ויקרא אחרת עיר יבנה ושלא אחרתעיר

 ירידה את האלי בית חיאל בנה בימיו לד( טז )מ"א אומר הוא וכן דלתיה יציבובצעירו
 בחייב חובה שחולין מלמד באחאב נתלה ולמה בנימין משל ויריחו מיהושפט חיאלוהלא
 משה בן והלא הוא מנשה בן וכי מנשה בן גרשם בן ויהונתן ל( יח )שופטים בוכיוצא
 לדור שרוצה אדם כל ג( מכאן בחייב חובה שתולין אלא במנשה הדבר נתלה ולמההיה
 שהיא אותה של כשמה ששמה באותה ידור אל בחרם שהיא אחרת עיר ויש אחתבעיר
 ויש צדיק יש אמג( בחרם או במדוי שהוא איש שם אחר לבנו אדם יקרא ולאבחרם
 לאותו ואם נמרוד בן עשו יצחק בן עשו כסו )ס רשע אותו שם לקרנה מצוה רשע בןלו

 של גרסא שום יש ואם חזקיהו וידלג אחז בן מנשה כנון זקנו אחר יקרא רשע זקנורשע
 להעבירם ישראל את לצוות יכול והיה ברבים בניו את הוכיח שלא הכהן עלי כנוןאביו
 לד( טז )מ"א )ד( טחללתי( היא אביה את ם( כא )ויקרא שנא' כמו באביו לתלותיכול

 והיו טאירה בהם שנשתלח מניין ממונם את להרבות בקשו הם ימהה בכורובאבירם
 אלעזר בן שמעון רי )ה( יהושע ביד דבר אשר ה' כאבר שם( )שם ת"ל והולכיןמתמעטין

 הוא וכן בה לישב הותרה ומשנבנתה בנה אחרת אלא בנה אותה לא אומר שמעוןבר'
 קללה בה היתה היא שהותרה אע"פ ביריחו אשר הנביאים בני וינשו ה( ב )מ"באומר

 : כבר שהתירוה אע"פ בה לסר יתחילו לא הצדיקים בחרם שהיתהעיר

 עבירה לכל כי השבועות ועל החרם על שהשודין במקום אדם ידור לא ס(רותתקג.
 העולם בזה בתשובה ינקה לא ולחרם ולשבועה בתשובה תקנהיש

 נותן אינו הרשע כי מפטיר הצדיק הרי ועוד אותם מהנה או יהנה שלא אפשר איועוד
 באמת:מם

 שבא קרקע תקנה ואל ]ע"ב[ תדור אל וערעורים עשיקים שיש במקוםתתתקד.
 וגם עליו עירעורין יהיו דורות ולדורי הצלחה אין לעולם כיבעוולה
 : ילך כן שבא כלעומת סו( ה )קהלת שנאמר כמוטחלוקת

 יכול מהם ואחר יישוב באותו להתפרנס יכול ואחד ביישוב הדרים ארם בניתתתקה.
 ולזרעו לו מטיבין תגירו מפני הנדחה שניהם ולא מתפרנס שםלהיות

 ל"י. ס( ש"כ. 7( לתס"ח. ג( נפוייס. סספ"1 3( סססי"3. "יפו 5ס15 ים נטע6(

 ג! צ:2מ צב "(ין ם :י:גקגמך:'1 ~ן ב ק"ן בגיא בבא)5(תתתקב.
 שם, תוספתא)ס(
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 הימין ואם ואימנה השמאל אם ט( ינ לבראשית אמר שאברהם תראה הלא זהעל
 לצפון אמר ו( מנ )שם וכתיב תפרצי ושמאל ימין כי 0 נר )ישעיה כתיב ולכךואשמאילה

 מפני אחרת לארץ הלך ועשו אברהם מפני נדחה שלוט ולפי תכלאי אל ולתימןתני
 ימלטו ואלה מא( )יא בדמאל וכתיב מלחמה בם תתגר אל ט( ב עיברים נאמר לכךיעקב
 אע"פ יעקב מפני ועשו אברהם מפני שנדחה לום עמון בני וראשית ומואב ארוםמידו
 יעקב: של שהארץ ידע ועשו אברהם של שהארץ ידע לוט לדחות להם היה הדיןשמן

 לישראל היא עתה גוים של היתה אם או גוים בה שאין בעיר ששים ישראלתתתקו.
 אם כי הבתים יסתרו החומה בקיר והבתים ישראל בהונתיישבו

 ויכנסו יבקעו ופן העיר ימסרו פן מבפנים או מבחוץ החומה בקיר הדביקים העיר עלצרים
 כנ( שם )שם ביתו ונגד חרומף בן ידיה החזיק ירם ועל י( ג )נחמיה וכתיב הבתיםדרך
 נגר עד בעפל יושבים היו והנתינים כו( שם )שם ביתם נגד וחשוב בנימין החזיקאחריו
 בם( שם )שם המנדל מנגד שנית מדה התקועים החזיקו אחריו בז( שם )שם המיםשער
 וגו' ברכיה כן משולם החזיק אחריו ל( שם )שם ביתו ננד אמר בן צדוק החזיקאחריו
 פן החמות שמרי ז( ה )שיר וכתיב לחומה מגיעים הבתים לא אבל נגד כתיבובהרבה

 : ביד בקיר לי חתרתי ובערב ז( יב )יחזקאל וכתיב העירימסרו
 אפילו יכול תאר לא בעמך ונשיא תקלל לא אלהים נ0 נב )שמות כתיבתתתקז.

 אתה צדיק vw19 אמר נד( נד )משלי ת"ל הדין את שמעוותהדיין
 לאומים: יזעמוהו עמיםיקבהו

 אלא פשיטא כנ( שם )שם טוב בל במשפט פנים הכר להבטים אלה גם 6(תתתקח.
 שאסור בהם תביט אל מכירם אינך אם לפניך עומדים שהםשנים

 לפניך: כשעומרים כרשעים )א( שהם הדין נפסק שיא זמן כללראותם
 וארון עושר לי תנו יאמר לא בדינים ובקי בעמלו שמתפרנס חכם אדםתתתקט,

 שעה באותה להרויה יכול שהיה מה הוקי לחם הטריפוני אלאאתכם
 : הלשכה בתרומת מתפרנסין שהיו גזירות דייני ושני )ב( הונא כררב)א(

 ישאל אל הרעת ביישוב בדין ועוסק דין מבית שהוא ברינין ברצון שעוסק מי 3(תתתקי.
 שעה: באותה תורה בדברי אדםלו

 הרין מיד יפסוק אל הרין יודע שבברור אע"פ חכם לפני רין יבא אם לתתתקיא.
 י( ז )דניאל שנאמר אחת בפעם הרין את  נומרין אין  העליוניםשהרי

 יושב פעמים שתי הרי יהעדון ושלטנה יתב ודינא כו( שם (DW פתיחו ומפרין יתיבדינא
 משפט הי נודע יז( ח )שם וכתיב ודיני משפטי עשית כי ה( ט )תהלים כתיב וכןבדין
 וה' ח(  שם )שם  צרק שופט ינסא ישבת  ה( ט  )שם  וכתיב  עשיות שתי  הרי וגו'עשה
 וכן כסאו על יושב ה' את ראיתי יט( כב רמ"א כתיב וכן כסאו למשפט נונן ישבלעולם
 על יושב מלך ח( כ למשלי וכן ברין יושב פעמים שתי הרי יח( יח קב' הימיםבדברי
 וכתיב ב' הרי כסאו בחסד וסעד מלך כח( שם )שם וכתיב רע כל בעיניו מזרה דיןכסא
 השנה בראש וכן כן. כתיב פעמים ב' להתייצב האלהים בני ויבאו היום ויהי 0 א)איוב
 ימים שני  )א( סנהררין ולכך תחהונים  שבן בל נך עליונים אם בדין יושב הכפוריםויום

 סיר  נ( סטי"ע.6(

 י"ז. סי' ח"מ בש"ר מובא מ"ח פ"א  אשת )6(תתתקח.

 זטתא. ל;ה למענד דין הלנת דגמירי כיון אי: ל"ז סנהדרין )6(תתתקיא, שם. שם )3( שקיל. הוה דמוכח גמילה קרנא אמרו: שם כי שפירי אתי קריא גרסינן אי אבל בחריקאי, לי דדלי גברא לי הבו א': ק"ה כשטת )6(תתתקש.
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 יט( קמו )תהלים וכן ולמטה למעלה דנין והמישי ושני )ב( הנפש את אנין אחרולילה

 : ידעום בל ומשפטים כ( שם )שם לישראל ומשפטיוחוקיו
 אלא כתיב אין שקר איש עם תשב אל ז( כג )שמות תרחק שקר תדברתתתקיב.

 בעלי שני אם תרחק לנצח כדי מתווכחים אם תרחק שקרמדבר
 תרחק: שקר דבר למצוא מחפשים והם באיןדינין

 להטות חביריו ולב לבו שיטה קודם, מתפלל יהא )א( דיין געשה אדם אםתתתקיג.
 שאין )ב( יטעו שלא לדין עיניהם ולהאיר אמת לשפוט אחת לאגודהלהיות

 לישב שהתחיל כיון אלא פרקי זה אשנה הדיין יאמר ולא רואות שעיניו מה אלאלדיין
 לא וריב טז( כס )איוב שנאמר לתלמידים ואפילו ולחכיריהם לרבנים קכ"א[ ]דףישאל
 בזה שאמרתי לי רב הוא ולא ממנו יותר ובקי רב שאני שידעתי כתיב ורב אחקרהוידעתי
 חושב עת שבכל בדין מתומם הוו )ל שאמרו ומה ממם יותר עיניו הקב"ה האירהדבר
 ירא ואם דנין הדיוטות שלשה )ד( שאמרו אע"פ תורה מדברי ואפילו צרכיו משארופונה
 הבקי מן יחקרו תאמר ואם דינין הלכות כל זוכרין כן אם אלא לישב להן אין הםשמים
 וחכם סביר דיין אלא דיין להיות נאה ואין הדן הדיין כמו בדין ומדקדק חוקר אדםאין

 הוא מרומה דין אם )ה( ואמרו רמאי מהם איזה ושיבינו בדבריהם דינין בעלי אתלתפוס
 טוב מעמים בתורה בקי שהוא אע"פ רואות שעיניו מה אלא לדיין אין לכךרודפיהו

 שלא מיקים ויש קיומה היא זו תורה של וביחולה )ו( עינים ראות הנראה לפי לעשותזה
 נחרטה למה )ז( חכמים שאמרו כנון השמים טן עונש יש אעפ"כ לשלם חכמיםהצריכו
 לכך דין בית חייכה לא שהתורה אע"פ הרי תורה דין על דבריהם שהעמידוירושלים
 אם עון לו יש מ"מ בשלו ויבנה אמות ד' אדם ירחיק )ח( שאמרו כמו נענש אדםאעפ"כ
 הוזהרו לא דין שבית אע"פ תדיר סובל אדם של נזקיו כל כי לחבירו שמחשיך כךעומד
 הקב"ה אין . . ותדיר. תבירו ידי על מצטער שזה מה לפי . . 6(. הקב"ה כך עללדון
 לך אין הנה וביניה זכיניה וזכין תליוה )ט( וכן זה של כצרתו ומלראות מלנקוםעתב
 כמוך לרעך ואהבת יח( ים )ויקרא יחשוב צער מיני כל על כי מזה גדול וליספיםחמסן
 רצון שאין ויודע רואה והוא פלוני חפץ לי ומכור אהבתי בעבור תעשה שאומר מיואף
  להם שמראה שבידו חפץ אותו לקעת החפיצים את אדם יתעה 3( ואל לו למכורחבירו
 יסכור שוה  מבורים בי  אחר  במקום קונים אין והם בלבו ואין להם למכור  כאומרפנים
 יורע והוא  חבירו לבית הנבנם  ארם ובן  ברברים שהוגהו חונו ולא  יו( כה )שם וכתיבלהם

 ט( יא )קהלת הרי ושתה אכול לו אומר ושותה אוכל שהוא הבשת ומחמת נותן אינושברצונו
 אוכל כשהוא חבירו אצל ארם  שיכנס יתכן לא ועוד במשפט אלהים יביאך אלה כלעל

 רעך: מבית רנלך הקר  יו( נח )משלי  נאמר עליהם בסניו בשת לו שיש יורע והואושותה
 לר' אקפר גש בר תר  משלם. בושתו רמי לו  נותן  הוקן את  המבייש )א(תתתקיר.

 רהבא ליטרא וקנסיה ר"ל קמיה עוברא אחא חנינה  בריהורה
 יוסי ר' אמר מהו  הרוק בו הניע ולא רקק אלא כליו ער גופו ער  הרוק בו הגיע  היכןער
 רואות שעיניו מה אלא לדיין שאין תרע הרי פמור כדברים חבירו את המבייש אמרההדא
 ריין של בעיניו שנראה כמו אלא יותר או פחות היה הבושת ושמא והב ליטרא קנסוהרי

)6olpn .פ"'6. סי' 1גגדפק סס"5 קי' 5ע'5 כפק נונויס שונסו עי עכס 3( ח5ק 
- ---- .--..-- 

 שווין. ושלמטה מעלה של שב"ר : ב' קכ"ט ושנת א' פ"ב ב"ק)3(
 פ"א אבות )ג( א'. קרא ב"ב )3( כביאתי. יציאתי שהא הלואי : ב' ז' סנהדרין )6(תתתליג.

 מ"ג. ט"ו סי' משפט חשן ויעוין ב' ל"ג סנהדרין )ס( ב'. סנהררי,ב' )ד( מ"א1
 גי. מ"ח שם )ע( ב'. כ"ג ב"ב )ח( ב'. ל' ב"מ (Qr יסודה. זהו ולנינו: ב' צ'ט זונחות~(

 ה"ו, פ"ח נ"ק 'יישמי )6(תרןתקיד.
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 ממנו חכם שאין כיון עונש עליו לו אין הלב מברת לפי עושה שאדם מה וכליעוצה
 ששנים יראה הדיין ואם שמים לשם שכימן כיון עון אין בקנס שהם כיון חכם ישואפילו
 שיודע מפני אבירו על שבועה מעליל שאחד ומבין ומרגיש יודע אם לדין לפניובאו

 ונאמן צדיק מוחזק חבירו ואותו שירצה מה לו יתן באמת אפילו שישבע קודםבדבירו
 שיגבה הריין יעשה הרי תשובה יעשה שלא שיודע בשביל מעליל זה אם הדיין יבחיןלכך
 על יעלילו פריצים שאם רורפהו הוא מרומה דין אם שאמר וזהו לפריץ ויתן הצדיקמן

 שאינם דברים שמחפה הרשע מן ששומע הריין וגם מטונו פיקח כרי ישבע שלאשיודעים
 מלמר הכעס כי עליו יכעום ואל בו יגער אל הדיין אותו עצמו את יחייב דבריוומתוך

 דבריו: כל לדבר לו יעזוב אלא אחר בעניין וידבר מדבריו ויחזורלזייף
 לאבירו אמר דיין נעשה והנה שקר שבועת שעשה באחד ידע אחר אישתתתקטו.

 לעשות עליו נשליך ואיך השבועה על חשוד שזה אני יודעהנה
 כדי הדין בזה יודע איני כן אם אמר לך נאמין ולא אחד עד אתה חבירו לו אמרשבועה

 לשקר: שישבע ידע כי ידי על תקלה תבאשלא
 אין תעביד לא לחברך לך רמני )א( כמוך לרעך ואהבת יח( יט )ויקיא כתיבתתתקטז.

 אותו לו עושין היו אם מצמער מזיק שהיה כשם לומר למזיקשמין
 וכל העולם כל כי יקפיד אם לניזק שמין אבל מקפיד ואין צער אין שלמזיק דבר ישדבר

 והקפדה: והפסד צער ניזק של דבר וכל בהקפדה תלוידבר
 תאמר שמא איש מפני ]ע"ב[ תגורו לא יז( א )דברים אמר )א( במפריתתתקיז.

 את ידליק שמא בני את יהרוג שמא סלוני איש את אנימתיירא
 איש: מפני תנורו לא ת"ל נטיעותיי יקצץ שמאנדישי

 והיו שכנגדה דין לבעל שיעזור מי כל מקללת שהיתה אחת באשה מעשהתתתקיח.
 כנגדה ומערער עליה קובל וכשאדם בקללותיה ידה על ונלקיןנענשין

 מפני כננהה דבר לעשות ויראים דין לבית תלכי לה האומרים את מקללתהיתה
 לא חנם קללת ב( כו )משלי כתיב הרי לשקר מקללת זאת אהד חכם להם אמרקללותיה
 מפני תנורו לא על עוברים שאתם אבל לממון או לגוף רק הרי תבא אם ואפילותבא
 שהשעה רשע )א( לו  ואמרו הנשמה ומן  הגוף מן ינקום הוא הוא לאלהים  המשפט כיאיש

 לבעל  כנון רשמיא ממילי זהו להם  אמר  רשמיא כמילי ואפילו בו  תשרה אל 4ומשחקת
 שיקבל כדי לו משחקת השעה כי באויביו חפצו ורואה בדין זוכה רשע שיאמרודינו
 ששעה אע"פ הדיינין אבל הבא לעולם לימול שכר שום לו ישאר שלא משלםעולמו
 הרשע שנאת בעכור לא בדין יקלקלו שלא ויתפללו מלשפוט ימנעו אל לרשעמשחקת
 לו משחקת שהשעה בעבור שיתקלקלו מתגברת הרשע אהבת תהא ולא הצדיקואהבת
 ודן חשש לא ואעפ"כ כסאו את שיהפך הונא רב בר רבה את קללה האשה )ב(הנה

 שהרשעים ומה צדק וישפטו יחושו לא שמקללין אע"פ הרי הקללה נרשמהואעפ"כ
 נרכתיב הבא ובעולם  באחרונה מהם והיפרע הזה בעולם תאותם למלאות  כרימענישים

 שפתימו: דבר פימו חטאת  יג( נטלתהלים
 לא אם ברין היושב יחשוב אל חנף דין לבית שיאמר דינים מנעלי אחדתתתקיט.

 יחשוב אל ועוד בחובתו טחפש שנאתו בשביל . . פנים6(. לואשא
)6olp,* .סלק 

 א'. ל"א שבת "(תרזתקטז.
 א'. ל"ה גיטין )נ( ג'. ז' ברכות )6(תתתיח. י"ז. פיסקא דברים )6(תיןתקיז.
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íג╞גñח ñ6%3 ¢ף

áזיגúז  וםק ¢לוג םגáקá ¢÷ק ג╨ו ó╨ח זו íזק גףז¢ ג╨ו קףחל
 ום קףחו זúזיסá ג¢י

íהג╨ק áזיסú זםגוי ום ץלק קףחגז 
 וםו הקץג íג¢á╞ה íוגפזגק גףל גםץí áג╨ג╞

גםקל)  áúזחáז íהג╨ק זהסז íג¢á╞) סך (י ÷╞פ ÷╞פ óז╞¢ú ÷╞פ הזם ÷╞פז הסם áגúיז
'ףז¢ךףו  ום (ח חúף טגף íםום םו כג╞ םי ג╨ó áזםח קו¢ ÷זñלה זñזñז ó"ף וזה הגה

גחה  כץזךז ú╨ץך íהג╨ק ו"ל) ╨ (╨י úוס ú¢לזו הס ג╨á גחה 'זדז úוסז ú¢לזו 'זדז ג╨áז
כגáגקזל  'זדז ¢חוז טי היסú גויסה גםקל) ום (ך חúף טגף ךףק ÷╞פ (ו) וםז זגה

á╨ג  כג¢╞ה╨áñ וםו ץלזקה 'ץá כזקם ¢לו╨ק גיוםל) ד (ד áקגז ó¢פל ¢הךלז 'זדז úו
ñ╨כג¢╞ה  גזם ÷÷סז úíו áהסי ñóייז זגהז 'הם גקגדל הח╨ל ה÷╞פá הסá ÷זñףה íםץ╨ 'ץ גי

╞ץ  זגה כגáקזג גñחגגלז ה╨זהי זהסז ¢לוק íק) íק (ה גáú¢÷ז íיגםו íףקלם גúגגהז
╨¢  ¢הלל íגףקילí áגףו╨ליז íגץáק╨יז ¢÷קם ג÷קץáז ¢יק ¢גיáג ה╨לםו íזúגז גךלז

ץלזקה  íיגúזוףחי וםז זגה íגáגקזל וםו
 וםז ג╨זו¢ג ג¢ה 'ס זהסז ו¢÷גז) זי (וי ץáק

ק╞÷ה áה ¢לללה כזקםáםזץה וí áכזקם (ד) הסגו וזה כ áם 'ץñזלוק ¢ף¢ (á) ץ כזקם' 

כג╨¢ה╨  (╞) ג╨ך÷ ג╨á ¢גץ úח╞╨ה (ה) כגו כגד¢ה╨ .(ז) . . '¢ ¢סץגםו ¢לזו óו íגםז╞╨ כגו
ז¢לוג  וםו םץ גí ñג╞ץ הו¢úהז הלז ג╨ו íגג÷ל íג¢á╞) דג (הג כú╨ז טם íגלח¢ ולק
הו╨ק áםáí ÷ג¢קזí ז¢÷זáהגí הגחוí ח╞╨ה ¢חלםז זגהגú גקזץ ¢גץí כג╨גג╞ה ג╞ה ז╨ו 
כגוק  ז╨גםץ וםו] טי ¢לו íז÷לה כ ג╨¢ה כúז╨ úíזו íגלח¢ם םגךלז גáúהו áíםá ¢לזםי
טים áםá ז╨ג╨ו וםוú ג╨╨זו כגוקí ל וםוúוáגםí וםז ╞╨úí לוú יגםץ כג╞קí áםáז╨ג 
םזףגז áהג╨גí ו╨קúג╨יג זñ לג╨חג ה'י÷הí וקí ÷¢זáז áקáםג úáו ז¢גú ג╨חג קגוó ום 
זúזו  í╞גá גק╨וí áיק ╞גá טםלגáו כá םץáז¢ג íוז ום óג╨חג טזףהג ááם זגáגזו áזהום

כú╨ז  '╨ק גםקל) סך (ס úזפ¢á 'ה גי¢╞ קגו íד זגáגזו íגםקג זúו áגúיז íג¢á╞) דג (הג

:טá¢הז  טם íגלח¢ טלחג¢ז
םץ  .י÷úúú ה¢זí áúגוג╨╨╨ז íגáזúיáז ז╨גפל זúחףקלק םק í╞ו וךזחה úק╨ץ╨
áקגו  úוךח .í╞וה ה¢זá áúגúי╞ ו¢÷גז) י (ה גúלקז ג╨ו úו ג╨ף
á╨áגוגí  וזהה זúחףקלáז גú¢יהז זúו úוז םי íג╨סה זג¢חו úז╨סם ג¢חו טםלה á¢÷ל .íלץ

áז  זםהג םץ קו¢ áוזג םוז םי úגá זגáו םוז ú¢יג úגáל áוזג
 áגúיה á"ק) ╨ (ñי

áיúזáגí  ץ¢פלז ÷גזúלז טםלá 'זדז íקם íק (ם áוזגז גקגáוז זגחו á] [¢ó"י÷ ז╨¢ה ,¢╨áום
¢קו  יגúי╞ ו"ה╞) וי (סג ¢לוגז ¢ז╞ םו íגהםוה וםה ג╨ו גú¢לו úז╨לם íץá ג╨וז וזה
טלץáז  גúוךח ץ¢הז גúזץ¢ה הםוז כופה הל זקץ 'ה גהםו גהú ו╨ ט¢ג גú áגיáז גáו
íגק╨ץ╨ áגגחáגí ╞זקץםל כגú ו╞í á╨ג áגחזל ╞גí 

 (6החףקלהקי
 ום הףדלם ג¢ה

ג╨ףל  í╞ו íגוג¢ג ¢á╞ם
 החףקלה טיםז íד¢גñ úזם÷╨זו זúחףקלáז גהז╞ץáñז זו ג╨áקי

:זגחוáז áá╨ם (ךי גי קגו זá (זלקú ו¢ג החףקלה טים קג החףקלם ךזףקםú 

íו  כג╞י íו קג íג¢חו íג¢á╞לק
 .וי÷í 3) úúú╞ו זáז¢÷ק ÷ץזפ כגקזץק זם וםק

הוז¢ גו¢גם כי ז╨גו טג¢פ ¢á╞ם זהז╞קחגק ¢סזץק זáז¢÷ם םáו וזהקי  כג╞י íוז ז¢לוג הúו ¢סץ טáז¢÷ם ¢לוג םוק╨
 וזהק םזיג כ÷úם כגקזץק זם וםק

ñññ6"ג. 3) ñññ"6 .ג) 
-- --- 

íק  .íג÷úúú (6) כג¢╞ה╨ñ ס"ג ,'ו כגקז¢÷ 1"ץ .'á (3) ם"פ ¢זñוק ץזלקם גףל .כלד¢זúלה
:ו"ל  .כג¢╞ה╨áñ (╨) גלגקחג áúק ו'6 ,ד"ה úáיז á"íל¢ה זקז¢גףá חזפו á"ף

÷ :ם"פ  ÷ ÷ כ .╞"גף (ס
úזí (ג) áק╞÷ה /ז áל זלץ כזקם╞á¢ וáזג ñם÷גגחזק╞á¢ 

טם  הלץ כגו .'ך 0) :9'פ גá¢ ¢סץגםו ¢לזו כגד¢ה╨ ¢לו זם '¢ וáג÷ץ הלז ג╨ו íגג÷ל כú╨ז
ג¢ה áלהúח¢ם םץ כí וí úגםז╞דה ג¢ה ¢יי ¢לו╨ היה ,היí ח¢ם םץí וí הז¢áגלח¢ טלח¢ז טí 
זםגו  ¢דñ ¢לו╨ í¢חה החזו úו םי ¢קו הú áוז הúלהá הלז ג╨ו íגג÷ל כú╨ז טם íגלח¢

.הúהáק
 íג╨ך÷
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827 תמידיםספר

 בנבודו לאהוב לו ואין ממש בדברי יהא אל כן אם כהונן אמרתי שלא יאמרו אםשמים
 תדברון: צדק אלם האמנם ב( נח )תהלים שנ' ולישתוק .חשדותשלא
 להם תראה אל אותך וחייבו רין בית לפני ובאתם חבירך עם דין לך היה אםתתתקכב.

 היה אחד ואם החניפו ולא שוחד לקחו שלא יודע כשאתה זועפיםפנים
 ואם מחניפך שלא טובה לו תחזיק ומחייבך חובה לו נראה אלא אותך מזכה היה וברצוןאוסבך
 להם ותחזיק תשנאם אל מדעתך כשידחקוך תחניפני אל לו ותאמר אותו תשנא מחניפךאחר
 : להם פובה תתויק ואל  תאבם ואי אותך  המחניפים  להרחיקם אתה ראוי יחניפוך ואםטובה

 אתה למה אחד חכם לו אמר לדין תדיר אדם בני מביא היה אחד זקןתתתקכג.
 יתחייבו ואם אפרע בדין אתחייב אם נקי שאהיה כדי אמר כןעושה

 מדין ולא מטה מדין זכאי יוצא אדם פעמים כי תכופר לא חטאתך אמר לי יפרעולי
 טוען כך ואחר המוצנע במקום שלא ומנחת ממון לאשתו שנותנין ארם שרואה כגוןמעלה
 בדיני פטור היי רעה פגיעתה  אשת )א( חכמים ואמרו פשעה שאשתי מה אשלםלא

 המשומר: במקום תצניעי לומר לה והיה שפשע שמים בדיני וחייבאדם
 ולכך )א( יחיה לא אלהיך את תמצא אשר עם לב( לא )בראשית כתיבתתתקכד.

 שהיה כיון אלא לבן מכית ע"1 להוציא כוונתה והלא בדרךמתה
 לשאל וחפיר חכם כשיש הרי התרפים את לקחת יש אם מיעקב לשאל לה והיה שםיעקב

 עצתו: בלא דבר לעשות לארם איןממנו
 עצה תטול שמים ויראי מוכים יועצים שניהם הארץ ועם חכם תלמיד אםתתתקכה.

 שאינו מי וכל ותושיה עצה לי יד( ח )משלי שנאמר חכםמתלמיד
 כא( יב )שם לעולם יכשל לא לשמים שלבו חכם תלמיד אותו עצת בלא דברעושה
 ועצת כא( יט )שם שנאמר ידו על תקלה כל תבא לא און כל לצדיק יאנהלא
 וכל )א( שמים ~DW שאינה כל ולא היא תקום שמים לשם שהיא עצה תקום היאה'

 לא והנה תקנות לתקן  שמים  יראי  עמקו  ואם  להתקיים מופה  שמים לשם שהיאמחלוקת
 לא ואם עשאום כאילו המזכים על מעלים להם נשמעים היו שלא היא מילתאמסייע
 ממונם ואת עצמם את שמסרו והוא יקיימום תלטידיהם או לזרעם יועיל ימים לאחריועיל

 הועיל: ולא מרחו ואעפ"כ קשה עליהם שהיה הדבר עלוכבודם
 שרע דבר שום תראו אם לטובים ויאמר הטובים על אימה אדם יפיל אלתתתקכו.

  ~niwv צריך  ואם  עיר  אעשה ולא לי תנידו ממני תכחדו אלבעיניכם
  שאיני לחכם או חכם שאינו לצדיק יאמר שאם חכמים לצדיקים אלא יאמר לא  וזהאעשה

צריי
 טוב: הרע ועל רע המוב על לו  יאמרו

 חכמה לדבר אוכל לא החכם אמר חכם דברי לשמוע שחפץ נמלך מעשהתתתקכז.
 כרצונך שלא יבר שום אדבר אם לי תמחול כן אם אלאשלימה

 לך לתת חפץ אני המלך לו אמר לו  השיב המלך לו כששאל כן, אמר בזה תחייבניואל
 לא החכם אמר הרבה באוצרותי לי  יש המלך לו אמר לך יש אנה החכם לו אמר וזהבכסף
 שיקבל המלך וחשב לעבדיו קרא לידך בא עניין באיזה שתודיעני עד מאומה מידךאקח
 עלילות מחמת לך ובא בעוולה בירך הכל כי ]ע"ב[ כלום מירך אקבל לא אמרוהחכם
 היה אם ואפילו ליחן אותם ורחקת עניים לך שנתנו מה מידך אקח ואיך עניים לךונתנו
 ממנו שנהנו לפי לרב נותנין התלמידים כי מידך מקבל הייתי לא גזל בלא בדיןשלך

- ---.- 

 א'. פ"ז ב"ק )"(תתתקכג.

 מי"ז. ס"ה אשת )"(תר~תקכה, רחל. ותמת רחל ותחוב השליט מלפני היוצאת כשגגה כן והוה יחיהלא אלהיר את תמצא אשר עם איתא: פל"1 ופדר"א ע"ד פרשה ויצא רבה נמררש 2"(תתתק'כד.
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 תמידיםטפר898
 במלכות להתנהג מה חכמה לך אמרתי שהרי רעה יותר עשיתי לך אבל הישרהלהורותם
 הייה שלא לך היה ומוטב ידי על מזיד אתה הרי כלברי עשית לא ואתה הקב"הברצון
 קיבל לא אלישע מידך אקבל ולא כדברי תעשה ולא שמעת מאשר דברי אתשומע
 לפי אדן טנבוזר קיבל ירמיה )א( רבות שנים ישראל את פירנס לכך ארם וממלךמנעמן
 אחיקם בן גדליה ירי על לו לתת צוה אלא קיבל לא אמור תחפוין אם ועודשנתגייר

ן
 אחיו: קודם מת לכך מפרעה קיבל יוסף )ב(

 הבורא על ספקא שום לו יש אם אלא נוראו אחרי ארם .יהרהר לאתתתקכדו,
 לדעת שיוכל חכם שום ואין הבורא בעניין הבקי החכם לפניידבר
 : דבריו כנגר בחכמה למהרהר תשובה ישיבאלא

 דרכו )א(לפי לך יאמר שמא חושדו שאתה מי לפני לעיצה תבא אלתתתקכט,"(
 נקי ושמא אותו תחשוד ואתה הדבר יצלח ולא לך ייטב לאשמא

 ואתה דבר אותו אעשה איך לך ויאמר עיצה ממך ארם ישאל וא30( הדבר כזההוא
 ואם לבסוף עכירה יהיה מחשבתו תקיים איך לו תאמר אם ותקנה עיצה לעשות.ודע

 דרכו לפי עיצה לו תתן אל עון יהיה שלכסוף עיצה לו יתן מאחר עיצה וישאלתשתוק
 לאבשלום עיצה שנתן הארכי חושי כמו הקב"ה רצון שיהיה בעיניך שנראה טה לפיאלא
 בפעם אחיתפל יעץ אשר העצה טובה לא חושי ויאמר ז( יז )ש"ב ג( דוד בירשנפל
 )ב(ועוד שעשה מה עשה כבר ועוד . . עשיתם( ברע אמר לא הפילגשים אל אבלהזאת

 : לדוד טוב שהיהלפי
 ינהיר צדיק ופלוני לפלוני להזיק רוצים אנו תאמר בבל לאדם אמרו אםתתתקל,

 בפלוני להתחתן רוצה אני לך שאל צדיק ואם הרע לשון זה ואיןאותו
 מחר אם ואפילו צדיק שהוא בו מכיר אתה אם פגם דבר שום עליו שמעת אם ליהנד

 יאמר לאו ואם לו יניד לאחרים יודיע ולא לביישו פגם אותו לו יזכיר לא עמויתקומם
 ידך: על תקלה יבא שלא כרי מאחרים תחקורלו

 שלא אמונתך תן או לי השבע יורע אני סתר דבר ארם לך יאמר אםתתקלא.ס(
 חידושים ואחר סתרים אחרי להוט תהי ואל . . . תעשה אלתגלה
 התורה: מן האדם את מםירין אלהכי

 אם עיצה לי תן לשמעון שאמר ראובן כגון משמעון עיצה שנטל ראובןוזהתקלב,
 לי נתן שמעון ליוסף ראוכן יאמר לא ליוסף או ליהודה בתיאתן

 המתן ארם יאמר ולא לומר יוכל ליהודה אבל יומף ישנאנו פן ליהורה בתי שנתתיעיצה
 לפי עיצה לו שיתן מאותו ויבקש האחר זה ילך שמא כי לסלוני עיצה שאשאלעד
 עד המתן לו שאמר לאותו וקשה )א( טובה עיצה לו ויתן הוא חטא ירא ואםררכו

 שונא: ליועץ שקנה נמצא בפלונישאתייעץ
 תן ליועץ אומר והיה עיצה לו שואל אדם כשהיה אחד ניועץ ומעשהתתתקלג.

 בתו אקח אומר שהיה או אותי טצער שפלוני מה על עיצהלי
 צריך אני פעמים שהרבה אע"פ היועץ לו אמר יועצני שאתה לו אגיד לא ואני לאואו

 שקשה אע"פ הטובה עיצה ממך אטנע לא גפניהם עיצה תשאליני אם ופלונילפלוני
 סססי"ג. ס( 3כייי. חלק שקוס 1( ע"כ. ג( קלח. נסטיס ק5"ג, 3( ק5"נ.6(

- - - - -
 ברבנות. עצמושהנהיג מפגי לאחיו קודם יוסף מת מה מפני א': ג"ח בגרכות )3( ה'. מ, שמיה )6(תתתקכז.
 הוא, כי בחושק מכיר כבר היה הפיגשיס, ח"ד עליו מתרעם חושי כי רואה אבשלוםו היה ואם לדור מוג היה חושי ר"ל )3( דרכו. tes מיועצך : א' 1qy סנהדרין)"(תתתקכט.

 בו. יאמין שאבשלום כרי חושי שתק לכן חושי, עצת מקבל היה ולא רורשתר טובחחושי,
 עליו. שנשאל למי רעה שהוא ת"י )"(תרזתקלב.
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829 חסידיםטמר

 לדבר יכול אני עצתי כל כי וכך כך מייעצך שאני להם אניד אני תחפוץ ואםבעיניהם
 : בסתר כסובנלוי

 נתכוון שמים שלשם אע"פ עיצה באותה ונכשלו לאחרים שיעץ חכםתתתקלד,6(
 יצטער ואל ימחה אל נכשלנו לעצתו ששמענו לפי יאמרואם

 על וזכות חייב ירי על חובה ומנלגלין )א( חובה להם בא ידו שעל קצת לו שיתכפרכרי
 : זכאיידי

 או תכירו על לעז ומוציא חנירו ארם על שקוכל אדם אצלך ינא אםתתתקלה.
 ואתה בפחך הוכיחו קכ"נ[ ]דף שחבירו מפני או אותו ששונאמפני

 וגם זכות לכף חבירך להכריע תוכל אם תבירו על לאחרים יניד לא לך שהניד כיוןיורע
 ויאמינו בשת ויהיה לאחרים ויניד ילך דבריו תקבל לא שאם עליו מגיד שזה מהלאחרים תגיי ואל תאמן ואל רבריו שמע לאו ואם טוב יקבל אם אותך אוהב חבירך לומרתוכל
 לו תשמע אל לאחרים מגיד וגם לך מגיד אם אבל עמו ויתקוטט לחכירו יאמרו אולו

 חבירו: על מרבר שקר להם אומר שהוא לאותם ותאמר בוותגער
 ולא הזהרתו ולא תמות מות לרשע באמרי יח( )ג יחזקאל במפר כתיבתתתקלו.

 ימות בעונו רשע הוא לחיותו הרשעה מדרכו ושע להזהיודברת
 שלא יש אלא להזהיר רברת ולא אמר למה הזהרתו ולא שאמר כיון אבקש מידךודמו
 מקבל שזה אותם ליועציו דברת ולא אמ' לכך מקבלים יועציו מן אבל ממנו מקבליםיהו
 וידבר ילך לאשה או אחד לאיש נשמעים דבריו שאין רואה כשאדם משמע מכאןמהם
 לא להזהיר דברת ולא שנאמ' וזהו להזהירו היועץ מן ויבקש נו מתייעץ שזהלמי

 שיזהירוהו: נשמעין שדבריו למידברת
 את להוכיח נשמעין שדבריו עשיר לשום ידבר נשמעין דבריו שאין אדםתתתקלז.

 משיבת תמימה ה' תורת י( ט ח יט )תהלים לאחר שהריאחרים
 יא( שם )שם טסך מיד ונוי משפטי וגו' יראת וגומ' מצות וגו' פקודי וכו' עדותנפש

 ומתי נחסרים אז רב ופז לו זהב אשר טאיש כשיוצאין כלומר רב ומפז מזהבהנחמרים
 ועשיר תורה בעלי מורים עשירים חכמים כשתמצא כלומר דבש מפי כשיוצאיןמתוקים

 דברי: כשמעטים צופים ומנופת נשמעיםאז
 ער )א( אמרו ואשר להוכיחו אין רבריו יקבלו שלא יודע כשאדםתתתקלח,3(

 את או הבן את האב או האב את מוכיח כשהבן מרברנגיפה
 נזיפה עד או שיכהו עד לדבר לו יש קשים דברים כיצר תוכחה היכן עד נלומראחיו
 נס שלבו לפי כך כל קשות לו שידבר ליה כראית ולמר ליה כראית למר קללה עדאו
 אותו שיניח מקללו או בו נוזף או ומכהו למבול יכול אינו קשים דברים רק ואוהבובו

 שיבא ער ינקום וגם יעשה להכעיסו ויותר ישנאנו יוכיחנו שאם אחר אדם אבלמלהוכיחו
 אלא מדבר אינו ונזיפה וקללה הכאה עד שאמרו מה אבל להוכיחוג( אין יותר רעלידי

 שעה לפי אבל מטנו ינקום ולא ממין להפסידו ישנאנו שלא בברור שיודעכאוהבים
 ועל הקללה ועל ההכאה על ישנאהו לא המקלל שזה והנזוף והמקולל המוכה ויודעיכהו

 למה לך חדל ונו' הליועץ לו ויאמר אליו ברברו ויהי פי( נה )דה"ב שנא' וזהוהנזיפה
 שמעת ולא זאת עשית כי להשחיתך אלהים יעץ כי ידעתי ויאמר הנביא ויחדליבוך
 אמ' כך אלא להשחיתך ה' יעץ כי ידעתי לו ויאמר הנביא ויחדל כתיב הרילעצתי

 ע"כ. נ( ש"נ. נ( מספחם.6(
..

- -  - -  

 ב'. קי"ט ב"ב )6(תתתפלד.

 ב'. ט"ז יסכין )6(תתתקלח.
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 תמיריםטפר880
 מאהבתי להזהירך והקדמתי להשחיתך שיעץ שידעתי אלא מוכיחך הייתי לאהנביא
 טוב הרי לו ישמעו כן אם אלא להוכיח מחוייב אינו לאחרים אבל אחי שאתהאותך

 יותר: יוכיחו לא לאוואם
 באל"ף ראש חקי לחם הטריפני לי תתן אל ועשר ראש ח( ל )משלי כתיבתתתקלט.

 לכם אהיה אנני ט( יא )שופטים שאמ' כיפתח תאמר א4כתיב
 ואנכי במנשה הדל אלפי הנה סו( 1 )שם שאמי כגדעון אלא אלפים כמה והרגלראש
 ה' בכם בני ימשול ולא וגו' גרעון אליהם ויאמר בג( ח )שם וכת' אבי בביתהצעיר

 : בכםימשול
 ודבריו וטוב עשיר ויש נשמעים דבריו ואין כלום לו שאין אדם רואה אםתתתקם.

 אותו תשימו ויאמר להם ישמע אל ראש למנותו וחפציםנשמעים
 : לראשהעשיר

 ברשעים וכי עזות יענה ועשיר רש ידבר תחנונים כ0 יח )משלי כתיבתתתקמא.
 כננד נשמעים ורבריו למחות שיוכל עשיר אלא יעשו איךיורה

 היורד חלק כי וגו' לכם ישמע ומי כד( ל )ש"א השלל בעניין רוד כמו עזות יענההרעים
 צריק רש ידבר תחנונים להוכיח הולך צדיק כשעשיר הכלים על היושב וכחלקלמלחמה
 יהיו עצמו של שדבריו יתחנן תאמר ואם עשיר של דבריו שישמעו יתחנןלהקב"ה
 תאמר ואם נשמעים אינם ודבריו ביויה המסכן וחכמת טז( ט )קהלת כתיב הרינשמעים
 בחכמתו העיר את הוא ומילט וחכם מסכן איש ]ע"ב[ בה ומצא סו( שם )שם כתיבוהלא
 והעשיר צדיק לעשיר חכמתו ידבר הוא לומר יש לו ישמעו ואיך העיר את ימלטואיך
 ולילה יומם שעסק בחכמתו העיר את ומילט ר"א רבריו ונשמעים העיר לאנשיירבר
 : נפשי ותחי היא מצער הלא כ( יט )בראשית וכתיב העיר את מילט ובתפילתובתורה

 אחר לב אלהים לו ויהפוך שמואל מעם שנמו כהפנותו ויהי כתיב "(תתתקמב.
 לכך נתנבא הימים לאחר שהרי לו גרם לא שמואל לפניםולא

 לו ויהפוך להלחם אחר ללב גרם שנמשח שמן אלא שמואל לו גרם שלאבהפנותו
 יחפוץ אשר כל על ה' ביד מלך לב ולמים פלגי א( כא )משלי זש"ה אחר לבאלהים
 והמלך העם זכו לא ואם צדקה למלך ותחשוב לטובה לבו יטנו והמלך העם זכו אםימנו

 : לטובה לבו שיטה זכה שלא המלך מן ונפרעין לרעה לבויטנו
 אם עושרו מפני עשיר אדם או הציבור על שמתגאה פרנס תראה אםתתתקמג,נ(

 הקב"ה רצון לתקן וברצונם מובים הקהל ראשי ורוב ירו לאליש
 כת' בתחיל' לשונאו יאחר לא י( ז )דברים שנא' ימים יאריך לא אז הגאה מפני יכוליםואין
 למסייע ראש הרמת אין ואז הנאה מפיל אלא לשונאו כת' כך ואחר לשונאיו שם()שם

 בו: ולבוטחי'לו
 וראוי ולשרים למלך מדבר אני אומר והיה הציבור על מתגאה "יה אחדתתתקמד,

 היו לא אוהבו דין או קרובו דין וכשהיה שלי דברים לקבללכם
 ובנידוי בחרם התובעים לדחוק רוצים הציבור וכשהיו רבים עוזריו כי לפניו יכוליןהקהל
 אמ' השרים לפני לדבר צריכים הציבור כשהיו תפילות עיכובי והיו מפניו יכולים היולא

 חיתיתו שנתן עד. השרים אל אתם ותדברו אתם תלכו הדין את להטות חפיציםאינכם
 המתים ומלביש מרחיץ היה טובים מעשי' שבידו אע"פ ומת טמר לא שמים יראיעל
 של מלית לקח ונם פנים הקב"ה לו נשא לא צדקה ונותן אורחים ומכנים הילדיםומל
 שנה יחיה שלא צדיק אותו וקללו הצדיק פני והלבין להתעטף לליצן ונתן אחדצריק
 בתקנת יעסוק הצלחה הקב"ה לו שנתן מי נל לכך שנתו הוציא שלא היה וכךאחת

  סי"ד. ג( כ"כ. 9'וע סופק נ( ססס"ח. 9" לעיל כטלי
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 עב( עה )שם וכת' בנדולות הלכתי ולא א( קלא )תהלים שכתב כדוד יתנאה ואלציבור
 תפילת שעכבתי כיון אט' מרעים ביד יחזיק ולא כ( ח )איוב וכתיב לבבו כתםוירעם
 עניים מצעקת למיתה יומו שבא עד מועטים ימים היו ולא עליך העון יהא ידך עלותורה

 ואימתו יראתו מטיל היה כי לו להאריך חפץ לא והקב"ה עליו ועלבונם עונששמנקשיי
 הטצות מן צדיקים וטונע הכנסת בבית השבחות ממהר היה ולהכעיס השם יראיעל

 מנאץ: הי ויראי עבירה לעוברי ומסייע שירצה מי הכנמת מכיתומגרש
 מתן הרי לעניים נותן אינו והוא עושר לעשיר ונותן מספיק שהקב"ה סיתתתקמה.

 הקב"ה לפני וצועקים העניים באים לפרנס מאה יכולים שהיולאחד
 גזל כאילו העשיר מן ונפרע סובה עמי עשה ולא אלף לפרנס ינול שהיה מה נחתהלזה
 לעניים עושרך ידך השגת כפי שתתן כדי עושר לך המפקתי לו שאומרים רביםעניים
 בידך נתתי כן על כי שלי בפקדון כפרת וכאילו גזלתם כאילו ממך אפרע נתתולא

 כדי שררה לך נתתי רע לפרנס אומר וכן לעצמך העושר ולקחת לעניים לחלקהעושר
 כמו הפרנסות ממנו נפרעין הרי עושה ואינך לצדיקים טובה ולעשות רשעים בידלמחות
 וגם שנהרג הכבוד כננד ממנו ונפרע עמלק זרע להכרית למלך מניתיך לשאולשאמ'
 טז( )שם ומבעשא יא( א )מלכים ומירבעם כא( )ש"ב הוקעו ומבניו לא( )ש"א נהרגובניו

 הרנו ולא ארם מלך ביד אחאב ונתן הרע עשו והם עשו ולא הרעים ביד למחותשמינם
 כלום לו עשה לא ולבסוף )א( לירו שהביאו הסרחים וכנגד הכבוד כננר ממנו נפרעהרי
 לצדיקים יעשה איך להודיע להתפרנס לאלף דיי שהיה מה לאחד נותן שהקב"הומה

 לצדיקים: שכן כל צריך מאשר יותר יתן לרשע שהרילעתיד
 המתנאה פרנס חיים בארץ חיתיתם נתנו אשר כר( לב )יחזקאל )א( כתיבתתתקטו.

 הרעותי ולא סו( מז )במדבר כתיב בחנם הציבור קכד[ ]דףעל
 עצמם את משכירים היו השנה עברה וכשכבר יהודים משכיר היה אחד מהם אחדאת

 ממונם את יפסידו פן יריאים והיו עליהם ואיים להשכירם שלא לאחרים וצוהלאחרים
 על פרנס לאותו מועט בשכר עצמם את להשכיר הוצרכו יהודים ואותם השכירוםולא
 עושים היו לו אשר וכל ואוהביו וקרוביו חיים בארץ חתיתם נתנו אשר נאמר בוכיוצא
 מנהינם עולים ואינן לניהינם שירדו )ב( אמרו עליהם להם עוזר שהוא זה בעבור עירםלבני
 : בו כיוצא זרעו רע לרשע אוי יא( נ )ישעיה בזרעו טובים אין הטובים על אימה המטילוכל

 וזה אותם שחומסים אותם על קובלים עניים והיו בעיר מוחזק היה אחדתתתקטז.
 נחמם שהוא הדבר ונתגלגל למחות היכולת ובידו למחות רוצה היהלא

 עוש:ן וכה לו אמרו לשון לכם אין וכי להם אמי לו לשמוע רוצים הקהל היו ולאוקבל
 כשיש זה וכל לעשות יכול והיית לך נזקק ולמה לדבר רצית ולא קובלים שהענייםלך

 רצונו: שיעשה עד תפלה יעכב נבר דאלים שכל במקום אבל טובים של ידםלאל
 על ישמע לא תזכירו לא אחרים אלהים ושם יג( כנ )שמות כתיבתתתקטח."(

 הקישן למה לי תחונ רגלים שלש יר( שם )שם ליה וסמיךפיך
 אלא קדש אותו של יום ועד ע"ז של איד יום עד לנוי ישראל יאמר שלא לךלומר
 וכתיב בשמם תשביעו ולא תזכירו לא אחרים אלהים ושם וכתיב שבועות וכך כךיאמר
 יזכרו ולא מפיה הבעלים שסות את והסירתי בעלי עור לי תקראי ולא יט( יח ב)הושע
 באמונה לגוי יאמר ולא ישראל יזכור לא אידם שם ואפילו )א( בשמםעור

 מכ"י."(

 לטובה. מאומה תיקן שלא יל )לתתתקמה.
 כשמות שהם שלהם חגים אושם המרדכי בשם הגיא מ"ב קמ"י סי' יו"ר בשו"ע )"(תתתיח. שם. שם )ג( א'. י"ז השנה כ"ש )"(תתתממו.
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 ולא בה לוצץ להיות אפילו זרה עבודה שם לגר יאמר לא וגם לאלהיךשיש
 רוצה כשהוא אדם יאמר ולא )ב( שלו ביהודית ישבע ואל בשמםיזכיר

 אעשה אדם יחשוב ואל )נ( יעשה לא זה גם לשקר באלהותו לנוי ישבעלהשבע
 הנוי יאמר אם כך: לפעור עושין שהיו ניון צואה אעשה או עליו ואשתין לע"זביזוי

 אלוה על כוונתו כי אמן יענה אל עמך יהיה או וצילך או יעורך אדונינו אואלהינו
 אחריו אמן יענה אז עמך יהיה או יצילך אדוניך או אלהיך יאמר אם אבל )ד(שלו
 לא שם שבח שהוא לישראל ונראה לע"ז לשבח כומר או גלח שעשה פיוס יש אם6()ה(
 אל פלוני מאיש אשתו את שחושד איש יש ואם להקב"ה הקדש בלשון אותויאמר
 יכתוב לא ונמחקו לע"ז תיפלה בהן שיש נלחים בספרי אם החושרו בפני החשוד אתיזכיר
 ישראל לספרי יקשרם אל פסולים מפרים של טבלאות יש ואם איגרת כתב אפילועליהם
 לא קדש שום ולא ע"ז שום לא בו הזכיר ולא כומר או גלח שכתבו מפרים כיר ישאם

 לעבירה זמר לעשות גוי או לע"ו פיוט לעשות שרוצה נלח יש אם ספרים עםיצניענו
 יהא שלא לו יאמר אל לאלהיכם משבחים שאתם נעים ניגון לי אמור ליהודי אומרוהוא

 : ידועל
 סוף עד עשירים אינם כומרים עם עסק להם שיש אדם בני רובתתתקמט,נ(

 להם שמספיקים לפ* ימיהם סוף ער עושרם יארך לא כיימיהם
 מה לבסוף לכך ביתך אל תועבה תביא לא כו( י )דברים על עובר ועור ע"זתשמישי
 ולבסוף הרבה מרויח בעוולה ומתן משא העושה וכן יפסידול( הכומרים עלשהרויחו
 רוצה אין האדם וזה שלו שאינה הקרקע על בגזל שיושב חשוב אדם וכןמפסיד
 אבותיו של הדין מן שאינו וידע הזקה שני אבותי עליו ישבו שאומר מפנילהחזיר
 חרם נתנו וכשלא יגיד שלא מופכ פעמים עונו ונשא יגיר לא אם א( ה )ויקראכתיב
 רצה ולא המטמונים יודע אהד והיה ומת ע"ז ותכשיפי צלמים על שהלוה אחדכנון
 לכומרים וימכרו יקהו הם ליורשים אניד אם אלא יודע אני לחכם ואמר ליורשיםלהגיר

 עדותו: ידי על זה חטא נמצאולגלחים
 ספר על שהלוה חטא האב והנה גנים לו שיש האכתתתקנ.

~1DD 
 ומת קונהו או

 לא שלנו קרוש ספר לו והיה וכך כך ששוה הנלחים אמרווהנה
 פסול בספר הנלחים שיתנו כמו כך בו יתנו היהודים הקדוש שהספר כיון ]ע"ב[יאמר

 הפסול: ספר שלי וכנגדו הקדוש מסר שלךיהיה
 ושרפו: למוכרו רצה ולא פסול סמר ירש אחדתתתקנא.
 זאת על לבנך תני לה ואמרה נויה באתה בנה חלה יהודית אחת אשהתתתקנב,

 האבן זאת של מיבה מה היהודיה אמרה ויתרפא לשתותהאבן
 נוים ולכמה בה שנטמא האכן מן והיא השוהם מן האכן שהביאו הגויהאמרה
 אנכי אין של שהיא שאמרה כיון היהודית אמרה )א( ונתרפאו לשתותנתנו

 ט"כ. י( ת"ל. ג( מכ"ט. ל מכ"ח.6(

 על שטעה לו שיש גוי מ.: סי' תרכ"ד ליק הגאונים גתשובות )נ( להזכיר. מותר אדםבני
 אלקילה באללה שנשבעים כמו הגוים בשבועת אלא ישראל בשבועת להשביעו רוצה "ינוישראל
 ששמעה ראיט כך קישתא. יש או ממנה עצמה וימנע ישראל כשבועת חמורה שבועתהיא

 שכתב מה ויעוין ט"ו ענין ח"ג בתשב"ץ ט תשובה ומובאה עיקר, כל קילותא כה ואין היאחמורה

 הן העמים אלהי על תקלי לא אלהים פירשירידיה
 חק

 סופרים ובמסכת לחמיים, היוסיפון בשם
 פנ"ה. שלם ימי עינים מאור ויעחן א', ט"ו סנהדרין העוין וחול קדש משמש תקלי לא אלהיםפ"ד
 יעוין )ס( אמן. אחריו ענה עכו"ם ברכך אם פס"1: בראשית רבה מדרש פ"ח ברכות ירושלמי)ד(

 נחש שנשכו דמה בן אליעזר בר' מעשה : רחולין מ"ב בתוספתא שאמרו כמו )6(תתתקנב.
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 )דברים וזה אבן באותה רפואה שום לעשות רצתה ולא האבן על בני שישתהחפיצה
 אלהיך: ה' את לאהבה מ( ים )שם נפשך ובכל ה(1

 שכשיפתח התועבות כננד יעשה לא לביתו חלונות לעשות אדם כשבא "(תתתקנג.
 ד( ים )ויקרא וכתיב ע'ו כננד פונה שתדיר ועוד כמשתחוהנראה

 על ישים 4א ע"1 כננד פתוח חלון לו יהיה לא הכנסת ולבית האלילים אל תפנואל
 ע"ז: כננר ספריםחלון

 אינו והשער ע'ו כנגד עומד השער אם ו( ג )משלי דעהו ירכיך בכל י(תתתקנד.
 אחורנית פניו יהפוך אלא יכפוף אל ראשו לכפוף וצריךנכוה

 ינוין אלא )א( לע"ז כמשתחוה נראה יהא שלא כרי לצרדין או לאחוריו יפנהאו
 ע'ז: כמר לו ישתחוהשלא

 הרי לומר ינולים היו תמונה כל ראיתם לא פו( ד )כנרים כשאמרתתתקנה.
 היה אלא האדם את עשה אלהים בצלם ו( ט )בראשיתכתיב

 ונדע המכפלה במערת לראותו יכולין )א( תאמר ואם הראשון ארם זה משיבמשה
 נ0 כ )שמות  תמה נלנל טכהה עקנו )נ( שהרי לראותו יוכלו לא כי משה להשיביש

 ארם: רמות אחי  תעשון לאלנ(
 ע"ו לבית מליבנס נמנע והיה תסיר יצחק רי שמו והיה אחר בחנם מעשה י(תתתקנג

 והיה הקברות לבית להוליכו אותו מוציאים הץ ספירתובשעת
 פירצת דרך העגלה והוליכו העגלון ברצון שלא המוסים וברחו העיר שער עלע"ז
 והלכו החפירות מן ויצא העיר סביב הפירות והיו מותו לפני בקרוב שנפלה העירכותל
 שנפל נס הקב"ה לו עשה ע"ז בבית ליכנס רצה שלא בחייו שנזהר ומפני ישרדרך

 : החומה פירצת דרך הסוסים הביאוהו מותו ואחר מותו קודםהכותל
 פ( יד )מ"א שאמרה קול בת שמע כשיצא ע"ז בחצר הלך אחר יהודיתתתקנז.

 : ימיו כל והתענה נוך אחרי השלכתואותי
 לעשות טה לו להורות לזקן ושאל ונתחרט ע'1 בבית הלך אחד אישתתתקנח.

 עשה: וכן תתענה שנה בכל יום באותו לואמר
 לבית תכשיפיהם כל לכומרים מוכר שהיה )א( אחד נאדם מעשה ג(תתתקנט.

 והביאו שלהם צלמים שמביאים יום היה וכשמתהתילות
 לו: נעשה במירה  מירה ואמרו טיסתו ננגדהערלים

 חוור הוא היה אבל אים כשהיה בעצמו נוהג שהיה אחד באדם מעשה י(יץתתקם.
 יום אותו והיה האבל עם מצטער והיה מנעלים בלאבביתו

 יחיפים הכל והלכו היה באב תשעה ויום העיר לאותה הקהלות כל שנתקבצו בושמה
 : לעשות הוצרך שלא אע"פ עשה בעיניו והישר שהטוב הקב"השהראה

 צלם טביאים הם אמר המלך לקראת  הלך לא למה אחר לארם אמרורןרןתקסא.
  שם:  אלך לא לבך תועבה ע"1  וקטורת שםשלהם

 סרי. ד( סמ"ג. ג( סמ"ג. נ( ס5""."(
- - - -

 ה"ג: פ"ב זרה עבורח וגירושלמי כו' ישמעאל ר' הניחו ולא להפאותו סמא כפר איש יעקבובא
 "פל'" למילת א"י עליי אמרית מאי א"י נפק מי ואינוסם, ליה ולחש אתאחד בלע ליה הוה בריהבר

 השליט. מלפני שיוצאת כשגגה כן ליה והמת מילתא הדא שמע ולא מית אילו ליה הוה מאיאמר
 מותר. t"pg כמשתחוה נראה אית ואם ויסלם ישהה לא א': י"ג ע"י )",תתתמנד.
 ב'. מ"ג ע"ז  )ג( פ"כ. רנה ייקרא )ט א'. מג שכיבין )"(תתתמנה,
 פסולים.  ספרים  למנור  שאסור כתג n~Sp ס"  התרומה בספר )יתיץיץקבט.
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 לתועבה אחריו ילך שלא הגלח וידע כסף ליהורי חייב היה אחד גלח 6(תתתקמב,

 רצה ולא התזענה בבית הנלה הלך חובו לתבוע הלךוכשהיהודי
 : שם אחריו לילךהיהודי

 קכ"ה[ ]דף הפשוט זה לי תחליף ליהודי ואמר התועבה בבית שהולך גוי "תתתקםג,
 לגוי: יתן לא ע"זלתקרובת

 שום בחלון ישים ע"נ בית שם דרך ורואה הכנסת בבית אדם אם ג(תתתקמד.
 : יראנו שלא כדידבר

 הרי אמר ימיתוך שמא תבירו לו אמר צרכיו לעשות ללכת יצה אחריזרזתקםה.
 מיתה תנרום אם עון אלא שכר לך אין לו אמר השם קידושעל

 בתוך ונקרשתי לב( כב )ויקרא שכתוב מה העיר ובבני בבניך תמתכן אל ועודלעצמך
 )תהלים כתיב וכן ימיתוהו וכך כך יעשה לא אם אותו דוחקים כשהגוים זהו ישראלבני
 כתיב עליו הריגה לידי עצמו את הביא אם אבל היום כל הורננו על.ך כי בג(מד

 : מאד נפשך ושמור ט( ר )דברים וכתיב אדרוש לנפשתיכם רמכם את ואך ה( פכבראשית
 בתורה וקורין מזמורים שם אומרים והיו הננסת סיח עשו הראים )א(תתתקמו.

 צרכיו לעשות התלמידים מן אחר בא שם ותל"ידיו הרבעבר
 כיון שם להתפלל תושב נירי שעשו עלייה ש בית אפילו תעשה אל הרב אמרשם
 : שם עמהם יתפלל לא ישראל אבל בזיון ררך בה להתנהנ אין להקניה אלא מתפלליןשאין

 תתפללו כשאתם ליהודים אמר בית ועשה באלוהו מסתמק היה אחד גויתתתקמז.
 וניניהם אהד רופן ורק לנוים אמר וכן לאלהיכם עמנם אתפללאני

 ועוד יתחשב לא ובגוים ישכון לברד עם הן פ( כנ )במדבר כתיב הרי הרבאמר
 מתפללים: אילו מתפללים שאלה למי יאמרו  והרואיםהשומעים

 ורומם יו( סו )שם וכתיב בגרונם אל רומסות ו( קמט )תהלים כתיבתתתקטח.
 יהורי בלבד הדיבור קול בגרון תלויין שבחות יש לשוניתחת

 שעול לו ונעשה בסיטך רם בקול וברכות כלע"ז שלמש בביהכ"נ שבחות אומר היהטוב
 שיאמר כרי רפואה לעשות מה לרופא ושאל רוקק היה וגם לוטר ינול היה ולא בלע"זטוש
 לע"ז דיבר והיהודי לע"ז לשון טפין והיה שם יושב נלה והיה השפהות הכנסתבבית
 הנלח וכשהלך הנלא שילך ער הרפואה לי תגיר אל הקדש בלשון לרופא החכםאמר
 לגלאים הרפואה יעשה כי מפני לו תניד אל הרפואה את הנלח ישאלך אם החכםאמר

 הנלח: אל לגלות רצה ולא הרומא לו אמר סח ליהודי הנלח ושאל תיפלותם בביתשצווחו
 מקום היישוב והיה בהם לטבול כרי רבים מים היו לא אחת בעיר י(תתתקסט.

 שם שאין כיון החכם להם אמר בהם לנור היהודים ורצוריוח
 לא שלהם ע"נ שם עליהם קורין והנלאים הגנבים את בהם שמנסין )א( מים אלאמים
 טוב אין מים באותן וזנוכית מתכות וכלי סכינים להטביל ואף בהם לפסול לנשיםיתכן

 ע"ז: שם עליהם שהזנירו לשם ברכהלעשות
 בחצר אלא יפה ערבה מצא ולא לערבה צריך והיה בנפר היה אחד ס(תתתקע.

 ואל יפה שאינה ערבה קח אחד זקן לו אמר מים עלהתועבה
 יהיה: לרצון לא כי התועבה שבחצר יפה ערבהתקח

 סיח. ס( סיע. ז( esn. ג( vtsn. נ( סיס.6(

 כו'. בבהכ"נ ישראל עם להתפלל שלא לשותם צריכים ועכשו : צדק שערי בתשובותגאוןי נטרונאי רב שלהם, לביהכ"נ לאלו אלו נכנסים ואינם : ח' צד קדמאיות בליסטי )יתתתקסו.
 וואססערפראבע. נקרא ההם בימים נסיבות עשו בם אשר המסה מי המה )6(תתתקמט.
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 אצל עת ענין טה חכם לב ידע ומשפט ועת ה( ח )קהלת כתיבתתתקעא,
 שאמרו טה על שעבר נענש שאול )א( שאסרו לפי אלאמשפט

 נשבע ולמה כמחריש ויהי נז( י )ש"א דכתיב מחול כבודו אין כבודו על שמחלמלך
 אם דבר של בראשו עיניו ההכם אלא אמיתך אם ח( ב )מ"א גרא בן לשמעידוד
 בעיר למהות יכולין ואין בעיר והזק אלם יש אם יותר ברע היה לו נשבע היהלא
 יכולין אנו שאין כיון ארם יאסר לא בגוים או ביהודים או עוזרים לו יש כיבידו

 בני לפ( נ )ש"ב אמר דור הרי משפט נעשה לא אחרים על גם כן אם עליולשפוט
 שאין הם רבים אם. אבל מאחרים ועשה מיואב משפט עשה ולא ממני קשיםצרוייה
 : )ב( סופה בממכת כראיתא וכו' הרוצחים משרבו שאמרו כמו יחדלו עליהם לשפוטיכולים

 פוס יום וחיללו חוב ביום מחלוקת עושה תבירו עם איש יהיה אםתתתקעב.
 בעבור צועק זה פוב יום ואחר לגוים חבירו על אחדוהלשין

 על כך ואתר תחילה אוב יום שהיללו על אדא תחילה לו להזקק אין לושהפסיד
 אותו ומסיתין יועצים וקרוביו לשלם מה שהפסיד לאותו אין ואם לחבירו שהמסירמה

 ומסיתיו ועוזריו יועציו אותם את ידחקו תקיפא שבעיר וע"ב[ הצדיקים ויד לוועוזרין
 אלמא וכל לך דנינא כן )א( ואסר הזה הרע כדבר עוד לעשות יוסיפו שלא כדילשלם
 : עבירה לבעלי עוורים שהיו לפי ונשים טף המיתו בנבעה פילנש ובטעשהדכוותך

 ה( בו )משלי התלמידים אמרו ריבוה דברי מרבר היה מחלוקת בעל אחדתתתקעג.
 כסיל תען אל ד( שם )שם כתיב הרי אמר כאולתו כסילענה

 עם שהשקר יודע אתה מחלוקת לבעל אמרו לחשות עת 1( ג )קהלת כתיבועוד
 באמת בין בשקר בין לקרוביו לעזור תורה אסרה לא אמר לקרובך תעזור ולמהקרובך
 מתרגמינן ובמשפחתו ההוא באיש פני את אני ושמתי ה( כ )ויקרא כתיב הרי לואמרו

 ישקר מדבר ז( כנ )שמות כתיב והלא לו אמרו כתיב בע"ז ההוא אמרובאסערוהי
 אמר תדבר לא למה לחכם אמרו )א( שבועות במסכת עליו דרשו עניינין י"נתרחק
 בעל אותו אחרת בפעם שריונר מה תוכרו רק מוב מה כעתו ודבר בג( סו)משלי
 לערותו תאטינו אל החכם ואמר לו פסול היה שלא קרובו עסק על מעיד היהמחלוקת

 אמר והחכם בכם אני משמה אומר היה והוא כפרן הוחזק לעצמו היתירא הורהכבר
 סי עם הצדיק יתווכח אל נאמן אינו יאמר כך שאחר ומה תאמינו תחילה שאמרמה

 ענה האמת על מודה אם אבל כאולתו כסיל תען אל וזהו האמת על מורהשאינו
 שהכסיל וסבורים אחרים שיש כגון האמת על מודה שאינו אע"פ ופעמים כאולתוכסיל
 עת ז( נ )קהלת ולכך יענה לכך הכסיל עם אמת יאמר יענה לא ואם אמתאומר
 לחשות: עת להכעיס יעשו ידבר אם יורע הצדיק ואם טוב מה בעתו ודבר וכתיבלדבר

 יענה ולא יקיא הוא גם דל מזעקת אזנו אוטם 4צ( כא )משלי כתיבתתתקעד,
 כי פלוני נקרא שניהם ואמרו בתים בעלי שני היו אחדבמקום

 אחד וחייב עלינו מקבלים אנו שתאמר מה וכל בדינינו תשב לו אמרו בריניםבקי
 לבסוף עשיתי כדין ואמר עשית כדין שלא לנו נראה אחרים לו אמרו האחרוזיכה
 דיינים נעשו עשית כרין שלא לו אמרו שמתחילה ואותם עניין באותו בא הדייןזה
 אמר לך נעשה לאחרים פיללת כאשר אחרים דנת שאתה כיון לו אמרו דבר אותועל
 אמרו הם הדין לי תשנו היאך לירכם מעשה ובא עשיתי כרין שלא אמרתם אתםלהם

- - - -
 אי מ"ח )3( ב'. כ"ס יימא )6(תתתקעא.
 תברר. אלימי ולכל לר דיינינא הכי ג': ל"צ ב"מ )"(תתתכ'%ב.
 א'. 4א )"(רזרזרזקעג.
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 אמידיםכפר886
 להם שנראה כסו הדין יעשו הם דרכו צדיק יאחז מקום סכל אטת אטר והואאמת

 : יעשו זה שהפסיד לסי שיפרע לעסוק יוכלוואם
 לומר צדק פעמים שתי למה תררוף צדק צדק כ( טז )הברים כתיבתתתקעה.

 ואלה בתורה חכמים אלה בעיר רשעים ויש בעיר צדיקים ישאם
 ישב ולא רשעים ולא בדין צדיקים ישבו חריפים יותה שהרשעים אע"פ בתורהאנמים
 רשע כשאין און כל לצדיק יאנה לא כא( יב )משלי כי צדיקים שהשנים אע"פהרשע
 את יישר פילפולו שמתוך סבור שאתה ער יותר טפולפל הרשע תאסר ואםעמו

 ים( פז )דברים וזהו הישרים את ויטעה אמת דברי לסתור שיעמיק יעקל שיותראדרבה הריי
 יעשה אם ברחוקים צדק בקרובים צרק צרק צרק ד"א רשעים דברי ולא צדיקים דבריויסלף
 : לרחוקים דין לעשות כשרוצה לו ישמעו אז לשקר לאוהבו יעזור ולא ובקרוביו כאחיודין

 יודע ואביו הרין מטה כי חצירו על חולק והאחד נדין שיושנין שניםתתתקעו,
 ארם הרין את הטסה האב שהיה טעשה היה זה הדיןשסטה

 ארור אביו לו ושלח ישתמד כרכרי תאמר לא אם הדין את המפה בנו ושלהמופלא
 ימצא ולא שישתמר מוטב כמשומד חשוב להשתמד וחשכתה הדין מטה שאתהאתה
 וצריקים ה' דרכי ישרים כי י( יד )הושע סוס ולרע רע לטוב אומר שלא בשפתיעולה

 נקיים: ואנחנו ימ( ב )יהושע בם יכשלו ופושעים בםילכו
 בתורה המורין ועל הדין עיוות ועל הדין עינוי על לעולם בא חרב )א(תתתקעז.

 תלוי הקולר בעבורם שנהרגים וכל אותם וכל כהלכהשלא
 : מות הגורמיםבצואר

 ראובן ואטר וראובן לשמעון רין והיה ברינין ובקי נעיר היה אחד צדיקתתתקעח.
 מאותו הדין את ישאלו שלא כן מנת ועל דיני דונו דיןלבית

 ראובן לרברי חוששין יהיו לא דיינין אותן שונאי, הוא כי בעיניכם צדיק שהואפלוני
 משפם נעשה שמא נדע לא אנחנו לראובן ויאסרו קכ'ו[ ]דף צדיק מאותווישאלו
 הרין את צדיק שאלו לא דין בית אחת פעם ישרה דרך ויורינו לו נשאל רכןמעוקל
 ומעו דבר לומר רצו ולא שמעון את וזיכו ראובן את וחיבו היין את פסקו דיןובית
 מז( כס לטיוב הכסים אסרו שכך מענתם להם לוטר התלטידים מן אחד כל אמרברין
 ברור אפילו הרב מן אחקיהו ירעתי לא שהריב כתיב ורב אחקרהו ידעתי לאוריב

 : לחכמים ישאלו אומרים בטוב יותר שהם להם נראה אם אבל הרב מן יהקרהו )א(לתלמידים
 אתה הרי דבריך על שמשיב עמך אחר ואין ואחר בדין ישנתה אםתתתקעט.

 וכן דבריך על ישיב שמא ממך רב אחר ותחקור ביחיד דןכאילו
 שמא אסרתי סמני רב עטי היה כשלא כתיב ורב אחקרהו ירעתי לא וריב אוטרהוא
 אעפ"כ ממני יותר וחכם רב ידעתי שלא כלומר ידעתי לא ממני רב ואפילו ידעתילא
 שכן וכל ממני גדול היה שלא אע"פ זה דין בעיניך נראה טה ממנו חוקרהייתי

 עצמו  החושך )א( שאסרו אע"פ ממנו  תוקר שהייתי מסני רב למצוא יודעבשהייתי
 ישבו ברין תשב לא שאם ראית אם שוא ושבועת ונזל איבה מטנו פורק הדיןמן

 הטשפפ את יעקלו פן תשב שלא עון אז במזיד או בשוגנ הדין את שיפואותם
 סטך זקן שם יש אם אפילו הוראה לענין וכן בעצמו אחקרהו ידעתי לא וריבשנאסר

 א/ 4ג שבת )"(תתתקעז.

 היכה נגמר לקטיה דינא ראתי בכהנא הלכה לרבא עצמו ריקע ב': ק"ט יבמות )"(תתתהעח.
 מ"ח. פ"ר אמת )"(תתתקעפ,
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 שאטר אע"פ תורהט( אתה במזיר או בשוגג או יפעה אז תוןה לא אתה שאם יודעואתה
 טן עצמו את להרחיק צריך הדיין )נ( תבירו זה שבהר דיין יכול . . אחד. )נ(אין

 שיברור דין לבעל יתכן לא ונם הושדו רינין מבעלי שאהד בדין ישב ולאהחשד
 שהוא מפני הדין מן ומרחיקו חושדו דינין מבעלי אחר אם אבל חושדו שחנירודיין

 מפט שיהייבוהו ברין ישב אם ירא והוא בקי דינין בעלי של ובערמות בדיןמעמיק
 בדין: מלשבת הדיין ימנע אל בו ומעמיק בדיןשבקי

 יבררו הרין כשבעלי חרם הקהל ושמו אחת נעיר היו ישמעון ראובןתתתקפ.
 עשיר ראובן והיו בדין מלישב למנוע דין בית יוכלו שלא דיןבית

 שמעון ניזדמן שיתפרנס כחי מעות לשמעון שבוע בכל שולח ראובן והיה עניושמעון
 שאני לפי בדין ברצון יושב איני אחד לזקן שמעון אסר לראובן דין בית להיותהעני
 אמר בדין לישב החרם פי על אותי וידחקו למה ארם לבני טגיד ואיני ממנונהנה
 בדיני יחיינני אם אפיי ראובן אמר השבוע בזה לו תתן אל לראובן לוסר לזקןשמעון
 הדין לי שיפסוק קודם אוסיף ולא עמו לעשות שהורגלתי כמו לו מלתת אמנעלא
 המהנה על ומצוה שוחר בשביל כאילו נראה היה אז כי לו לתת אני שרניל מהעל

 מטנו: שנהנה אותו את יבררשלא
 הם וטדון ריב בעלי שנים אותם ואם החכם לפני לדין שינאו שניםתתתקפא.

 אבל להפך שמים בדיני לו שנראה אע"פ תורה דין יעשההחכם
 אע"פ שמים דיני יעשה החכם לעצת ונשמעים שמים ויראי פובים שנים אותםאם

 נשים אלא אצלו אדם שום שם היה ולא בכפר שהיה אדם כגון להפך תורהשכדיני
 יודע והחכם הצואה על שנים ואין אהד שמת שנים או ממונו על צואה ועשהומת

 יורעים שנים אותם וגם נאמנות נשים אותן או אמת איש המעיד האיששאותו
 אם לו ויאמר שסים בדיני לדון לו מוטב משקר היה לא האיש ואותו הםשנאמנות
 לא אם שלך בעון שהממון הרי הנשים ואותן אומר אמת האיש שאותו נמוהדברים

 פובים: בדרך תלך למען )א( לו שאמר כמו ערותן כפיתעשה
 עלילות מעליל שראובן ירע זקן הדיינין כעורכי עצמך תעש אל )"(תתתקפב.

 שהזקן לפי לפעון לשמעון מלמד הזקן והיה שמעון עלשקר
 את וקורא עול אחד ובא הקהל על תקיפא הצדיעם יד אם שמעון. עם שהדיןידע

 לשבועה ורוחקו תביעה  באותה נשבע יהיה לא שהצדיק עול אותו ויודע לדיןהצדיק
 להוציא שבא העול אלא שישבע יתנוהו ולא הצדיק ואת העול את מניריםוהצריקים
 עמו נזקק הצדיק ואם עמיתו יורעים שהכל עמו ומתן משא לך היה למהאומרים
 ובמתן בטשא נזקק היה לא ]ע"ב[ לקיש וריש לו ליוקק שלא הוא ראתבשותפות

 מן נפרעין שקר שכזעת יעשה העק אם )כ( יגמא במסכת כדאמר זעירי עםאלא
 : כך כל הצדיק יגרום ולמההעולם

 אטר נחסן דרב לקמיה אחא מחבריה דתורא פדנא דנזל גברא ההוא )א(תתתקפג,
 סוף רבא אמר קאמינא דשבחא פלגא שבהא ליה שיטולהו

 חספסטט"ס. סיטן לקטן כטל מסיטן ש4 טל טכ616(

 שאומר מי ס"זן: זי סי' משפט בחשן )נ( ט'. והדיין זה של רייס לפסול יכול אחר אין צ"ל אולי)ג(
 כי כהסב, ז' סי' יעקב משכנות בתשוטת אבל נאמן איט ריש בעל אוהב או  שמש שהש תדייןעל

 עצמו. להשמט צריך שהדיין מוכה בי ר"ה ביקבטהר
 א'. פ"נ מציעא בבא )6(תרזתקפא.
 ב'. ש' )כ( מ"ח. 8"א אפח "(תתתספב.

 בע צץ ב"ק מ(תתתספנ
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 לא ליה אטר הגזילה כשעת משלט*ן הנזלנין כל ותנן בעיניה נזילה הדרא קא,סוף

 ושבור אנא חברין הונא דאמר מידי ולא לי תימא לא בדינא יתיבנא דכי לכואמינא
 תקיפא דין בית יר אם הרי למיקנטיה ובעי הוא נזלניא גברא האי בדינא אחימלבא

 כך: אחר יעשה שלא כרי אותו לקנוס צריך האדםלפי
 אלהים יראי חיל אנשי העם מכל תהזה ואתה נא( יח )שמות כתיבמשנתקפד.

 לוטר הוצרך למה אלהים יראי שכתוב כיון בצע שונאי אמתאנשי
 יש אלא שמים ירא אינו בצע ואוהב אמיתי שאינו מי לומר בצע ושונאי אמתאנשי
 ופובים דהילכתא אליבא חכמתו את מכוין ואינו חכמה בעיניו ורואה שמים יראאדם

 שהוא לו שנראית מדבריו חוזר ואינו בעיניהם אולת נראית וחכמתו עליוחלוקים
 יהבן לא וזה טוב לו שנראה מה רואות שעיניו מה אלא לדיין לו ואין אמתאומר
 האובן שמקבל כנון מהבירו שנהנה אדם ויש אמת אנשי אמר לכך בדיןשישב
 חייב ששמעון ראובן ורואה אלהים ירא וראובן לדיין ראובן לו בורר ושמעוןטשטעון
 לך ואין לך הייב ששמעון מה לך אשלם אני ללוי ואומר שטעון את טזכהוהוא
 את שזיכה שידעו אחרים כי החייב את שיוכה לראובן יתכן לא וזה הדין בזההפסד
 בצע שונאי אטר  לכך  ישלמו  ולא  החייב את כן כמו יזכו העניין כזה לירם כשיבארמוייב

  אלהים:  יראיואמר
 על הבירה שר חנניה ואת אחי חנני את ואצוה ב( ז )נחמיה כתיבתתתקפה.

 אמת איש מרבים האלהים את וירא אמת כאיש הוא כיירושלים
  שהוא למי יעזור ולא טשקר יהיה לא אשר איש יש אמת כאיש אלא )א( נאמרלא

 שונא אם אבל בידיעתו כדין שלא עושה שהוא מי עם הדין ידבר ולא רעעושה
 דברי ביניהם יש אם פובה לו שעשה מי את ואוהב רעה לו שעשה אחדלאדם
 שונאו עם והשקר אוהבו עם שהדין בעיניו נראה או שונאו ובין אוהבו ביןריבות
 נראה האדם לו שמפיב זמן וכל זה על שונאו עם שהדין נראה אמתולאיש
 יעשה אם אמת איש אבל רע שהוא בעיניו נראה לו ייפיב וכשלא צריק שהואבעיניו
 אותו ואם עמו ששקר ויורע עמו שהדין סבור יהא לא רע יעשה ואם פובה כללו

 אע"פ השם את ירא אמיתי אותו ואם דעתו ישתנה לא כדין אומר רעה לושעושה
 טן לידו כשבא הבירה שר וחנניה האטת אלא יאמר לא רעה לו ועשה שונאושהוא
 עם לפובה דעתי יהיה ולא אוהבי עם לפובה דעתי שמא אמר אוהבו מן אושונאו
 אע"פ עשוי יהא יאמר שהוא ומה אמת איש פלוני על היין זה את ניתן ואמרשונאי
 מרבים האלהים את וירא אמת כאיש וזוהו כאהובי לבי כי בלבי לי נראה יהיהשלא

 כדבריהם: ועושה דבריו כל עלשואל

 ושבועה. חרםדין
 און פועלי כל ויציצו עשב כסו רשעים בפרוה ח( צב לתהלים כתיבתתתקפו.

 ואינם הרם עוברי אנשים תראה אם פירושו עד ערילהשמרם
 לרעתם כי דע_ ונרעם הם ומצליחים הרבים את נוזלים הרי להם שיש כפ" טסנותנים
 הרעים  ואותם לנשטתו  טותו לאחר ארם של לרוחו  דין יש  הוה בעולם  דין  איןאם

 א'. קכ"ב משפטים 'יהר שיו )6(תתתקפה.
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