
 אמידיםספר888
 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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889 חטידיסטפר

 שחוטאים לפי  הבא העולם נם במזל תלוי הכל אומרים הרם ועוברים עולהשעושים
 וכמה הבא בעולם ער ערי  להשמתם  אומר  ועליהם שעושים מה כל על  כענשיןואין

 יאמרו שלא כדי הנוים עם בניהינם יהיו לנוים נקיים של ממונם ומפסידיםמלשינים
 ודע ,4הדיו והטאיס פושעים ושבר כח( א )ישעיה שנאמר וזהו נרמו היהוריםוהלא
 כשלשים העי לפני ונפלו החרם על עבר עכן שהרי בחרם כמו נכשלים שאיןוראה
 בהשביע שם היה לא והוא אביו שבועת וו החרם על עבר שאול בן יונתן וכן אישוששה
 נדף להמיתו שאול ורצה ענהו ולא הדבש מן טעם אם כי עשה ולא העם אתאביו
 המיחו בנבעה בפילנש ) שנשבעו בעבור כי השבועה כח נדוק כמה למדנו הריקנ"ו[
 יומתו לא ובניס בנים . על אבות יומתו לא סו( כר ברברים אמרה והתורה ונשיםטף
 החיו השבועה ובעבור גלעד יבש ואת והטף הנשים הרנו השבועה ובעבור אבותעל

 שהיו לפי בשבועה ,האמיט )א( ואעפ"כ רשע שהיה בעשו יודע היה ויעקבהגבעונים
 חושש אינו ואם )ב( )בשבועה לאבירו מאמין אדם כי המצות כל בשנועהתופסין
 את ישא אשר את )ה' ינקה לא כי ז( נ )שמות נאמר לכך הכל על השורבשבועה
 עליה פקוע ש5א מן שנהרנים המורה שכן הואיל בשבועה אדם יזהר לכך לשואשמו

 להמיתו אביו רצה יהונתן ירע ש5א שבועה ובעבור גלעד ויבש בנבעה פילגשכמעשה
 עיני ועוורו אלפים כמה ונהרגו הבית חרב ובשבועה בשבועה לעשו האמין יעקבואפי'
 אותו מן הבא לעולם ונפרעים הרבים מן נפרעים אלא התשלום לבדו לו ולאצדקיהו
 אטת על אפי' לישבע אדם ינהנ לא לכך כולם את בידו הרג כאילו לשואהנשבע
 לשקר ישבע שפעמים באמת אפי' לישבע לטחות בידו ומאשר ביתו מבני ישסעולא
 שנשבע אחד בעבור הנ5 טן נפרעין הרי לבטלה יזכור שמא שמים שם יזכור אלוכן

ונפרעיי
 הרבה טובה יאבד אחד וחטא יח( ט )קהלת שנאמר וזהו לכל רעה שנרם מגה

 שבועה כאשר ב( ט )קהלת בנשבע כתוב וכן יחיה באמונתו וצדיק ד( ב)חבקוק
 לישראל תקנה אין הזה ובזמן מאחרים להפרע בעונו נורם שהאדם עבירה כל וכןירא
 עליהם העובר ונל וחרם שבועהאלא

 נפרעיי
 יתן  הקביה חרם והשומר ומגרעו ממט

 ששיקר  אחר תקנה לו  אין  החרם על שעובר  ממי גרול עון רבר לך  אין כי פובהלו
 וכן בעונו נוע לא אחר איש והוא  כ(  בב ליהושע בעכן שנאמר לעולם רעהמרם

 אחד ואם וכך כך הליטרא טן אחד כל שיתן טמון צורכי על חרם הקהלכשמשימין
 ולהרבות להוסיף צריכין שהם כולם את שטול נמצא לתת וממעט ההרם עלעובר
 לרבים רעה שנרם מעכן ראה לאחרים רעה ונורם הרבים את גזל כי לו תשובהואין

 אלא הבא לעולם לבא לו היה לא שהמיתוהו ואעפ"כ ע"1 כעובר סקי5"וחייבוהו
 רעה וגרם העם את שאול בהשביע היה לא יהונתן וראה מעילה. שעשה עלשהורה
 יכתיב מיתה חייב והיה אויביהם אחר רדפו ולא וחומים באורים ענהו שלא העםלכל
 התשועה וגם ירע לא והוא ידעו שהעם אלא ימות וגוי ביונתן ישנו אם לט( יד)ש"א
 אמר אעפ"כ היה ואנוס להם ולא היתה ומטעמת )נ( למות נפשו ומסר ירו עלה.תה
 חלק לו שאין וכמה כמה אחת ע5 במזיר שעובר מי אתה טיתה חייב שאוללו

 שכל למרנו מכאן הבא לעולם בא היה לא עכן הודה לא אם הרי )ד( הבאלעולם
 מפני הציבור על כאות נזירות ורוב הבא לעוקם חלק לו אין החרם עלהעובר

 על- מקבץ והקב"ה חרם עוקרי על גדול עונש עושים ואין שמחניפין'
 הרם של עונות

 אלא מקני י( כג )ירמיה שנאמר כולם את והורנ נזירה טביאולבסוף
 אנל~

 הארל
 : החרם ע5 לעובריםשמחניפין

 י"ה. רמז יהושע, .ילקוט )י( פי"ז. שמואץ מירש )ג( כולה. חרחרה כלי על סוגר החרט-כאילר ע5 השבה כל קמט: מיי מ בכ5 )ג( ל"ג. כיה בראשית )יתתתקפו.
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 שיניד לפלוני חפץ אותו שגנב בחבירו שיודע מי החריטו הקהל ראשיתתתקפז,

 נכנסת אט אין אסרו יצאתם למה להם אמרו לחוץ יצאוטקצתם
 שבועה הקהל הכסי אמיו שלכם בחרם ליכנט שלא נשבענו שכבר לפי שלכםלסרם
 יח( כפ )דברים נאמר ועליכם מס לתת שלא ארם ישנע כן אם כלום אינהשלכם
 לא יפ( שם )שם וכתיב אלך לבי בשרירות כי לי יהיה שלום לאמר בלבבווהתברך
 יתירו שאמרו הכמים יש )א( שבועתינו את לנו תתירו כן אם אטרו לו סלה ה'יאבה
 יוסיפו ולא כך על דין ויקבלו השבועה על ויעברו להם יתירו לא אטרו רשלהם

 דיינין של על . . דין. עושין היו לא אחר במקום עוד הוה הרע כדבר עודלעשות
 למחות: שכירם על העונש כי שלכם בחרם נכנסין אנו אין הפוכיםאמרו
 כל ממנו שלקחו עשה והקב"ה הקהל את גזל הוא לו אשר כלו לקחו ולבסוף חלם היה מ מס ליחן אותו לדחוק יכולין היו לא יע אחדתתתספת

 : לואשר
 : לאלתר נפרעין הצדיקים טן )א(תתתקפפ,
 הוהכ ומן הכסף מן חרם ונתנו זהב תכשיפי לו היה פוב יהודי אחדתתתקץ.

 וכר זטן ולאחר הזהב טן נתן ולא ושכח הליפרא מן וכך כךליתן
 : הזהב את שהפסידונעשה

 ]ע"ב-ן.תתתקצא.6(
 שיפטרוהו מס יתן שלא הקהל טן וביקש להתפרנס בטה לו "יה אחדתתתקצב,

 כדין אסר לו שהיה טה הפסיד שנים ולאחר לומר היום כל היהכי
 : בפעם הפסדתי למם נתתי שלא מה לינעשה

 חקר )א( נפשו מצרות שמר ולשונו פיו שומר כנ( כא )טשלי כתיבתתתקצג."
 ונעשה בני את אקפח אומר שהיה פרפון רי של זרעו אחרר'

 יאסר ולא בניו בחיי אדם ישבע לא לכך לו יש בת אבל בן לו אין לושאסרו
 יאטינו לו יאמית אם לאדם ישבע לא הבא לעולם יוכה כך יאמר ולא ובאסובאביו

 חושש: יהי אל לאוואם
 עמו: לדבר אסור שבועה לירי מזקיקו ארם ואין לישבע שוניל טי "תתתקצד.
 להשביעו יוכל אם לחכם שאל הגוי לו שישבע צריך היה אחד יהודי י(תתתקצה.

 החכם לו אמר ויעקב יצחק אברהם באלהי לנכרי שיאמרכך
 אביהם אלהי בינינו ישפפו נחור ואלהי אברהם אלהי ננ( לא )בראשית כתיבהרי

 בפתר או אברהם באלהי תשנע יעקב לו אמר לא יצחק אביו בפחד יעקבוישבע
 נ( שם כשם ואסר בתרפים טאמין היה שלבן יעקב היה יורע כי יעקב באלהי אויצחק
 אלהי לו תאמר אם הנכרי כך יעקכ הזקיקו ולא אלהי שהוא מי ער אלהיםראה

 נהרג ולא נולר שלא באותו תשבע לו תאמר ואם ואלהותו תעותו על דעתואברהם

 ח( קמד )תהלים וכתיב תגרום ואהה וישקר בה חושש יהא לא שבועה אותההרי
 : לך חדל לכך שוא דבר פיהםאשר

 כסיפן פוגע 3כן סו פכרן ג( חשו. נ( ותתפיס. קיטנים סגי ספפס שי גכפ5 וס כסיפן6(
 סח,. י( פ"א. ק"ן ונגיפקסספג3"ו

 צריך כי להרטב"ן תשובה בשם הב"י וכתב מל"ג רכ"ח ס" ביו"ר ייוןי"(סובא מ2תתתקפז.
 קכ"ג. סי' ח"ב בתשב"ץ חשיו שמעש שלשפל

 בן סי יאין )6(תתתקפפ.

 אי. *"ה ממעא נגח %רעעתקצג.
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 אשבע אם אעוסה מה אמר לגוי שבועה מחוייב היה אחד איש 6(תתתקצו.
 אסר לצדקה חציו ואתן אמת נשכועת מידו כספי ואושאבאסת

 עור ומשלך לצדקה כולו תתן אם אפילו אטר והחכם באטת שתשבע מופב שאמרמי
 נרכים כמה )א( באטת אפילו תשבע ואל לצדקהנ( תתן שלא מוטב לצרקהתוסיף
 עדים: בפני היהודים ועם הנוים עם שיעשה אדם ינהר לכך ג( אטת שבועת עבורנחרבו

 והוצרך לנו עשית וכך כך לו ואסרו נוים עליו העלילו אחד יהודי י(תתתקצז.
 מצפער אני לחכם אמר באמת ונשבע עשה שלאלישבע

 לפי ימיתוני שלא כדי לישכע הוצרכתי כרחי ובעל נשבעתי שנאמת אע"פשנשבעתי
 לך שיתכפר תחפוץ אם החכם לו אמר באטת אפילו מעולם נשבעו לא ואמישאבי
 לשון בשום ולא בלעז לא בחנם ולא באמת לא שמים שם תיכיר שלא עליךקבל
 ואפילו נפסוק כשתקרא אלא כך תאסר אל ואתה הי יעזרני כך לומר שרניליםכמו
 שבועה: לידי יביאך שלא כדי שבועה בלא להאטין תוכל אם אלא וטחן משא לך יהיאל

 אכל צדקך טשפפי לשמור ואקיימה נשבעתי קו( קיט )תהלים כתיבתתתקצח.ס(
 ממיתין היו אם הראשונים אבל יעבור שמא נשבעין אין הזהבזמן
 שכועתס: על עוברים היו לאאותן

 וםתרנטינן לשוא אלהיך ה' שם את תשא לא ו( כ )שטות כתיבתתתקצט,
 לשוא שמו את ישא אשר את ה' ינקה לא כי למננאלשקר

 שנשבע על כתבו לא ינקה לא אבל בהנם תשבע שלא לטגנא ת.רנם לכךלשקרא
 אמר והד רב אסר כך האלהים שאמר )א( שאמרו ולפי העולם כל ינקה לאבחנם

 . . העולם. כל שילקה ינקה ולא אנסו לבו רב אמר כךהאלהים
 ותן לעבדי חייב והוא פלוני של טמון בירך יש ליהודי אמר אחר שר י(.תתתר

 לו אסרו לישבע ורצה לך שאין תשבע ואמר לי אין ואטרלעבדי
 )דה'א וכתיב שלו ושלך שאתה משלו לו תן אמרו הרי אמר תשבע איך עירוזקני
 הקב"ה של הכל חבירי ושל שלי שבירי מה הרי לך נתנו ומידך הכל מטך כי יד(כפ
 לו אטרו וכו' לחרמין נורתן והלא )א( אמר זה על לישכע חלילה אמרו לי איןהרי
 תשבעו( דעתי על אמר שלא לשקר נשבע אינו דבר ואותו דבר לאותו רומהאינו
 תאמר אם להמיתו תורה צותה לא למה העולם כל נענשים שקר שבועת שבעבורכיון
 לבו שכקל כיון אלא קשה[ ]רף אותו מלקין דין בית והלא שכחתי לוסר שיכוללפי

 קרבן: מביא זה שעל כיון ועודאנסו
 ער ותפשם משם לברוח רוצים והיו שבעירו ליהורים רע היה אחר שרתתתרא,ס(

 על ישאלו תאטר ואם משם יברחו שלא לו שנשבעושרחקם
 יתפוס ושטא ליהודים יותר יאמין לא ועוד השם חילול היה להם ויתירוהשבועה

 טססס"ס. p'p 5סה5 ,ס פעין ג( סי". סיטן 5tub א גטין 1( מחס. גקיטן ינגפו הסטטי6(
 פכ"ג. ס( סכ"3. ו( סכה. ו( ססט5"מ. קיטן 5ע'5 וט וגסן כ"כ. ס( א"ע.י(

 השבועה את מונה זי מצוה הטצות נספר הרמג"ם והנה פכ"ב מטות רבה טדרש )6(תתתהצו.
 והקרוש הגדול בשמו שהשבועה ת"א: פי"א שבועות הלכות הי"ד בספר וכןלמצוה

 לך יש אם תנחוסא: ממדרש מגיא הטסת ספר ע4 בהשטירו הרמב"ן אגל היא. העקודהמדרני
 חלק סופר חתם חשובית ויעוין לישבע רשאי אתה אי לאו ואם לישבע רשאי אתה הללוהמדות
 ויש באטת, לישגע ר"ל ירא שבועה כאשר ב': ט' מקהלת רגש לדברי ראיה מביא צ' סי'חו'ט
 שיימת רש"י ויעין שצועף. כל תשגעו לא לכם אומר אני אומר: כ"ג ה' מולא הטצדי כילהעיר

 שנועה. ד"ה א'ל"ט
 א'. שיו שאשת )6(תתתמצט.
 ג'. ג"1 נדרים %תתתר,
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 חסידיםטפר842
 אותם לקחה גדול שר עם או המלך עם יתעסקו אלא עוד בשבועה יניחו ולא.אחד

 כרתם: עלמשם
 מן שבעיר היהודים את להעביר רוצה והיה רע שר היה אחת בעיר 6(תתחרב.

 בעיר עוד יהודי ירור שלא חרם לגזור קהילות ואמרו וברחוהדת
 תגורו אלא אחרינו הבאים הדורות לפני מכשול תתנו אל החכם להם אמרללעולם

 דבר: של ביאשו עיניו החכם בהיים שהשריםלזמן
 ונשים אנשים ופלוני פלש לפניהם ושאלו יושבים הכטים זקמם היו כבהומשתרג:

 שדוחקים ויש בשבת מלאכה לעשות אותם דוחקים והיו בעירנתפשו
 שיתנום הנוים מן וביקשו אותם שומרים היו כי לברוח יכלו ולא ננילות לאכול,אותם
 פלוני בזמן שתשובו הדברות עשרת על תשבעו הנוים ואמיו זמן עד לצאת'ללכת
 היה ולא שם וסגרוהו אחד בהרר נתנוהו תפוש יהודי אחת נעיר היה כך אוטרחויש
 האמור דבר לאגול אותו דוחקים היו ולא לאכול שאסור מאכל אלא 'נשר מאכלבחדר
 האסור מאכל אכל למות שקרוב ראה כשהיהודי הכשר דבר לו . נותנים היו לאנם

 שאני כסף ואקבץ לצאת תניחוני לנוים אמר ימות שלא נפשו לפקח נפש להשיבכחי
 פלוני לזמן שתבא הדברות עשרת על תשבע לו אמרו עצמי את )ואפדה לכם)חייב
 אמר והחכם האסור דבר יאכל שלא כדי השבועה על ויעבור יבא שלא מופב ונשבע.לכלן
 : נפש לפיקוח האוכל אבל השם וחילול במזיד היא שבועה כי השבועה על יעבורשלא

 וובולון יששכר בא משפחה פנס בעניין לוי על העידו ישמעון ראובן התתרה.'
 בני ומקצת שמעון ואת ראובן את פסלו או הזימום או והכהישום ..

 לו אמר כך ואחר לוי לבייש כדי ושמעון ראובן דברי מחזיקין היו לוי , 'ש31אי,אדם
 ששקר חרם ולקבל התורה ספר על לישבע אנחנו הפיצים הכנסת בבית .ושמעון.ראובן
 להאמין אין הרי אותם פסלו אם אמרו לישבע שלא בידם שמיחו הזקנים ,מן יש:העדנו
 ניחן למה כן אם ומניד חוזר ואינו הניד כנר הרי אותם פסלו לא ואם בשבועהלהם
 אומרים הם ואם השבועה על לסמוך כדי העידו ששקר ולארבע ולהניד לחזור'.להם'
 שאמרו והראייה מניחים אין לישבע רוצים אנחנו השבועה על מאמינים שאינכם )יאע'פ
 אע"פ אחר ואמר רוצים ואם לסיני שבועה חזרה חשודים שניהם היו )א(חכמים
 מוב אחרים ואמרו לישבע להם דין בית מניחים אין לכם ואתן תשבעו חשודיםלשאתם
 פסלו אם אמרו זרעה ואת ישראל בת את לזכות כדי העידו ששקר העדיםשישבעו

 כל בו שניזוק,ן  שן  והוא מפיהם שבועה נשמע ולמה לשבועה פסלו 'הם,אותם]'נבר
 לישנע: להם שניתן יתכן לא משפחה לאותה רוח נחת בעבורהעולם
 עד אהיה לא יאמר עד היה הטפקיר ואמר לעדות  האים את קיאו אם ,נסתתרה.

 שבועה: לידי יביא שלא )א(יהיר
 עדים מאד 11קן בחור יהיה לא ימים מאריכים וזקנים ~תים שגהורים אע"פתתנקרו.

 הכתוב תלה ונשא יניר לא אם א( ה )ויקרא אומר[ הוא ]הרי )א(לדבר
 הקב"ה )ב( שאין מגירים שאין בין מגידים בין נפשות יצאו במנידים עזןגשיאות

 הפא כן אם אלא לשמוע מתחייב אדם אין אומר מתתיה )נ( בן אליעזר ר' להם מוחל,

 שם( )"קשנאמי
 מתתיה בן אליעיר רי היה וכן אלה קול ושמעה תחפא בי נפש ,

 סתסק"נ.. .קימן 3לע וט .רעע נ( סמה."

 א,. מ"ח שבועות )"(תתתרד.

 טבועה. מחייב אחד עד כי נ"י )6(תתתרה.
 מתיא. לפגינו )ג( השמים. לפנינו )ג( ג'. פרק שבועות תוספתא )6(תוזיזרו.
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848 חמידיממפר

 שאסור מכאן לראות זכה מצוה עושה הרואה לראות נתחייב עבירה עוברי הרואהאוטר
 : למחות בירו שאין אע'פ עבירה נשעושין לראות ואסור שמשביעלשמוע
 היו מקצתם מם של חרם שומרים היו ולא חשודים היו אחת בעירתתחרז,"(

 תערוך פלוני לי אמרו הנה לו אמ' החכם לפני אחד באחשודים
 שיעברו טוטב החכם לו אמ' חשודים שמקצתם מפני זה יתן וכמה זה יתן כמה הקהלעל
 מכרי יותר שיתן מעט לו שיש למי תעשוק שמא שתגזול תחטא אל ואתה ההרםעל

 נזלתה: והרי שלויכולת
 כך ואחר מרובה זמן אותו ]ע"ב[ ודחה לי תשלם לשמעון אמ' ראובןתתתרח.

 אמ' לי שלם אמ' לשמעון ראובן חייב היה אחרי פעם לושילם
 אתה לך חטא הוא אם החכם לו אמי כך לך אעשה אני גם מרובה זמן לי דחיתאתה
 בהם להרויח שיכול מה וכל להרויח יכול הוא גם מרויח שאתה מה כי תחטאלא

 גוזלו:אתה
 תוציא אם ללוי ראובן אמ' אותו רוחה והיה מעות לשמעון הלוה ראובןתתתרם.

 מעלה הרי )א( לו ונתן והוציאם וכך כך לך אתן משמעוןמעותיי
 : כגזלן שמעוןעל

 אינו השדה חית עליך תרבה פן מהר כלותם תוכל לא כב( ז )סנרים כתיבתכתרי,
 מן רעה חיה והשבתי ו( כו )ויקרא כתיב שהרי רעה בחיהמדבר

 מהם: ולמנוע למחותו תוכל שלא עליך תרבה פן התבואה שאוכלת בחיה אלאהארץ
 תרנגולות לו היה ולאחר זה אצל זה וגנותיהם זה אצל זה בתיהם היו שניםתתתריא.

,
 החכם לו אמ' שבגן מה משחיתות והיו תכירו בגן טרחות והיו הרבה .
 כדי תשחטם אותו וטזל עושה אתה בידך כאילו לך נחשב עושים שהתרננולות מההרי

 : עוד יזיקושלא
 ביום כדין שלא שכינו ושונא רע היה מהם ואחד בנים לו היו לאחדתתתריב,

 יעשה שלא כדי שכינו אצל בן לאותו נתן לא בניו אתהנחילו
 לשכינו:רעה

 או נלחמים ישראל חבירו של אלים שני או תרננולים שני שנואה אישתתתריג.
 בכלל הוא הרי להפרידם יכול והוא ישראל של ואחד טי שלאחד

 על לחבירו הפסד בו שיש דבר כל להפרידם לו ויש אחיך אבירת לכל ג( כב)דברים
 להציל: מוטל אותוהרואה

 של בביתו יהא שלא שאמרו כמו ח( שם )שם בביתך רמים תשים לאתתתריר.
 ואיל נגח ושור ועגור ונץ עורבים כמו עוף כך רע וכלב רעה חיהארם

 אדם בני שיש במקום וכן יעכב ואל אותו ישחט מיד עגור ליהודי יהיה ואם'מנגח
 דמים תשים לא שנאמ' הדף על אכן או מכין אדם ישים לא למעלה דף וישהולכים
 מגול  הטי נזל תטור לטי להחזיר היינ הנוי את הגוזל בתוספתא )א( יפול: פןבביתך

 השם: חילול ספניישראל
 אט' בו משרב  השבטים עשרת  ממון והלא לו  אמרו )א( נחלק  אמרינןמתסרטו,

 מעלים הללו  גבים מה בו ppw  גבים כמשק  ר( לנ )ישעיהלהם
 ואם טהר סיר האומות ביר שנפל מיד ישראל של ממון אף לטהרה מטומאה האדםאת

 עפי"ז."(
- - -
 גזל. הוא והרי חנם הוצאות שייציא לראובן גרם ששמשן י"ל )"(רזיזרזרט.
 י'. פרק קמא בגא )6(תתתריר.
 ב'. צ"ר )6(תר~תרטך.
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 וזה לאלה כוזלין לאלה שחיינין ועושר יהודים את שוללים היו לא להם חייבים היולא

 ויודע לך אלוה אני למלך שאומר מי וכן היין את ליחן עתידין להם המלויםיודעים
 תריר וזה לו להלוות אותו דוחק אינו והמלך לו וישלם היהודים מן יקח לבסוףשהמלך

 לזה: לשלם כדי היהודים מן לקחת ויוכרחשואל
 מן אחד בא חסיד היה הבית ובעל תלמידים מתאכסנים היו אחד בביתתתתרמו,

 תגנוב למה חכיריו לו אמרו רבו של היין מן גונב והיההתלטידים
 לא נגנוב שאם יינו שהפקיר לי הוגד להם אמ' עון לך ויש אותנו יחשוד והוא הייןמן
 לבעל ואמרו דבריך על נחוש לא לו אמרו עלי לו שיגלה מי יהיה בחרם ואמר עוןיהיה
 אל לך שתקח הפקיר בשבילך וכי לגנב לו אמרו מסלוני היהר אותנו תחשוד אלהבית

 הפקיר: לא ברצונו כי יותרתעשה
 בכסף אלא לו לשמוע רצו ולא זונות משכיר שהיה בחכירו רואה היה אחדתתחרט,

 לו גנבו נוים ננבים ואמ' בסתר ועשה הכל לו וננב זה באמרובה
 זטן כל לי ברור כי נואף יהא שלא אלא שלי שיהיו גנבתים ולא גנבתי אני לחכםואמ'
 אם אסר כי עצמו לצורך גנבו שלא בו הכיר והחכם רצונו יעשו שלא לו אשיבשלא
 לא כי הריוח ואת הקרן את לו אשיב עצמו שייפיב אראה ואם נאמן ביר אתננותחפוץ

 : עשיתילהנאתי
 אינו במזיר והנוול וחומש קרן משלם בשוגג תרומה האוכלי( )א(תתתריח.6(

 יותר הנזלן מחייב היתה אם יותר ולא הנזל אלאמשלם
 היה אילו יורע הקב"ה בשוגב תרומה האוכל אבל בתשובה חוזר היה לא נזלמאשר
 עוד יאכל ולא אחרת פעם שיזהר כדי וחומש בקרבן לו ימחול לכך חומא היה לאיודע

 : כהנים שלממון
 גניבה לעשות שרצו אחת בעיצה באו שבחורים יאה אחד קנייפ[ ]יףתתתריט.

 תלכו לגנוב רוצה אני פלוני של נניח יה אמ'בבתים
 היו הם לו גונב הייתי לא שאם לטובתו ע'טיתי אני אמ' ולמחר אחרים בכתיםאתם

 לעניין נוהו שעשית זה לו אמרו הכל לו אשיב ואני לקחתי ואני ומזיקים הכללוקחים
 מי ירע אילו גניבה לענין אבל הכל לו אשיב אני יאמר והגולן תקשה שירם )א(נולנים

 ישיב: לא אם הורנו זה היה שמא לושנגנב
 בו חששו ולא בעיר שהיה צעור והיה גנב היה ששמעון ידע ראובןרותתרכ.

 את חושרין והיו וספרים הכנסת בבית מסות נגנבו אחת פעםהקהל
 לי ברור לחכם אמר ננבם אחר אלא ננבם לא ששמעון ראובן וידע גנבם שהואשמעון
 מן ינרשוהו לא הפעם נקי ששמעון אומר אני ואם גנב זר אבל גנב לא ששמעוןולך
 ברשע לתלות שתוכל מה כל )א( החכם אמ' ממנו לשמור שיכול מי ואין גנב והואהעיר
 להציל לגרשו במה תראה שנננ שקר תאמר אל ואתה טמנו הפוכים להציל כריתלה

 סמנו:הפוביס
 ממון לו והיה אותו טענים והיו מהם אחד ונתפש אחת בעיר היו שלשהתתתרכא,

 אותם אמרו להם ישלם והוא לפדותו להם אמ' אחרת בעירלנתפש
 וחשור רע הוא כי ישלם לא לנו שישלם ישבע אם ואפילו בממונינו תפדוהו אםשנים

)5.t"bpD )3 חסססלייי. ס" לקקן נכסם סוס סקיוע 

 ט', הרשע מנלעג לבר : נ' ק"ו סנהדרין )"(יצתתרכ.
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 פלוני אחרת לעיר ושלחו נעשה ולא פרע ולא לו הלוינו מעמים הרבה כי השבועהעל
 מה ויאמר עליט יעליל בי ותפדוהו מממוט שתקחו עד לפדותו נזקק לא ואנחתנתפס

 לנו: ישלם ולאשרוצה
 .הודי והיה היה עין וצר ונתעשר ומצליח בריבית מלוה היה יהודי אהדי2יזתרכב,
ן

 ליחורי הקרקע למכור חפץ והיה מנכסיו וירד וטוב לו שכן אחר
 ושם לו משחקת שעה הרע שוה יודע אני רע משכן הרחק לו אמ' לחכם ושאלאחר
 לבסוף תונחו ואם %עשיר שימכור  כרי עני שכינו ונעשה  שכינו ש% בית ע%  הרעהשנו

 ששכינו נורמת הרעה עינו כ. רע משכן הרחק תקנה. אל לכן עשיר לאותו אותותמכור
 : שיקנחו מייעני

 אצל הלך לטים לו שהיה מה כל להלות יכול היה ולא עשיר היה ראובןתתתרכג.
 ורוצה מעות לו יש אחר גוי אמ' טוב יהודי היה ושמעקשמעון

 ללוי הניד וראובן כן אמר בידך יתן שחטי אעסוק אני תחפוץ אס נריכית%הלוותן
 אלא כמעות לעשות רשאי אינו הגוי כי המעות מירי שמעון שיקבל עוסק הייתיברצוני
 שמעון אמ' לשמעון ואמ' נוי של ולא ראובן של שהמעות לוי והכיר רוצה שאניכמו
 של ולא  ראובן  של שהמעות חקרתי לוי לו אמ' הטי של שהמעות לי אמ' ראובןוהלא
 יהודי אותו מי לנו)א( תניר לשמעון אומרים אחרים והיו לקבל שמעון רצה ולאגוי

 אע"פ והם לעצתי שמעת לכך צדיק אתה להם תגיד אל לוי אמ' המעות על לךשאמר
 עין רע מיהורי מעות לקחת רשאי הצדיק אין לכך יחדלו לא הם מי של להםשתאמר
 מ. שגילה ידי על סיאובן ויקהו להם יגלה )ב(שאם הם טים של כשיאמרוהשוד

 רומאים:הוא
 ורצה לנוים הרבה חייב היה מהם ואחר אחת בעיר  שהיו ארם כמתתתרכד.6(

 שלא שמים ירא שחבירו יודע אם לפרוע נמה לו שאיןלברוח
 יעלילו שמא וכשאצא חייב אני כי לברוח רוצה אני לו יאמר לו יאמר אם לגויםיגלה
 יברח לברוח יכול אם להשתמד יהודים נוים דחקו אם אכל שאכרח קורם תצא לכךעליך

 : חומא עת בכל כי יעכבולא
 תשלם אתה אם לו אמ' ולגוים ליהורים חייב אני לחכם שאל אחדתתתרכה,

 אם לו אמ' לטים שתשלם מוטב ויענוך יתפשוך והנויםליהודים
 יודעים שאין מקום באותו אתה אם לו אמ' אפרע למי יתפשוני שלא לברוחאוכל

  שחילול חילוק עולה דבר בשוס יהודים יעשו שלא וסבורים רעים יהודיםשמקצת
 רעים שמקצתם מכירים הם שהערונים כעיר ואם היהודים כל על הנדול ]ע"ב[השם
 של מעות ולא בעין נוים של מעות אם ועור השם חילול כך כל אינו יברהאם

 להציל ורוצה בעין ישראל ושל אבורים גוים של מעות ואם יש אחר חילוקיהודים
 חילוק עייבבם או אבודים מהם איזו יודע אינו ואם אחר חילוק חבירו בממון עצמואת
 יהיו הרי נאמן שם אין ואם בידו יפקיד להפקיד נאמן יהודי אצלו יש ואםאחר

 על להעבירו וידחקוהו רשעים שהגוים אדם רואה ואם הגוים מן עצטו ויפדהאבודים
 3( ור' )א( לו להורות יש צריכה שהשעה לפי רבים חילוקים יש הרי שיברה טוטב הרידת

 יהודים אוחס שאם חילוקים ויש ושלסו ולקחו בולמוס שאחזום נטי יוסי ור'יהודה
 ססססטע"1. סיפן נקען שג6 3( ש"ס.6(

 מה על טעם נתינת הוא )3( מעות. לך להלוות שרצה המלוה הוא סי י"ל)יר2ר12זרכט
 יהיו אז המעות יקחו והם להם יאמר אם כי המלוה, הוא מי יגלה שלאשכתב
 רעית. לו לתת ואסור ראובן של באית הם המעות כיחוטאים

 ק'. פ"נ ייסא )6(תתתרכה,
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 תמידיםטפר846
 אחיו של יש ואם רעתם האיך נכרים או קרובים או עניים או עשירים בירושממונם

 יברח: ואל לנוים ישלם בידו בניוושל
 יותר ולוקח לקחת וכך כך קצוב יהיה אם המכסים על שיושב יהודי 6(תשתרכו,

 מן יותר לקאת למושל עצה שנתן או קצוב מאשר הגויםמן
 אותו: מקללין שרבים לפי מטבע לעניין וכן טנכסיו ירד לבסוףהגוים

. . - -
- - -  -  

. 

 נאמנות. רצין ו זךנכמ
 שתוכל כמו לי אותו ותמכור אחר הפץ לי יש הנה לשמעון ביקש ראובןתתתרכז.

 שלא רגיל  היה ושמעון כפחות ולא אותו תתן וכך ובכךביוקר
 אהר לחכם אמר בלבבו אמת ודבר ב( סו )תהלים משום אחת בפעם אלאלמכור
 לא ההפץ לבעל לומר לך היה החכם לו אמר בפחות ולא תתן בכך לי אמרצדיק,

 לו: ותחזיר משלי כמו אלא משלךאעשה
 ועל אקנהו אס האורה לו אמר אחד לאורח עבר למכור בא אחדתתתרכח,

 אמר בעבדך מכיר שאתה רעות כירות כל לי שתאמראמונתך
 הוא אטר יננוב לא לכך יתן למי אביאנו הלשון מבין שאינו במקום לו אמר ננס הואלו
 לו אמר ואזרזנו ישן שלא ואכנו וימלאנו לו יש אחר במן אמר וישן ועצל וסובאזולל
 תנרשהו הקונה אמר אשכנו בלשון וורפלש בקוביא משהק לו יש אחרת מדהעור

 ויגנוב גרול יצר לו יש שמשחק מי העולם כל לפרנס ,כול איני מעליותוציאהו
 בו: חפצי אין מעצור לו ואיןוישתוק

 לי ליחן רצו הרבה וכך כך כומר אדם בני את ארם יפתה אלתתתרכפ,3(
 יג( ג )צפניה נאמר זה על וכך בכך קניתי אני או זובסחורה
 תרמית: לשון בפיהם ימצא ואל נוב ידביו ולא וגו' ישראלשארית

 בזול יותר חפץ אותו כמו וקנה שמעון ובא אהד הפץ קנה ראינן  אםתתתרל.
 שמצטער לפי ממך קניתי בזול שיותר ראה לראובן שמעון יאמראל

 יקנה לא אחרת שפעם כדי לו שואל שראובן הוא ראובן לתקנת אם אבלראובן
 : לו יגיר אזביוקר

 או גוי יבא אם שלום בדברי לשנות מותר )א( שאמרו אע"פ דע נ(תתתרלא.
 ירא כי ברצון לו מלוה ואינו מעות לי תלוה לאדם ויאמריהודי

 שלום ברברי לשנות מותר שאמרו מה כי לי אין לומר יכול אינו לו יפרע לאפן
 דברי משנה שהיה יהורה דרם בריה יצחק רב )ב( שהרי תדע הדברר( עבר כשכברזהו
 אביו  לצורך לשנות שאסור תרע  אסור אעפ"כ אביו רברי שיתקיימו כרי לאמואביו
 לידי לבא ירגיל לא עבר שכבר דבר טי דעת ואפי' הבריות רעת  שנוב  שאסורועור
 ב( פו )תהלים שכתוב לפי הבריות דעת לגנוב אסור ולטה מרניל להבא אבלשקר

 בלבבו: אמתודובר

 סקו. ג( ססס"ר. וסי סססכ"ג שי' סס"3 סי S1u5 כפה 31כ"י סי"6 סי' נודפס נ( סכ"ס.6(
 ע"כ.ד(

 מובא זה ודין א' מ"ג יבמות דרב, בריה חייא רב צ"ל )נ( ב'. ס"ה יבמות)"(תתתרלא,
-.--...--.-.-. -..- 

. ., 
- 

 קג"1. סי' ובמנ"א השקר שער צדיקיםבאורחות ..
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 אלא לך אתן לא יאמי לא אכל הרבה ועושה מעט אומר צדיק )א(תתתרלב,6(
 כמו יאמר אלא שמשקר מפני הרכה יתן כך ואחרמעט

 כי ממך אקבל לא יאמר לא והמקבל וגו' מים מעם נא יקח ד( יה )בראשיתאברהם
 : הרבה ומקבל מעטאם

 טוב בשוחר חסיד גמר כי ה' הושיעה השמינית על למנצה י"ס במזמורתתתרלכ,
 יונתן ר' ליה אמר מסורתא )א( הטין למישן אזל ציפוראה חייארי

 ינ( ג לצפניה וכתיב שקר ידבר ואיך בעי )ב( אנא שעורים אומר הוי חיטי בעי תיהויכד
 אומרים יש )נ( הרמיה לשון בפיהם ימצא ולא כזב ירברו ולא וגו' ישראלשארית
 לשקר לו אין אעפ"כ )ד( ק"ל[ ]דף אומרים ויש תתפל עיקש ועם בז( כב)ש"ב
 מדבר ז( כג )שמות על יעטור שלא כדי צריך שאינו דבר מאותו מעמ יקנהאלא

 : תרחקשקר
 תדור נאם שנדרת כמו לעשות תוכל שלא תכשל שמא נדר תדור אלתתתרלד.

 עניין ובאיזה. שנדרת מה תשכח שלא לנדור שחפצך מהתכתונ
 אותו ותראה ערותך תכתוב ער אתה דבר בשום אם ערות לך כתוב )א( ועודנדרת

 אם ואפיקו תשכח פן שלוית מה כתוב לוית אם וכן כתיבתך על שתסמוך כדילפרקים
 : לשאול שחפצת מה תשכה שמא אותו תכתוב בלימורך דבר לך ויקשה בעיר רבךיהיה

 ארם: ועונשי היזקות ענייני כהסב כאןבם
 גרית )א( נפשו מצרות שמר וליטונו פיו שמר ננ( כא )משלי כתיבתתתרלה,3(

 יאמר לא לשטן פיו אדם יפתח אל )ב( לכן לשפתיםכרותה
 יהיה: משומר ותשתמד תלך לבניו ולא לאבירואדם

 לו נראה שאינו דברים כשמדברים ארם לבני לקרוא רניל היה אחד 3(תת,רלו.
 לא החכם אמר גלה כמו )א( עושה אתה אומר פעמים אופנר
 : לך חדל לכן בזרעך או בו יתקיים ושמא ישראל לזרע כן לקרואיאכן

 כתיב שהרי כלייה אנכי שמחוייב עד חטאתי כך אדם יאמר אל ג(יזרזתרלז.
 קציני י( שם )שם  בסמוך וקראם היינו כמרום ט( אלשעיה

 הגבעונים. ידי על ונתקיים. חייבים שאול שבית לרוד כן אמר מפיבושת  ועורסרום
 ס"ס. ג( סטך. 3( סספי"ס.'6(

 יגנא' נתפיטתי צפיי' חנ'ט' )ג( מבקש. לפניני: )3( סיפא. העיי סו י"ל )6(תתתרלנ. ן .. "'. פ"' ב"מ )6(תתתרלב.

 יחמא יהוה מי ופירש"י ראתו ידענא הוה מי לה1 אמרכר
 רגנכיי

 הביא הזה )המאמר ? אתון
 לשונם למדו שנאסר א': ס"ג יגמות )7( מהירושלמי(. רק ב' ד' דף היר~שלמ' במבוא ז"למוהרז"ף

 שקר.לדבר
 כו'. עחתו אדם כותב : א' כי כתובות יעיין )6(תתתרלד.

 א' י"ט ברכות )3( א'. ק"ב סנהרחן )6(תתתרלה.

 "כי"יש' א"י ייסב יי אעבי לחבריה י5"ט גברא "היא 8': קכ"ב משפסים בייתי )6(תתתרלו:
 ילא גאוות" ור ' הוה רכתיב סנפן %א.,.אתחייב :וראי א"% אליעזר הר' קמיה עובדא ושאיל'הורה

 בהג"ה. טל"ח ת"כ ס" חו"מ ויערן כו'אויב
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 לו שאטרו ונעשה בני את אקפה אוטר שהיה טרפון ר' של זרעו אחר ר' חקרם()א(

 לו: יש בת אכל בן לואין
 הבעל אטר תריר אותם מקללת והיתה בנים לה היו אחת לאשה 3(תתתרלח,

 כשתהיה אמנענה אני לו אמר אעשה מה אחדלאיש
 בהם הקללות שיתקיימו בלבי אין מקללת אני אם אסרה אחריה אסן ענהטקללת
 אסרו וטנעה אמן אומר רעות תבקשי ואם אמן אוטר טובות להם הבקשי אםאמר
 או אחת פעם שאחפא מוטב אטר שלך נרטא הרי מתקיימות הקללות היו אםלו

 יחיו אומר אני דבריה אחר אטן עונה שאני קודם ועוד מפיה למנוע כריפעמים
 רם: בקול אטן ועונהבלחש

 בניו, נשתמרו מחלוקתו בר ואיש חבירתה אשה מקללין היו בטקום 3(תתתרלפ,
 לאיד שמה ה( יו )משלי שם על המקלל על מתקייםפעמים

 באותה ירורו שלא לזרעם טצוים היו והאובים המקולל זרע על ופעמים ינקהלא
 היו ושפחות מניקות גויות ועוד הקללות טסני בעיר טשומדים היו רבים כיהעיר
 יוכלו לא הנחולים ואף אוכלים הקמגים הילדים וה.ו פטאים רברים בביתאוכלים
 מצרח שימי ולשונו פיו  שיסרג( העיר.  באותה להיות אסור לכך הכלים טןלהזהר

 : שטשון )א( רמוז תיבות ראשינפשו
 הקב"ה אטר נוב עסקי על שבא בנוב וישבי מז( כא )ש"ב יכ אטר )א(תתתרמ.

 עיר נוב נהרגה ירך על בירך סטון זה העון יהיה טחי עדלרוד
 יכלו רצונך בניו ושלשת שאול נהרגו ידך ועל האדומי דואג נסרר ידך עלהכהנים
 ולא אויב ביר אמסר מומס עולם של רבונו לפניו אטר אויב ביר תיטמר אוזרעך
 וכו' תצטער לא ואת ליזבין קירא ברך בר צלותיך אמיך ליה אמר ער וכו' זרעייכלה
 והא המטלכה זרע כל את ותאבר א( יא )מ"ב דכתיב זרעיה רכלה לן מנאער

 לאחימלך אביתר נשתיר לא אילטלא לאחימלך אביתר אישתייר נמי הכא יואשאישתייר
 רוד שביקש לפי אלא אלה בכל דוד פשע מה ופליפ שייר רוד מזרע נשתיירלא

 ולכךי( טמנו נפרעים ירו על שנענשו כיון ולכך תדינני ואמר מטך וניקטתי )ב(נקטה
 הבירו על רע אדם יבקש ואל ירו על אדם יענש שלא רחמים לבקש לארם יש)נ(

 נרול צער חכם תלמיר לאהד ציערו אדם כני ינקה. לא לאיר שמח ה( יז )משליוכתיב
 מתאוה שהייתה סופכ החכם לו אטר טהם נקמה שיראה עד הי היה ברצון אוטרוהיה
 הבא לעולם טוב שכר מקבל הייתה בזה תוספות כותב שהייתה כרי חי ]ע'ב[להיות

 הבא: בעולם שכר תקבל לא בנקמהאבל
 רואה אני שונא שאני באותם משונאי רואה אני מתנשא היה אחד ס(תתתרמא.

 הדבר ונתגלגל נעיר יהיו לא שכולם ויתגלגל נם הפציכל
 אחרת: בעיר ומת העיר מן יצאשהוא

  ביניהם  צריו יש אם  במותן  ומספר  רעה לו שעשו ארם ריאה אם י(תתתרמב.
  המלך אביה  שהרי )א(  מצרר  שבולם יפי עשיתם  אתם  לומראין

)6balt ס"ס.  ר( סטן. 9י' 3גופ9  ג( פ"ר.  3( ספ"ז. ס" וכנרפק סססען'צ סטן למיל 
 פסססס5"ג. פי' לעסן ופתיר סע"3 ל ססססג"ס. סי' לימן וכפול ספ"6י(

 א'. פ"ה י'ש )6(תיזי!רלו.
  לבו. כ% את מילילה שהגיר  )%(תתי!רלפ.
 על שבא איש רב אסר יהודה רג אמר כסג וישבי מאי זצ"ל א': צ"ה סגהררין )5(תתתרמ.

 שבח  )גן גו'.  תריגהו ואמר י"ב( כ"ד )ש"א ממך ה' מקמני צ"ל )ג( נוב.עמקי
 כי. ירו על גשש שחברו בל ב':קם'ש
  פי"ג. יג"  ייקרח יפליג, ט"ה יי )6(חתתרטבי
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 ביניהם השילוני אחיה והיה הזהב ענלי ועמכם ח( יג )יה"ב ואמר ירבעם אתחשד
 שטו: על הספר נקרא לא לכך נסור צדיק בימהס דניאל והיה בפחות נהטיה וכן)ב(

 יריו בשתי לנחזי שרחפו אחד אלישע הלה הלאים שלשה כבנן תנו )א( 6(תתתרמג.
 ידע אלישע הרי בו שמת ואהד בתינוקות רובין שנירהואחד

 אדם: בני יקלל לא אחר שכן כל כך צריק מהם יצא ולא רעיםשאותם
 ולהפוך האויבים את להרונ בשם לעשות שצרע אדם להבם אהד שאל לתתתרטד.

 סטנו יצא שלא יודע אם אמר שמים יראי להיות רבים לבאת
 לצאת צריק )א( איש אין כי וירא וכה כה ויפן יב( ב )שטות שכתב כמשהצדיק

 דידו בהרי חנינא לר' הייא רי ליה אמר חנינא ור' הייא ר' מינצו הוו כי )ב(ממנוג(
 הייא ר' אמר בפלפולי ליה מהדרנא הוינא לישראל תורה אישתכחת דאי מינצתקא
 להתנאות לא טישראל מישתכחא דלא לתורה דעבדי מינצת קא דירי בהדי חנינאלר'
 טפולפל שאני התורה בעבור אענש שלא תעסוק תענ*שני לא כלומר אלאאמרו

 לרבים: תורה מרביץ שאני בשביל בעיניך נפשי נא תיקר אמרוטור
 היה אהר הסערה מן אלעזר ר' ובנו יוהי בן שמעון י' כשיצאו )א( נ(תתתרמה.

 יתכן לא גי הראשון שקילל טה מברך היה ואהדמקלל
 רחמים מלאכי בכעס כשהקב"ה לכך ומפייס מרצה אחר בכעס והתלמיד שהרב)ב(

 הדין מדת בין )0 מפשר והירקון )ה( דבוקין וירוק אדום )ד( הקשת לכך )נ(מרצים
 : רחמיםלסירת

 לחולה. וכן שעשתה בעון ידברו לא הצדיקים לילר שמקשה אשה י(תתתרמו.
 כי בתשובה שישוב כדי לעצמו אלא למלחמה שהולך מיוכן

 תחתונים: דברי מזכיריםעליונים
 עליה יבקשו בבית אדם ובני בחדר היא אם המשבר על שיושנת אשה ס(תתתרמן.

 פוב: במול ושיולר הילר ועלרחמים
 ספת. ס( ט"ו. י( פיו. ג( ספ"1. נ( סמ"ג.6(

 ב'. ת"ג סנהדרין)נ(
 ב'. מ"ז סטה )6(תתתרמג.

 לשחרות nau אדמומית השלישית ירוקה השניה אדומה הראשונה העטלה מראות ג' 4המשהקשת
 ספיר, ג11ן חיוור טון סומק טון יחק גוון ט' ביה אחחזיין גוונין ארבע ב': ע"א נח ובזהרכו'.

 בשלש המראה איכיות עירוב היא והשרה נח: פרשה תורח כתר בספר האחרון אהרן ר'והקראי
 בעצטותט כן אינם בקשת הנראים והמראות : פכ"ט שני מאמר ובעקרש ארגמן, ירוק אדםמראות
 בקשת המסתכל שארז"ל תהו כו' המתחלפים האדים מהתערבות עינים למראות כן שיראואע"פ
 כן. שאיה דבר ששאות כהות שעיניו יטצא בקשת הנראים גותים באותם שהמסתכל ר"5 כהותעיניו

 תלת שתיתאה תקיגא זוהרובתקוני
 גווניי

 בפסיקתא )1( דקשת. גוונין תלת לקגל דאיטן דעינא
 טי ירקת אש אטמה אש למשה הקב"ה שהראה מלמד משה: כלות בים דהי פיסקא כהנאדרב

 ירוק צבוע ש4 ומפה פטדה ItPtP כוי אדום צנוע שלו ומפה אודם אגני ראובן פ"ב רנהוכמדגר
 מחן הל4 סמים מה : פ"ד ובנ"ר ט' ירקן סמקן קרמאה סידרא . י'ז כ"ח שמות תרגם ואונקלוסכו'

 הוא דא ירוק א': רטץ פנחס בזהר )ס( כו'. והירוק האדום כו' העינים גיוני הם המש oe:שמית והראב"ע ירקרק. לבן שחור ארום גחנין וד' : פכ"א תדשא במדרש אבל כו' ארוטים ומהןירוקין
 שלם ברית לזמר וראיתיה בענן הקשת והיתה : פל"ה בב"ר )1( כר. גוונין תרין בין רקיימאיעקב
 מרת זו אלהים בין חיה נפש כל וגין אלהיםבין

 הריי
 תגבורה שהיא שלמעלה חרין מרת אלהים בין פירושו והנה : י"ד ט' בראשית והרמג"ן ט,שימטה תדין סדת זו חיה נפש כל עין n-9rva של

 כר: הרחמים עם הארץ מנהגת שחח סרה שהיא שלמפה מח"ר חארץ עלואשר
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 ומזיקים: השבעות ענייני כתוב כאןנם
 ליראה ארם בני לב שיהפוך לעשות בשם יודע אני. אמר אחר שאלתתתרמח.

 ידעו הנביאים החכם אמר צדיקים יהיו רשעים אפילו הקב"האת
 את להפוך יכול שהקב"ה ידעו הנביאים שהרי שהפיצים מה לעשות ויכלו השםאת
 וכתיב המת במות אחפוץ לא כי %( יח )יחזקאל וכתיב צדיקים להיות העולםכל

 לא לנו תן אמרו שלא ולפי אותי ליראה להם זה לבבם והיה יתן מי כו( ה)דברים
 ממני טבקשים אינם שהם כיון אומר הקב"ה היה תן אומר רבינו משה )היה )ואילונתן
 לו יש הרי מוב יצר בחסרון היה. ואם לנסותם העולם את ברא והקב"ה יתכן לאלכך

 יוכל שלא כדי .אותם ומנסה העולם את ברא והקב"ה בהם הרע יצר שאץמלאכים
 אומר היה לו מטיב הקב"ה שהיה מה וכל רופא הייתי לא לעולם צדיק אנילומר

 לא כי וירעת ו( מ )דברים שנאמר וזהו חופא הייתי לא לעולם הפוב יותר )ראויאני
 לבבך: ובישר ה( שם )שםבצדקתך

 את ליראה אדם בני לב להפוך ילול בכשפים אם לחכם עוד ושאלותתתרממ.
 היו ולא בכשפים גם לעשות בשם גם ירעו הנביאים אמרהשם

 לבב מחשבות ליצר לעולם זאת שמרה יה( כס )דה"א וכתיב בתפילה אם כיעוסקין
 מצותיך לשמור שלם לבב תן בני ולשלמה יפ( שם )שם וכתיב אליך לבבם והכןעטך

 דוד את שהעמיר אבישי )א( ולמה בכשפים ולא בשמות עסק לא אבשלוםוכשרופא
 ה( נ )משלי לכך ולדוד לסובה ישראל ולב אבשלום לב להפוך לו היהבאויר

 : תשען אל בינתך קל"א[ ]דףואל
 עתידות בהן לדעת שיכולין חכמות בעולם יש העולם את ברא הקב"היזוזתרן,

 ובעצם בכבד האדם ברם וכגון החטה ובצל וטזלות בכוכביםכגון
 שלא חכמות ושאר כוכבים ברא ולכך וקוסמים חבר וחבר כשפים עניין שבראולפי
 )דברים וכתיב דברים לשאר ולא למזלות לא יצפרכו שלא נביאים להם ונתןיירפאו
 יורש אתה אשר האלה הגוים יד( שם )שם וכתיב אלהיך ה' עם תהיה תמים ינ(יח

 )שם וכתיב אלהיך ה' לך נתן כן לא ואתה ישמעו קוסמים ואל מעוננים אלאותם
 כמו אלה בכל אסור נביאים שאין אע"פ הזה ובזמן וגו' להם אקים נביא יח(שם

 הזה בזמן אמורים נביא שאין אע"פ כך למתים מיממאין אין הזה בזמןשהכהנים
 אוב שם ויש שבת הוי יום איזה ושכח בטדבר שהולך מי הנקנים לפני אחדושאל
 אז יעלה לא שאם יום איזה שירע כדי בנכורו להעלות לנוי לומר יכול אםוידעוני
 פרק נחש בפי ככר מן להיתר ראייה מביא שהיה יש שבת שהוא יום אותוידע

 כך ואחר עושה מעצמו שחבר כגון ראייה אין משם לו ואמרו )א( בפסחיםראשון
 : טכשול תתן לא עור ולמני יד( .פ לויקרא על יעבור כי לא לכתחלה אבל שכר לויתן

 לי והיה נשמעים לי והיו מלך הייתי אילו החכם לפני אחר אדם אמר.תתתרנא,
 הייתי בתשובה יחזור שלא רשע שהיה מי יודע הייתי אילוכח

 העולם שכל עושה והייתי לרעים ורעה לפובים פובה עושה והייתי העולם מן.טבער
 שהכל עושה והייתי פובים יהיו שכולם להיות ושעתירים בעולם ושעתה היוושכבר
 והקב"ה פוב רק אם כי בעולם פורענות תהנה ושלא נהינם היה ושלא 8ובי6יהיו

 אל ד( לב )דברים בו וכתיב מעשיו כל על ורחמיו 8( קמה )תהלים בואכתיב

 אי. 9"ה סנהדרין )6(וזיצרצרטט,
 ב'. יי"י )6(תתתרנ.
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 הרע ובערת ו( ינ )שם צוה נאשר יעשה לא למה הוא וישר צריק עול ואיןאסונה
 לרשעים והכח היכולת ונתן הרע יבער לא למה והנח היכולת לטובים נתן שלאכיון
 והפריצים צדיקים והרבה נמליאל ורבן זכאי בן יוחנן רבן הבית בחורבן היו כמההרי
 ונוולין החרם שומרים ואין המס על תדיר חרם משימין וגם הבית וחרב ידםגברה
 מתאפק הקב"ה ולמה יוררין והטובים עולים הרע ועושה ובניהם מצליחין והם הרביםאת

 גם נוקם שהקב"ה לפי החכם אמר מהרה נוקם הוא הטובים מן אלא מהרהמלנקום
 אדרש לנפשתיכם דמכמ את ואך ה( ט )כראשית כרכתיב נפשו טן האדם מותלאחר
 לעשות להקב'ה היה תאמר ואם בגיהנם וגם הימה באכזריות אדם של הרוח אתורן

 פה שבעל ובתורה ספרים ככיר נכתב כבר החכם אמר ההיים שירעו בהייםנקמה
 המית ואבשלום המלך כדוד ומי ורעו כל וממית אחר ומקים חוטאים היוהמלכים
 היה לו שעזר ליואב וכן אבשלום את להמית שלא וצוה פילגשיו עם ושכבלאמנון
 וכן צבא שר שיהא רצה אבשלום עם שהיה ולעמשא צבא שר יהיה שלאהפץ
 דן הקב"ה ועוד בבנך דין עושה הייתה בנך היה אם ותכהל עריך תנע ה( ד)איוב

 ובניהינם: מותו לאחר הארםאת
 או חייב כשאינו אחד איש לנשמת שיזיק אדם יכול שם ירי על אםתתתרנב.

 להציל המפורש בשם ולעשות חייב כשהוא להצילו יכול אדםאם
 האדם היה אם מציל מידי ואין לס( לב )דברים נאמר למה כן אם מגיהינם עצמואת

 נתיב שהרי לו יועיל לא בניהינם יבא שלא או ימות שלא המפורש בשםמשביע
 בלא הבא עולם בן שיהא המפורש בשם לעשות רשע אדם יוכל ולא מציל מיריואין

 ונתיב לו למחכה שם( )שם וכתיב זולתך ונוי עין נ( סד )ישעיה טוביםמעשים
 עכרו לא לאשר אלהים עבד בין לרשע צריק בין וראיתם ושבתם יה( נלמלאכי
 שלא כשפים ובמעשה שדים במעשה שכן וכל ינהנו בדד ה' יב( לב )דבריםוכתיב
 כשיתלוהו יקבל לא עץ ששום המפורש שם בהשבעות עשה הרייועיל
 וכתיב יועיל לא אלא שונאיו ושיפלו יתלוהו ושלא ימיתוהו שלא השביע לאולמה
 שבהשבעות הקב"ה ירע כי6( . . משביעין והיו מידי יצירנה לא ואיש יב( ב)הושע
 באותה ]ע"ב[ המסונים טחליף היה והקב"ה )א( האויבים ולהפיל גזירות לבמלרצו

 בלא השם טזכיר אלא מלאכים להשביע צריך שאינו המפורש בשם אבלהשבועה
 אלא המלאכים בלא חפצו עושה שבשם כיון לומר יתכן ולא חפצו ונעשהמלאכים
 הטשביע יוכל לא הכל יוצר הבורא הפצו יעשה שהקב"ה נורם שהשם לוטר איןבשם

 המזכיר: הפץ שיעשה בשם יש כח אלא להכריחו השם הזכרת אואותו
 שיש להוריע צרק צדק אמר למה כ( סו )דברים תרדוף צדק צדקתתתרנג.

 )ויקרא וכתיב לה' שהשמים מז( קטו )תהלים לב על להשיםלצדיק
 השמים והלא שמיכם קורא ולמה כנחשה ארצכם ואת כברזל שמיכם את ונתתי ים(בו
 כנהר ינהירו והמשכילים ג( יב )רניאל וכוכב בשמים חלק לו יש אחד לכל אלאלה'

 הן יד( י )דברים מזלו אהד לכל ויש ועי לעולם ככוכבים הרבים ומצדיקיהרקיע
 והארץ מז( קפו )תהלים וכתיב בה אשר וכל הארץ השמים ושמי השמים אלהיךלה'
 יוכל מלבא מלת די יבשתא על אנש איתי לא י( ב )דניאל וכתיב האדם לבנינתן

 אתם ותושבים גרים כי בג( כה )ויקרא כתיב והלא הארץ האדם לבני נתןלהתויה
 הסמונים אז הארץ על עימדים כשהמכשפים3( ארם לבני נתן והארץ אלאעמדי

 כע"ד. נ( סרג.6(

 חמל. ולא ה' בלע פסוק איכה מתש עיין )6(תתתרנב.
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 אבל )א( חפיצים שהטכשפים סח לעשות אז להם ויש טכשפים ביד ניתניםשבאוץ
 לדוחקם בממונים למשול יכולים המכשפים אין אז באויר אלא בארץ המכשפיםכשאין
 לא כי הממונים על האדם ממשלת ניתן לא באויר כשהם כי שהפצים מהשיעשו
 מן כי ונבראו נאמר ולא הארץ מן ה' את הללוו( ז( קמח )תהלים האויר מןנבראו
 ואינם המים מן נברא לא כי האדם לבני נתן והמים אמר ולא ההנינים נבראומים

 ונתהפך שופפין למים כשמניע )ב( ע.נים אחוות כשעושין ולפיכך במים להיותיכולים
 מנעת אינה יעשה המעשה או עינים אחוזת של השבעה אותה ולכך הראשוןלעניינו
 הממונים כנגר ויש היבשה על ולא המים על השבעה יש הרי הטים על הטמוניםעל
 וביאיר וביבשה במים יעשה המשביע המפורש בשם אלא המים על ולא היבשהעל

 : לבדו שמו נשגב כי יג( שם )שם בכל מושל הבורא כיובכל
 יעקב ט( לב )דברים וכתיב בנעימים לי נפלו חבלים ה( מז )שם כתיבתתתרנד.

 יתרעמו שלא כדי אלא למעלה שספיקא יתכן וכי נחלתוחבל
 בעד להליץ ממונה כל ברא אלא )א( לעורם ויש ע"ז עובדי עם לידי יניע לטההמלאכים

 שנא' כמו כמוך לרעך ואהבת יח( יפ )ויקרא על שעוברים יפקוד אומות כל ועלעמו

 שרפים  התסס על  ענוה ומעשה לש.ד. אדום מלך עצמות שרפו על א( ב)עטוס
 שכת' לפי כבודו הארץ כל מלא  צבאות ה'  קרוש  קרוש קרוש  ג( ו )ישעיהאוסרים

 ח( כח )ישעיה שכתיב אע"פ מלא אני הארץ ואת השמים את הלא כד( כג)ירמיה
 לפי שמוע אבוא ולא יב( שם )שם וכתיב מקום בלי צואה קיא מלאו שלחנות כלכי

 וכתיב וברכתיך אליך אבוא שמי את אזכיר אשר המקום בכל כד( כ )שמותשכתוב
 במקום המלאכים עם עד בו אבא לא בעיר אבא ולא קדוש בקרבך פ( יא)הושע
 ריק מקום ואין שם שיבא יתכן לא ערומים שעומדים מרחץ במקום קדוש וכןפנופת
 אומרים הקרש חיות לכך מאחריך ושב דבר ערות רואה או מטתו כשמשמש וכןממנו
 שהם אע"פ עליהם מלטעלה כבודו מתנרל לחיות מוסיף שאם טמקומו ה' כבורברוך
 לשון ברוך וכל ברוך אומרים לכך עליהם יקל בפוב יותר עליהם ינבד לאלמפה
 אתם ברוכים כניכם ועל עליכם עליכם הי יוסיף סו( יד קפו )תהלים כדכתיבתוספות

 ומתוהים: נמתחים שהיו )ב( וארץ שטים עושה~הי
 עקש ועם כז( שם )שם תתמם תמים גבור עם נ( נב )ש"נ כתיבתתתרנה.

 הבורא בה חפץ אין חכמה ואותה בחכמה הבופט כלתתפל
 יצר שפקו במלאות כב( כ )איוב שיעשנה כרי יצליחו אותה ושיעשה בלבוימתיקנה

 בגיהנם להפ.לו או הזה בעולם ויכשל יותר שיעשה כדי יצליח עולה העושה כגוןלו
 במעשה וכן יכשל לבסוף כשפים במעשה וכן צלחה רשעים דרך א( יב )ירמיהוכתיב
 שהפריה אותם מיתה קל"ב[ ]רף לאחר כן כמו נכשל בחייו אם ואפילו ושמותשרים
  או מישראל חכם לו יאמר ואם בהם אדם יעסוק לא לכך מנשטתו ינקמו מותולאחר

 דבר לך ואתן השרים לפני דבריך שיקבלו כדי לך אכתוב או חן כנגד לך אכתובגוי
 סשה.6(

 עגיר יכול לא ארעה מן מלטלתנא חרשא רהדין ה"ב: פ"ב חגיגה ייישימי )6(תתתרנג.
 לעשות יוכל לא הארץ מן אותו מגביהין אם כשיפא דהאי המפרש: ופירשכלום,

 שמוחין, חיים טים עי נבדקין טכשפות מילי כל פשר: ד"ה ב': ס"ז סנהדרין רעד'י )ג(כלום.
 מת למים קודם הערוד אם הארם את נושך כשהערוד ומת: ד"ה א' ל"ג ברכות ברש"י זהוכעין

 הערור. מת למים קודם האדם ואםהאדם
 תחלה כי הסור פירש והחסיד טי בארץ אז והכנעני ע"ט: צד השביעי גמ"ח )6(תרזרטאנד*

 רקיע יחי ה"א: ברכות ובירוטמי והולרי מרחיג היה א': י"ב חגיגה 1)נ( לכן. קורםלשם
 הרקיע.ימתח
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 אלא שבת שמחלל לפי לשאת שאסור בשבת מיבעיא לא שתתעשר עליךשתשא
 בינתך ואל ה( נ )משלי ואמרו הבלים באותם שבוסה מפמ עליו ישא לא בחולאפילו
 לא תמים תהיה אם כלומר אלהיך ה' עם תהיה תמים יג( יא )דברים וכתיב תשעןאל
 לאו ואם רצונך יעשה אם לו ותתפלל אלהיך בה' תבטח אלא דברים אותם לךיהיה
 היה נטר היה אם יחשוב אלא הרברי' באלה אעסוק נענה שאיני כיון לחשובאין

 חפץ שום לו שיתן ממנו ומבקש אדון לו שיש למי דומה זה ועוד נשמעתתפילתו
 לתלות רוצה לתת כירו כח שאין כיון אוטר כי אחר לשר והולך לו לתת רוצהואינו

 נשמעת: תפלתו אין העזן זה שבשביל חושב אינו והוא זה כך אהרבאדון
 כל שדים ובמעשה כשפים מעשה שעושה לאים יש עונש כמה דעתתתרנו.

 מעשה ממנו: נפרעים יהיו עסק אותו בשביל שנכשלימהנפשות
 עשתה ולא הכן אותו אצלה היה לא העולם מן פטירתה ובעת שונאתו שאמובאדם
 הממון אנה שידע לעסוק אחת מכשפה וביקש הבן אותו הלך טמונה אנהצוואה
 תחוב והסכין בחלום השיר ובא וישנה והלכה שעשתה מה עשתה אחד בסכיןבלילה
 תקעת למה מכשיפה לאותה השיד בן אמר האיש של אמו את הביא השיד ובןבלבו
 אמו של ממון אנה לו שתודיעו מנקש האיש שאותו מפני אמרה הסכין אביבלב
 הממון אנה לי שתנידי עד בלבי שהמכין רואה את האיש של לאמו השד אטרטונת
 אבל עליו נרה שהייתי שלי קרקע על מושל הייתה בחיים בעודי השיר אלאמרה
 חפצי היה אילו הממון על לו שאגיד זה אעשה לא עלי מושל אינך אני שסתהעתה

 לצוות עלי מושל אתה ואין להנידו חפצי אין אלא בהיים בעודני מודיעו הייתילהודיעו
 אמ' השיד לה ביקש כן אמרה שלישי בליל כן כן, אמרה אחרת בלילה מיתה.אהר

 אלא להניד חפצי ואין הדין שאין אע"פ אמרה בלבי שהסכין לסכול יכולאיני
 ימים לאחר בתיבות בנה חימש בתיבה בטוב סנור שלי ממון אומר צערךבשביל
 עליך תבא פורעניות וכמה לך להגיר לבא צערתני כמה בחלום אמו לו אמרהמועטין

 של שוליים שני בין בתיבה הממון בנה מצא זמן ואחר להניד שהביאוני עדשעסקתה
 וידעני אוב ושאל יא( שם )שם תורה אמרה לכך בתיבה הממון שאמרה כמותיבה
 סו( כח )יט"א וכתיב המלאכים או המתים ואת השירים את שמטריח המתים אלודרש
 ה' עם תהיה תמים אלא בהם העוסקים נל ינקה לא ולבסוף להעלות הרנזתנילמה

 שמו ליראי הצפון טוב רב במה ותזכה הוא קנא אל כי מפניו ותירא בטח ובואלהיך
 : ראתה לאבעין

 לפלוני תאמרו אסר מתפחד והיה קמיעא לעשות ממנו ביקשו לאחד 6(תתתרנז,
 תעביד לא לחברך עלך דסני )א( החכם לו אמרשיעשנה
 כמוך: לרעך ואהבת יח( ים)ויקרא

 סבור ואם בהם יעסוק שלא כדי לחכם אלא השם את מלמיין אין נ(תתתרנח.
 בעיניו חכם ואינו השם יראי לעצת ששומע ולמי לעשותלטובה

 לעשות הכמים שביקשו לאותו הרי יודע אני לזמר ארם מבני כבוד אוהב ואינו)א(
 העון: עליהם חכמים שקבלו עד רצה לא . . . שעשה מה כלבשם

 אי. ל"א שבת )6(תרזתרנז.
 פרשה הדש כזוהר שנאמר מה ע"ז להעיר ויש בעניין. הכס נאיט הכ"י טסהת "(תתתרנח.

 אין : ז' דף הנעלם במדרשבראשית
 ושמה וקריא חכם לאדם אלא מורה סתרי מגליי

 הסתרים על אשאל זה "בעניין" שאינו ואדם דבר בכל ונקי שמים ירא והוא בידו מתקייםותלמודו

 יעו"ש. שלישי לחלק ובהקדמת מראשון ופס"ג ח"ד במורה הרמב"ם בדברי נכללים רבנו דגריובכא
Chaaidim.Sepher, 28 
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 אלא להם יתן לא סודות ספרי לו ויש רעים בנים לאדם לו יש אם 6(תתתרנמ.

 בני יהיו ואס ליריאיו ה' סוד יד( כה )תהלים שנאסר ה'ליראי
 : להם יחזירו פוביםבניו

 אם כי שירע להמד רצה ולא לעירו בא מכסות סתרי לסד ""י חכםדצתתרם.
 לו  אמר יורע  שאתה אודיע אני צדיק אותו לו אמר אחדלצדיק

 יגזמו סתרים כך יורע שאני ידעו אם וחתנים רעים ]ע'ב[  בנים לי יש כי  תגירא%
 להכעיסני  רעה ויעשו לאחרים ולא ליריאיו ה' סוד וכתיב להם אנלה לא אם עלילאיים
 לנגדי רשע בעור טחסום לפי אשמרה ב( לפ )תהלים שנאמר מה  לקיים  אחרישלבן
 שכבר החבטה מסתרי ואף ידי על יחמאו שלא כדי לחשות עת ז( נ )קהלתואוטר
 זרעי בזרע יהיה ואם יהיו וחתומים כניי ביי ולא צדיק איש ביר אתן כתובים לייש

 : כמוני להסתיר שיודע ימסרם צדיק ביר לאו ואם בידם ימסרםצדיקים

 כאן: כתיב היזקענייני
 בית ששיבר אדם כנון מותר ואעפ"נ האמורי כדרכי שהם מברים יש 3(תתתרמא.

 להזהר בבית לררים יש הדר או מקום כאותו חדש בית וכונהישן
 בישן כסו בחדש לעשות יכוונו אלא ובחלונות בפתחים הישן על החדש ישנושלא
 הכסוד: בספר כתוב והכל הממונים מפני בהייהם סכנה להם יהיה לאו ואם ישנוולא

 האילן על נראה פעמים והיה שעוה כפיפי עליו נמצא היה אילן "ומשתרטב.
 הוהר החכם לו  אמר  האילן לקוץ אחר ורצה נרות פיפיכאילו

 שם מנופת תעשו שלא הזהר ונם יזיקוך ולא בם תתגרה אל  נפשך את  תמיתשקא
 : אחיי' על ולא אילן זה למה כתוב כבור ובספר עליו שם טתווערות ליליות כי)א(

 אפו חרון בם ישלח לרשפים וטקניהם מפ( טח עת )תהלים כתיב י(תתתרטג,
 נ( שם )שם לו וסמך רעים מלאכי משלחת וצרה וזעםעברה

 וכתיב רשף אצל הרי המניר לדבר והיתם נפשם ממות השך לא לאפו נתיביפלס
 כתיב החצים על ואף המדקים על )א( ואסרו עוף ינביהו רשף ובני 1( ה)איוב
 לאור יא( נ )הבקוק שנאמר חצים נקרא והברד קשת רשפי שבר שמה ר( עו)תהלים
 רעמים כשיש הברד בתוך טתלקהת ואש כר( פ )שמות חניתך ברק לנגה יהלכוחציך
 מזלו ופעמים אלה כננד אלה מלחמה נדודי כשני שהם סורים המזיקים אז ברדאו
 ניזוק אותו כרמות שיירא באותה יש ואם בשריון כמו ומכוסים והנולדים חי אדםשל
 שיורו בשיבולת וניזוק בו נולר שלא ויש מלבוש אותו לו שאין ויש בו שנולדאותו
 יש אם שפ"ו בלעז שקורין שבולת וצריך שורות שלש שרק השבעות יש ביבו

 סוליה  ראיתרע כיון בזה טורים אז כדמות וברקים רעמים כשיש הנלחמיםבנדוד
 עם ללכת שרגילה חיה אשה אותה אם רפואה לו שיש ויש שבדטותו לוטזיקים
 רפואה ימצא אז יורו שכבר מקום באותו ותינע במה תמצא או לה יתש שאםייכ"ש
 הנולדים ואותם נפשם טסות השך ולא רעים טלאכי טשלחת רשפים אצל סמךולכך

 שמירה:בכיסוי
 "ק'ן. י( "ק"נ. 9 משא. ג( "ע"6.3(

--
 תחתיהם. שורה רעה שרוח שם: ופרש"י ה11 ט1לי חמשה ג': קי"א פסחים )"(תתתרסב,
 י א; ה' ענות )"(תתתרסנ
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 שקורין אבעבועות כנון ליהודים לעולם יוצאים "לאים שמיני עת "(תתתרמד.
 כשטנידות מינה ונפקא משולתם מלאכים ביד רובייול"שבלעז

 שיתפללו מינה ונפקא תלאים אותם עליהם ישימו מיד שם ילדים ויש לזו זוהנשים
 רעים טלאכי משלחת וכתוב מהם אחרים ולא מאחרים ביתו בני יקבלו שלאלהקב"ה
 על האלה האלות וגו' ונתן 0 ל )רברים כתיב בוראם רצון עושים שישראלובזמן

 תחתיך: ושכא בוש מצרים כפרך נתתי ג( מג )ישעיה וכתיב וגו'איביך
 נבראו אותן )א( וול"ף מר"ש אותן שמיריי"ש להן שקורין נשים יש לרזרזתרמה.

 היתה אחת אשה מברייתן וישתנו דבר שיעשו השמשותבין
 ערה ואחת ישינה אחת עמה בלילה נשים שתי והיו ביותר חולה והיתהשטייי"א
 של דמה לטוץ ורצתה לפרוח ורצתה שערה מנפצת והיתה בפניה עמרה חולהואותה
 ישנה כך ואחר השפריי'א החולה את ותפשו חבירתה את והקיצה צעקה והערהישינה
 יכלה שלא וכיון חיה השטריי"א היתה אחרת אשה את להמית מנקת היתה אםעוד
 הבשר מן הים את לבלוע הדם מן בא אשר צריכה כי השטריי"א מתה לאחרתלהזיק
 קורם שערם לנפץ קל"נ[ ]דף צריכים )ב( והשטריי"א שהט_ר"א ולפי וורוול"ףוכן

 אלא לצאת רשאה תהא ולא שער בניפוץ שתבואי אותה משביעין לכך'היפרסו
 תאכל כן אם אלא לחיות יכולה אינה אותה כשרואה או למזקת שמכה ומיברשותי
 ומלחם ממלת לאכול צריך הניזק הזיקה היא אם וכן אותה מכה של ומלהמלרם

 כבתהילה: הנפש וחוזרתשלה
 ליהודי ונדמית מזקת והיתה שטרייא להיות חשודה היתה אחת אשה ג(תתתרמו.

 לה שיתן היהודי טן ביקשה ולמחר היהודי אותה והכהכחתולה
 צדיק תהי אל טז( ז )קהלת אחד זקן לו אמר לה לתת ורצה שלו המלח ומןמפתו
 לבני תזיק תחיה שאם חם'דותו להראות יכול ארם אין לאחרים שחב במקוםהרבה
 : שהחיהו מה על והענישו לשאול עמלק דוגמא זה לך המציאה שהקב"ה וכיוןאדם

 מלחמה לקחת מנחת לניזוק היתה אבל שטריי"א היתה אחת אשה י(תתתרמז.
 על מתפלל ההזן אמס( עליה לרחם יש זו כגון שלהוממלח
 אחריו: אמן לענות אין לבריות שטזקתהחולה

 יחיה אם ועושות כשחלו לבניהם לבשל עשבים לוקחות היו נשיםתתתרמח.ס(
 מי וכן ימים ט' בתוך שימות למות ואם יתרפא ימיםשבט'

 היו לאו ואם ימים ט' בתוך יתרפא יתרפא אם לחישות מלחש אחד היהשננפה
 ומנו קורם האדם את שממיתין הדין את ליתן עתירין החכם אמר ימים סי בתוךמתים

 וכו': פיו לפתוח רצה שלא תרדיון בן חנינא לר' )א( דומהזה
 אביו לו שאמר היה אחר יותר תתחכם ואל הרבה צדיק תהי אל כתיבתתתרסט.

 כשארע כי אלמוד לא הבן אמר רמואות ספר לפניתלמוד
 מת הוא ירי על ויסות אלך אם חוטא אני הרי שם אלך לא אם עני חולהלמרחוק
 היו ברפואות יורע היית אילו אליו הקרובים לו אמרו חייב איני רפואות ארע לאואם
 אותם: תסית אתה כאילו ולוטר עושה ואינך ולעשות ללטוד לך שיכולת וכיוןהיים

 בא אחד חובל הוא נפש כי ורכב ריחים יחבול לא ו( כד )מברים כתיבתתתרע.
 רפואות ספר על הלויתי הרופא פלוני לאותו לו אמר חכםלפני

 מק"ו. ס( הק"ו. ד( ס"ס. ג( ט9"י. 3( סמ"ג."(

 וקדש גופן את לבראות ובא נשמתן את הקב"ה שברא השדים אלו פ"ז ב"ר "(תרזרורסהי
 כו'. קרחייכי קרח א': ק"י פסחים יערן )3( בראן. ולאהשבת

 אי. י"ח ע"י )"(תתתרטח.
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ספררחםידים868
 אליו החולים וכשבאין בו לעיין צריך הוא ובלילה ביום כי חבלת נפש לו אמרשלו
 לו אחזיר שאם לו אאמין לא אמר לו תחזיר לו אטר ספרי בלא יודע איניאוטר
 לביתך שיבא לו אטור רפואה לעשות כשיצפרך החכם לו אטר לי ישלם לאהספר
 הרי רפואה לעשות יבקשוהו ששרים עד אטתין אלא לי ישלם לא אז אמרלראות
 : ידך על וימות רפואה שצריך עני ימות שמא והכי אדהכי החכם לו אטר יפדהו כרחובעל

 במאנלו ישליכו פן ירא והוא המות סם על החשורים בין שהולך אדם 6(תתתרעא.
 נחש של בעצם סכין של  הקתא ויתקן מנין יתקן במשקהואו

 ומתקנין ארם מלא  הנחש ני הסכין של הקתא יויע המות סם יש ואם בשלחןוינעוץ
 : מזיע לכך וניעור מינו את מין מצא הנחש טן נעשה שלא אע"פ המות סםסטנו

 שיזיקו: דברים ללטד אסור אדם נני ששונא לאדםתתתרעב.
 נ' אלא כתב ולא היו מה חכטותיו הטלך שלמה נתב 4ג למהתתתרעג,6(

 בהם עוסקים היו דברים שאר ננתבים היו אם כי בלבדספרים
 שאדם הכסה יש כי ומצות תורה כיפול לידי בא היה ועוד בתורה להנותומסעפים
 יורע שאדם חכמה ויש מיפתו שימש לילה באותה השוהפ אם ויודע )א( בבשררואה

 החתיכות ונתערבו הבהמה נשחפה אם ואף כשירה או פריפה היא אם ובחיהבבהמה
 כתובות היו אם אלא נבילה ואיזו פריפה ואיזו כשירה איזה יודע והפריפותהכשירות
 כי שחיפה לאחר בהמה בדיקות אין יאמרו שהרעים רעה לידי בא היההחבטות
 כדי נכתבה ולא לדעת חכטה לו היה דבר לכל וכן כשירה שהיא אותה אנומכירים
 או קצתה בתורה רטונים הכל חכמה טיני וכל שלמה חכמת וכל עליה יסמכושלא

 אמור כשלמה צדיקים שיהו הקב"ה יעשה לא [affp] למה אדם לו יאמר ואםדונמתה
 כשמשון גבור אין לטה יאסר ואם בחכמה ונכשל ארם מכל חכם שלמה היה כברלו

 לא למה לומר אין הרי ודואג )ב( בעושרו נכשל כקרח עשיר ואם נכשל כבראמור
 עושה: הוא מה יודע הוא כי ועשירים גבורים חכמיםעשה

 כאן: כתיב הורה תלמורשיץ
 בעלת תורה ואיזו נפש משיבת תמימה ה' תורת ח( יפ )תהלים כתיבתתתרעה

 את שמוכה מי נפש משיבת כשהיא תמימה תורה איזו אלאמום
 השיב ורבים  ו( ב 3מלאבי  שנאמר  כמו  השכינה נגפי לתחת סניהנם וטשיבההנפש
 הכהנים  אל ובאת פ( יז )רברים לכך בפיהו היתה אמת תורת שם( )שם וכתיבטעון
 יעסוק לנך ידם על חפא יבא שלא כדי לוי בני הכהנים אל ויתנה  פ( לא  )שםוכתיב
 מעשים כשיעשה תטימה התורה מתי ידו על חפא יבא שלא כדי הרבים אתלזכות

 מק"מ.6(

 ושחס ושכה מלג'ז הורהץ לא ואם הדני: אלרד בשם מבש דחולין פ"ק במרדכי )6(תתתרעג.
 רברי.הרג ולפי נוי, לילה באותו השוהפ אם שכתב: רבנו טפת זה אול' לגןפיעל,

 נאלקוראן. ע"ז יעיין הערביאים אצל גם מקום ההיא ההומרא מצאה רכ"ו צד ההמישי בכ"משייר
 שהרבו יש פ"ז: שמואל ובמדרש עשיר, אתה לדואג דור אמר נ"ב: מזמור שוח"ט גמדרש)נ(

 לטובתן ששר שהרבו יש ואחיתו*ל, דואג לרעתן הרבו כו' לרעתן חכמה שהרבו הש לטובתןחכמה
 במדייש אבל שלמה, אצל "דואג" רבנו בדברי צ"ל ולפ"ז והמן. קרה לרעתן הרבו כו' לרעתןוהרבו

 צ"ע. לכן לגובהו חכמה הרבה שלמה כי איתאשם
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