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 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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 במעשה המת את ההיה חנינא ר' )א( ומגיהנם המות מן נפש להשיב שראויטובים
 ור' )ד( כהנא רב את יוחנן וכרי )ק אלישע כמו ירא ר' את ורבא )ב(ראנטונינוס

 לוי את בירך שהרי תמימה כשהיא נפש משיבת מתי מגיהנם אחר את הוציאיוחנן
 תורה שילמדו ער לכיתם ישוכו שלא תורה ללמוד ללכת והכהמס לוי בנישעתידין
 פ( לנ )שם שנאמר להשיב שידעו מעם או הלנה דבר להם שישאלו מקוםשבכל
 רבות שנים כי ידע לא בניו ואת הכיר לא אחיו ואת ראיתיו לא ולאמו לאביוהאומר
 וקרוביו ואם אב יכיר שלא ישוב כך ואחר צרכיו כל שילמוד עד הרב לפנייעכב

 כי שם( )שם בנך כננד תעמוד למה אמו שאמרה בקידושין )ה( חמא דר'כמעשה
 ליעקב משפטיך יורו י( שם נ)שם עד יעכבו כך כל ינצרו ובריתך אמרתךשמרו
 ה' עדות מתי יתרץ הספקות שכל צרכן כל שילמדו עד ישובו שלא לרביםותורתך
 )ו( תמימה הי תורת פתי כשמחכימת שלמד הלכה חוור שתלמירך תרע מתינאמנה
 בשדך עשב, לבבכם. בכל, לבבך. על, כנון  שמע  קרית  של  הדביקים ביןשיפסיק

 הארץ: טעם רע יותר רע והוא שלומד מי כל ניהנם6( לו מצננין נפש משיבתוכו'
 ואינו תורה דברי שלומד מי כל ולעשות לשמור יג( נח )יבוים כתיבתתתרעה.

 למלך משל עיקר כל למד שלא ממי חמור עונשו אותםמקיים
 היה לא ואחד ומקצצן אילנות נופע אחד אריסין שני לתוכו הכניס פררם לושהיה
 שלטר סי כל כך ומקצצן נופע שהיה אותו על המלך כעס מקצצן היה ולאנופע
 )ישעיה דכתיב עיקר כל למד שלא ממי חמור עונשו אותם מקיים ואינו תורהדברי
 ולעשות לשמור לכך יוחן אינו קיים ולא למד אבל צדק למד בל רשע יחן י(בו

 שקולה בכך ומה עבירות ובעל בתורה נרול חכם תלמיד אותו ארם יאסר ואלכתיב
 הורה  הלטור שאמרו מה כי  מרשע לאל  חלילה י( לד לטיוב הכל כננדתורה
 על שלומר וכיון בתורה שכתוב מה כל  ~niwp מנת על  שלומר  כלומר הבלנתר
 לעשות לאחרים תורה קיים כאילו זקנים שטכבר כיון ואם אב לו שאין אע"פ לקייםמנת

 כולם: כננד תורה תלמור לכך לעשות יכול היה אילו התורה כל וכןמצות
 מי משתט"ר בגימטריא )א( פז( כא )משלי השכל מדרך תועה אדם לתתתרעו.

 משטו אותו אומרים אין ונשתמר התורה מן מעם דברשאטר
 וכן ירקב רשעים שם ולא לברכה זכרונו עליו אומרים אין משמו טעם ארם יאמרואם
 שלא שצוהו אלהים איש כמו ממנו ליהנות שלא היה הדין טן .פובה עשהאם

 היה לתאבון משומד אחאב )ב( אחאב מבשר נהנה אליהו ואשר מירבעםליהנות
 מרמה לאחאב אומרים הפנחים והיו יאכילוהו שלא השביע כי שעההיתה הוראת ד"א)נ(
 בית לבנות רוצה משומד ואם )ד( הבשר את לנו לוקהין כרחינו בעל שהעורביםהוא

 החמם יא( י )יחזקאל רכתיב לו מקבלין ואין לו שומעין אין תורה ספר לכתוב אוהכנסת
 הצדיק מפסיד ולבסוף לצדיק שמהנה רשע יש ולכך מהם נהנין לא רשע למטהקם

 ס6קט"3. רפס 5( ססלג"ג. S'DS 1W'P בסת גן6(

- -
 בו/ למה אשתו שאמרה ב' מ"ב בנתיבות צ', )ס( נ'. ט"ו "mfA )ד( ג'.קי', ב"ק )ג( רבה. ולפנינו ב' ו' מגילה )3( חמא. בר חנינא רב ולפנים: נ, יי ע"י )6(תתתרעד.

"(
 ב'. ט"ו ברכות

 תכתן. הגיטטריא ואז וי"1 בלא ותועה למחוק יש השכל תיבת )6(תתתרעו.
 ר"צ הגאון )"

 בחמין שם העיון אחרי אבל ממוגיי4 תמוהין ודבריו א': ה' לחולין בהגהותיוחיות
 אחאב טסעודת שנהנה מיהושפט ראיה ומביא משחיטתו האטל מותר לעכו"ם סומר ענן רגשאמר
 היה שאחאב היה דרעתם ודאי אלא טשחיטתו לאכול דמותר דטביר מאן לית להכעיסובמומר
 עלייהו. תקיף דעכה'ם דיצרא למימר ואיבא אחאב: ד"ה ברש"י חש"ש לתיאבון נבקת אוכלטומר
 מב"ש תשובות בשם מביא סק"ה רעד סי' יו"ר גש"ך )ו( הרהר. פי על : א' ה חולין שם)ג(

 לביהכ"נ בית שהקריש שמוסר רבד ס"ח"ב
 מקבליי

 ממט.
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 ופעמים לסניך מוכשלים ויהיו כנ( יה )ירמיה שם על טסנו שנהנה מהכננד

 ושונא כו( טז )משלי הרשע מן הצדיק יהנה שלא כדי ומפסיה לצדיק מהנהשהרשע
 : יהיהמתנות

 לא לבמוף בעצמו הוא אלא תורה טעמי אחרים ידעו שלא המקנא כל 5(תתתרעז.
 בהם ויתגאו הגונים שאינם בשביל אם ק4"ד[ ]דף אבל הואידע
 ליריאיו: ה' סוד יד( כה )תהלים שנאמרמותר

 ויש בעיר טוב אחד רב וכך בתקנתם יעסוק תלמידים לאדם יש אם לתתתרעח.
 תלמידיו בתקנת כמו בתקנתם יעסוק כתלמיריו פוביםתלטידים

 תלמיריו ויבאו לו אשאיל לא יאמר לא תוספות אחר לרב ואין תוספות לו ישואם
 יה( יט )ויקרא וכתיב כשלך עליך חביב הבירך כבוד יהי )א( אומר לכך ללמודלפני

 : כמוך לרעךואהבת
 מתאכסנים בביתו להיות הרב לבית אחר ממקום תלמידים יבאו אמתתתרעמ,ג(

 )משלי וכתיב שבבית הרב מן שילמדו מוטב בעיר אהר רבויש
 ללמוד שחפצים הרב רואה ואם האחר נמו יודע אם לפניך אשר את תבין בין א(כנ
 לבי ואין אקפיר לא תלטדו ללטור חפצים שאתם מי בפני להם יאמר אחר רבבפני
 אדם הולך לארץ נחוצה שאפילו ללמוד אדם כל זוכה הרבנים בל מן לא כיעליכם
 להקשות ואין יוסי כר' )א( רבנים בארץ שיש אע"פ הרב בפני לארץ בחוצהללמוד

 אמא: בר מרבו הלך )נ( יצחק ורב עמא ר' )ב( על שאמר קפראסבר
 לא ואת שריין השילתא ביעי הני אבא בר שמן ליב ייחנן י' אמר )א( "תתתרף.

 רב הורה אם אמך תורת תטוש אל ח( א )שם משוםתינול
 הביאו ושניהם. להיתר מקום אותו של רב לפני ולסר אחר למקום והלך לאיסורכבר
 אוסר[ לפניו שלמר ]רבו לפניו שבא תלמידו של שבעיר יודע והרב לדבריהםראייה
 יש עלי הרב זה ינעוס לחומרא אעשה אם חושב וההלמיר שסותר יודע שהואאע"פ
 ולא להיתר שנראה אע"פ היתר כו נוהג תה. אל רבך שאסר כיון פלוני לומרלרב

 לו: נראה היה נמור איסור אלא משם  שהקך מקוס מהוסרי עליו שנותניןמפני
 המש ך' )א( ארבעים מ' אחד אי אמ"ך אמך תורת תפוש יאל כתיב סאתתתרפא,

 אמך תורת תטוש אל כמשלי פעמים ב' ישראל כמנייןמאות
 פה: שבעל ותורת שבכתבתורת

 אומר אתה מה חכם לחבירו אחד יאמר לא יחדיו שמתוכהין שנים סתתתרפב.
 שהבירו אע"פ אומר אתה ברע שוטה לך שאומר כמו משמעכי
 זה: על להתקוטט )א( יכולאינו

 חריף אותו שם יושב שיה ויתבייש )א( ומפולפל חריף שהוא מיתתתרפג,,(
 14: מקשה שאינו אע"פחוטא

 בתים בעלי בארבעה או בשלשה מצוה בני עשרה רק היו אהר בכפרתתתרפד.
 וכשהיו שוב תרבות להם לומדים והיו בנים להם והיובנפר

 חסקט"1. 1( ססקע"ו. 1( ססקט"ס. ס( ססקע"ד. ד( ססקע"ג. ג( ססקע"נ. ג( חסקע"6.6(
- - -- - -  

 מי"ג. ת"ד אבות )6(תתתרעח.

 S*s )ג( א'. ח' כריתות ב'. ט"ז מו"ק עייא, חייא ר'  מל )נ( ש. י"ג לז )6(תתתרעט.
 ב'. צ"ו זבחים ששת לרב חמא בר מרמי הלך יהודיתגר'

 ב'. צ"ג חולין )שתר~תרפ.
 סאות. לחמש הפשוטה ךי האות את המסורה בעלי טונים כן )6(תתתרפא.
 בכ"י, לפנינו שהוא כמו "להתקוטט" אזולאי הרב והגיה להתקשט בנדפס )6(תתתרפב.
 תלמידיו. עם שלומד הרב יי )5(תתתרפג.
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 הכנסת בבית חולין שיחת מדברים היו ולא אומרים כולם היו ושבחות ברכותאוסרים
 החכם להן אסר נדולה שבעיר חכמים תלמירי לפני בניהם לשלוה שאמרו מהןויש
 רצו ולא בעיר פריצים הרבה כי מבעיר שלכם הכפר בזה ילמדו יותר כי תשלחואל

 שקורין וכשנהות בכרכות מדברים ה11 שלומדים שאותם וראו בניהם ושלחו לולשסוע
 הרבה ולמדו לאחריה ובשתים לפניה בשתים שסע שרית בברכת טדברים  והיושלמ"ש
 באביהם חוששים היו לא וכששבו להם שהיה הטוב מתרבות להם חזרואבל

 פ( כא )טשלי נאסר זה על לכם דברתי זה הלא החכם להם אמר אותםכשמוכיחין
 )קהלת נאמר זה ועל מדבר בארץ שבת פוב יפ( שם )שם גג פינת על לשבתפוב
 דברי ושמע אזנך הס יז( כב )משלי וכתיב עטל חפנים מסלא נחת כף מלא פוב ו(ר

 להם כדבעי לצפקה נותנים שאינם תראה אם או בברכות שמדברים תראה ואםחכמים
 תשית ולבך שם( )שם הפסוק בסיום נאמר לכך טובים שאינם דברים עושיםאו

 אחרים אבל אחר לפני מאיר ר' למד לנך לדעתי אלא נאסר לא לדעתם )א(לדעתי
 כי רעים מחבירים וגם ממעשיו ילטוד שמא הנון שאינו מי לפני ללמוראסורים

 הרבה'

 פוב לא כררך שהולכים בעיר נילו בני כשרואה פובה בדרך חפץ שלבו למיקשה
 פוב: אחרת בעיר להיות יוכל אם לכך יביישוהו בהם יעשה לא ואם.

 עמו עסק לך יהי אל דברים וכופל דברים שמרצה אדם תראה אםתתתרפה,6(
 תורה: מדברי ותתכפל בדברים יפריחך היום כלשהרי

 ליסורם בעסק שמתבפלין להם וקשה אותו מבקרין כשהנמים החולה נ(תתתרפו.
 ]ע"ב[ שמתבפלין עון לו יהיה ולא להם שילכו להםיאמר
 בעבורו: תורה וטדברי המצותטן

 ללטוד קבוע היה אחר רל אל משכיל אשרי כ( מא )תהלים כתיב לתתתרפז,
 ביקשה ארם בני מאשר יותר אהד חפץ לקנות בקי והיהתורה

 זקן לו אמר תורה מדברי יבטל איך חשב חפץ אותו לה לקנות אחת אלטנהממנו
 אף בנו למשתה בהמה לקנות שהלכו יהושע ור' גמליאל מרבן )א( אתה פוב לאאחד
 וזכות לה מירך גתתה וכאילו בזול יותר יתש ולך תורה בדברי  תהרהר כשתלךאתה

 הבורא: לך ישלםטרחך
 תורה ברברי עוסק כאילו ציבור בצורכי העוסק אמר יהודה רב )א( יותתרפח,ס"

 עזבת לו אמר ציבור בצרכי עוסק שהיה תלמידו מצאהחכם
 נמנה המלך עם וכשהיה למעלה נטנה בהורה כשעסק מררכ. )ב( הרי התורהאת

  לך שיש  ביון אתה אבל  ציבור  נצרכי עסק כשאין  ווהו  יהורה רב שאטר מהלסטה
 עדתיך: אל רגלי ואשיבה דרכי חשבתי נפ( קים )שם כמוך ציבור בצרכישעוסקין

 כך ואחר ילמור ושלא מלאכה יעשה שלא ישקופ ואם דם שהקיז מי לתתתרפט.
 אהד כלימור עיניו יכהה ולא בנפשו יסתכן ולא ימתין יעסוקיותר

 שהביא הדין את ליחן עתיר ואמרו ומת גבורתו להודיע מלאכה עושה והיה רםהקיז
 סכנה: לירי עצטואת

  ססל"ג י( ססל"ע. ג( n'ehD. י( פסל"(.6(

 ב,. ט"ו חיגה "(תתתרפד.

 ב ט'ץ כריתות א' י"ד ממת )6(תתתרפג
 דעסקת לאת : ב' י"י ע"י ייעטו ייטיב:, ר' כלפייט ח"א פ"י ברם" ייילמי)6(תרנתרפח.

 י. פיז טטלח00
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 והורה ותבהו שותפין שני של שור ננט נחמן מרב ובא מיניה בעא )א(תתתרץ.

 וכו' בקר חצאי חמשה ולא רחמנא אטר חמשה מהו מהןלאחר
 לך אמרי דלא והאי וכו' בקר חצאי חמשה ולא רחמנא אסר חטשה אמר לצפראעד

 זאת סו( יא )ויקרא כתיב לכך וכו' ליה אמר דתורא בישרא אכלי דלאבאורתא
 את מרגיל שאדם כמו הורה ללומדי בהמה לשחוט אמרה התורה )ג( הבהמהתורת
 אל כ( ה )שיר כדכתיב נורם המקוס ואף ללמוד לב לו יהיה לא לו יחסר אםעצמו
 שיצחק הורתי חרר ואל אטי בית אל שהביאותיו עד ד( ג )שם וכתיב תלטדני אמיבית

 אשתו: לנכח לה' יצחק ויעתר כא( כה )בראשית וכתיב ההריון על שם התפללוורבקה
 דברים  לים מרבר היה ללמור הולכים בניו כשהיו  היה אחד אישתתתרצא.

 לתורה שמה לבם שיהא כדי צער שום ולא שומעים היושברצון
 קודם: אגדות אומר היה וו.בא)א(

 לרב לו להגיר ורצה אחר ובא לתלמיריו הלכה אומר היה אחר רבתתתרצב.6(

1
ז ()ע ז זע

 זה וכן תורה ביטול מפני מעטש כשאדם אסותא המדרש בבית לומר טניהין היולא
 ללמור לב לו היה לא הצער מן הלימוד מן מפסיק היה שהפסיד לו אומר היהאם
 דבר או שהוק דבר או בו שמצטער דבר לו ינידו אם להתפלל הולך כשאדםוכן

 לבך: נצר משמר סכל כג( ד )משלי וכתיב בכוונה להתפלל יוכל לא בו להעמיקשצריך
 שלומרים אותם ודוקא נטירותא בעו לא רבנן לקיש ריש ליה אטר )א( לתתתרצג.

 בדרך ועוסק לומד אם אבל אחר עסק להם ואין ולילהיוטם
 היה ואביו בתורה היום כל ועוסק חריף בן לו היה לאחרג( כאחרים הוא הריארץ
 לו אסרו ליתן מה לי אין אמר כי מס לתת רצה ולא לו אשר כל לו ונתןעשיר
 בדרך שעוסקין ארץ דרך בקא ' חכמה שאין ועתה תתן בהם ונותן נושא שאתהכיון

 הציבור: על תקיפה ידם שאין נוחנין הכל לכךארץ
 משמיהו אמרינן רלא לשתותם אכה ולא טז( ננ )ש"נ כתיב )א(תתתרצד,7(

 כל הרמתי שטואל של דינו מבית אני מקובל כךאמר
 בן חנינא רי )ב( והא משמו הלכה דבר אומרים אין תורה דברי על למות עצסוהמוסר
 טעמא מאי לו אמרו פרטא בן אלעזר לר' אתאה וכי תורה דברי על עצמו מסרתרדיון
 שלא שנזרו השמד בשעת שאני תורה דברי על לטות עצטן מסרו הרי וכו'תמת
 אומר אני לו אטר קיסמא בן יוסי רי )ג( הרי אומרים ויש עצמן מסרו לכךללמוד
 ואת אותך ישרפו לא אם אני תמיה ירחטו השסים מן אומר ואתה טעם של דברלך
 ואמ' קול בת יצתה שהרי יקבל שכר ואותו לעשות שלא אמר הרי באש תורהספר
 קליה[ ]דף בלילה סכנה יש אם הבא העולם להיי מזוטנין וקוסטינר תרדיון בן חנינאר'

 שיטות ולא  בהם וחי ה( יה )ויקרא דכתיב רבם לפני בלילה ללמוד ילכו אלללכת
 כיוצא חייבים בו שחבלו ואחרים פטור רשאי  שאינו אע"פ בעצטו שהחובל לר(בהם

 ססק"ס. ק" ונגיפק סספ"1 סיפן ltub וט כעין ד( פחמ"ד. ג( ססנהג. נ( ססוה6.6(

 כו'. בשר לאכול מותר בתורה potyn כל ב': ס"ט פסחים )ל א'. שע ס"ק )6(תשתרץ.
 כו'וגשמנה  דבדיחותא אמרמייתא לרבנן להי רפתח מקמי רבה בי: ל' בשבת)6(תיזתרצא.

 יגדיחותא מילהא אטרי הוו מגירסייהו רבנן חלשי ה11 כי ס"ה: להרמב"םפרקים
 כו'. לרבנן לחו דפתח מקמי רגא איתא ל' ונשבת מקומו ידעתי לא שעה לפי הגרי"ג: ע"זועיין

 בית של פ"ה: שגת ובתוספתא "מרפא" אומרים היו לא : ולפנינו א' ר"ג ברכותה(תרזרזרצב.
 מרפא. אומרים היו לא גמליאלרגן

 א'. ח' ב"ב ל6(תהטץרצג.

 ב'. צ' ב"ק )ד( שם. שם )ג( א'. י"ח ע"ז )נ( אע ס"א ב"ק )6(תיזתרצד.
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 אע"פ הייבין נטיעותיו שקצצו ואחרים פטור רשאי שאינו אע"פ גמיעותיו הקוצץבדבר
 ז( כ )כראשית שנאמר הימנו שינקש עד לו נטהל אינו שנעולם ממון כל נותןשהוא
 שהוא לו מחל לא שאם ומניין בעדך ויתפלל הוא נביא כי האיש אשת אתהשב

 האלהים: אל אברהם ויתפלל יז( שם )שם שנאמראבורי
 מרחקים לארץ ההולך 6(תתתרצה.

' 

 או סדר כנגד ללמוד כסף ובידו תורה למקום
 לאחרים ללמוד ויכול תדיר שנוהג מה תהילה ילמורשנים

 כטן יום בכל להם שצריכים סדרים יודע אינו ועדיין קדשים סדר תהילה ילמודשאם
 יתכן ולא ללמד כדי בלבו יהיה כשלומד מ בהן וכיוצא וברנות ושבת הוליןשחיפת
 תהילה שילמדו יום בכל להורות להם הצריכין מסכתות עדיין לסדו שלאלאותם
 לעסוק צריך ומתן בטשא מחלוקת שיש ובמקום המשיה לימות שנהוגיםמסכתות

 : יהודה כדרב )א( דברים שאר כשלומד אפילו נזיקיןבסדר
 כאשר ה( ד )דברים וכתיב נדולים לא אבל בשכר קמנים ללמור מותרתתומרצו,

 במלאכה העוסק ואדם בחנם אתם אף בהנם אני מה )א(צוני
 לכפל כרי דינין בעלי משני הונא כרב )ב( מלאכתו לבמל כרי תורה שכר ליקהמותר

 הינוקות ללמד עצטו ישכיר אל אצלו אדם בני שרגילין אדם יש אמנ(מלאכתו
 ביום ילדים מלטד ואני הואיל אדם יאמר ואל בפוב בהן יעסוק ולא אצלו יבאוכי

 מנת על שכר קיבל והוא תינוקות בלימוד ישן שנמצא מפני בעצמי ואלמודאשכים
 : בפובללמדם

 פועליו את אדם יקניפ אל לעיניך בפיך יסדני לא גג( כה )ייקרא כתיבתתתרצז.
 ואומר עוסקים אם מדאי יותר תינוקות טלסרי ואת שכיריוואת

 רואה אינו שמקניט מי כל כי מכם יותר עושים שכיר ואותו פועל פלוני אותולהם
 הם כאשר תינוקות ובאותן לבסוף מלאכה ובאותה פעולה באותה וברכה טובסימן
 הטרחנים את שמצער למי ועונש עון כי יאחרנו ולא יקדמנו לא יעשה כן בעיררנילין

 צעורים: תדיר זה שבלאטפ4
 הארצות טן חוקותי ואת לרשעה משפטי את ותטר ז( ו ה )יחזקאל כתיבשתתרצח,

 עשיתם)א(: לא סביבותיכם אשר הנוים וכמשפמי וכתיב סביבותיכםאשר
 היו והאומנים חשיכה עד ממלאכתו לצאת פועליו מניח היה לא אחדתתתרצפ.

 חשיכה קודם לצאת לפועליו שעזב גוי לו בקיוב והיהיהודים
 מלאכתו לעשות והנכרים היהורים האומנים פועליו את דוחק היה היהודי שבתובערב
 כשכת ופועליו שכיריו את עזב והנוי ברכו שאומרים עד הכנסת לבית שהולכיםער
 אם או יהודי של הבניין זה יתקיים אם אני תמה החכם אמר הערב קודם נדולהשעה
 כל על דוחה והיהודי יפה בעין לפועליו שכירות נותן היה הגו. ועור ליורשיוינחיל

 : ליורשיו נתקיים הגוי ובניין החכם כדברי היה וכן ה' יתאפק לאאלה
 פו( שם )שם ליה וסטיך נשכרו בא הוא שכיר אם יד( כב לצמות כתיב "תתתש.

 תשא הכל את לא )א( מירא בן שאמר כמו בתולה איש יפתהוכי
 לדבר צריך כשאינו בנשים שצופה מלמר ולא פועל לא אדם ישביר לא )ב(בביתך

 ססכ"ו. ג( סס"ל. קיטן YD5 כפ51 ססעין q'p עי %1כ6ן ססו"ס. 3( ססכט"6.1

 א'. ט נרץ )6(תתתרצה.
 בחריקאי. לי דר4 גברא : אמר כי ועו"ש א' ק"ה כתומת )3( א'. ל"ז גררים )6(תיצוערצו.
 עשיתם סביבותיכם אשר הגוים כמשפטי וכתיב הכ"ל: כאן יש הגיבר חסרון )6(תתתרצח.

 ב/ ס"ט סנהדרין עשיתם, שבהם כמקולקלין עשיתם לא ~ona כמתוקנין.
 א'. פ"ב קידושין )3( ב/ ק' בסנהדרין ומובא ל"ב י"א )6(תתתש.
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 כשצריך אפילו באשה יראה שלא היה הדין טן לצורך שלא עמהם מדבר אועמהם
 לשון מחלקת רע מאשה לשמרך כה( נד 1 )משלי וכתיב אליה יתאוה פן עמהלדבר

 בעפעפיה: תקחך ואל בלבבך יפיה תחמד אלנכריה
 בניכם בם פרבר בניכם את אתם ולמרתם יפ( יא )דברים שנתיב אע"פתתתשא.

 ונם להתפלל שידעו כדי בנותיו את ארם ילמד בנותיכםולא
 בחורים בפני ללמוד שגדלו בנותיו את יתן ולא ילמדם לא טצות טעמי אךהמצות

 . ילמדם: הוא אלא בהם יחטאשלא

 והן העגל במעשה אחר חפא טה מפנין אליעזר לר' שאלה מפרונא )א(תתתשב.
 אלא אשה של חכמתה אין לה אמר מיתות שלשהמתו

 לו אמר טוו בידיה לב הכמת ]ע"ב[ אשה וכל כ( לה )שמות שנאמר בפילכה)ב(
 מאות שלש ממני איבדתה התורה מן אחד דבר להשיבה שלא בשביל בנוהורקנוס

 אמרו ונשיצאה לנשים ימסרו ולא תורה דברי ישרפו לו אמ' שנה בכל טעשרכור
 בשם כהנא בר אבא ור' ברכיה רי משיב אתה מה לנו בקנה דחית לה ר' תלמידיולו
 היה התראה בלא עדים דין בבית מת הוא והתראה עדים שהיה מי כל אליעזרר'

 אטרין תיויהון סיסי בר לוי ור' רב במגפה מת היה התראה ולא ערים לא כסופהנבדק
 בלבו שמח כסופה נבדק היה ושיחק ריקד פיפח דין בבית טת היה וניסך וקיטרזיבה
 את אותם ולמדתם שכתוב לפי לנשים תורה דברי ימסרו לא ולמה במנפה טתהיה
 אבל"( תיפלות מלמדה כאילו תורה לנשים שלומד סי שכל בנותיכם את ולאבניכם
 לא שאם לא המצות מעטי רק והיתר איסור ועניין המצוות עניין לה ללמדמצוה
 )שופפים כדכתיב ישר' ששפמה דבורה ידעה ואיך לנשים נתרו איך תורה דבריידעו
 הרי לעשות מה שירעו להן מלמדין תורה דברי אלא ישראל את שפטה היא ד(ד

 ינקה: לא לאיד שמח ה( יז )טשלי כסוטה נבדק ששיחקמי
 הלחם מן לאכול אוכל טלחטי אכלו עכברים לו אמר לחנם שאל אחד לתתתשג.

 ואני )א( תלטודי אשכח פן לו אמר תאכל לא ולמה לואמר
 אמר רעב אני ועתה שמשכחים דברים מכל ונזהר התלמוד שמשכח דבר לאכולנזהר
 בתורה עוסק שאינך אותך רואה ואת מלבו ויסירם שישב עד חייב אינו )ב( החבםלו

 הארץ עמי עם והולך ונורה טדברי כפל אתה היום וכל לעסוק יותוכל פנו(ואתה
 דברים שתשכח כדי המשכיחים מדברים תזהר שלא לך מוטב במלים דבריםלשמוע
 נסייג ומחמיר סייג לעשות שרוצה סי כל החכם אטר וכן בהןג( עוסק שאתהבטלים
 של לחם לאכול רוצה אינו כגון המורה לו חקק אל ישאל אם חוטא הואובעיקר
 פעם נותן ואינו מששים ויותר היתר בדבר איסור נפל אם וכן נויה עם ושוכבנגיס

 או אחר מצד שלך וקדירה האש אצל נוים של כשקרירה ההכס לו אמרוטחמיר
 שלה הכף הגויה לוקחת אם הגששים ואינכם הכנסת לבית הולכים ואתם ביתבאותו
 רבר ועל חוששים אינם זה על הכנסת בכית שאתם בעור שלכם המאכל אתומערבת
 הנביא חני שאמר כמו חושש אינך לאיסור עיקר ועל טקפיר אתה לכתחילהשמותר
 יקריבו ואשר ידיהם מעשה כל ובן וגו' לפני הזה הטי וכן הזה העם כן ד( ב)חגי

 tY/D " ססמ"נ. ג( ש"ג. קיטן תמרק סס4'ס קיטן לעיל 1"ס6(

 אשה בבנלי: ולפניה ב' ס"1 יומא מבלי פ"ט רבה למדבר פ"ג סוטה ייי*מי )"תתתשכ.
 בפלך: לפניט )ג(חבטה.

 הרמב"ס מ"ש יעיו בכלל רבנו דברי ועל מ"1 פ"ג אבות )ג( בי. י"ג הרינת )"(תתתשג.
 פ"א. ובאדר'ב כו' תגרר את תעשה לא מ"פ: ובב"ר פרקים ששמנהעפ"ד
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888 וידיםמפר

 אל ישראל איש כל ויאסוף יא( כ )שופפים המקרא על סומכים והיו הוא פטאשם
 : השנה כל להם מאמינים היו בהנ הארץ עמי שנאמנים ובשביל אהד כאישהעיר

 מרבו שומע היה בשבת אלא לומד היה שלא אחר בתלמיד מעשהתתתשר.
 והיו היה ועשיר ארץ בדרך עוסק היה ובהול הקרייהפירושי

 התלמיד בא שבוע באותה לסיים להם שהיה לסופו שהניעו כיון ירמיה בספרעוסקין
 לרבו ואמר ראשון ביום בא עלי בא פורענות בירמיה שעסקנו מעת לו ואמרלרבו
 לכך התלטיד טת שבועות ב' לאחר הלה שבועה באותו לו וטיים ירמיה ליתסיים
 הקדים אלא ירמיה לסיים עליהם נגזר בהכתתו תקוץ ואל יא( נ )משלי שלמההזהיר
 לא( קד )תהלים כתיב בראש.ת ימי ששת טלאכת בל לאחר )א( . . מהרה.וסיים
 המזבה וחנוכת הבית חנוכת ולכך העולם חנוכת השבת יום זה במעשיו ה'ישמח

 אחר צריק הזמינו אחת ופעם מסכתא מסיים כשהיה לרבנן טשתה עושה היה)ב(ואביי
 רצה לא שידע כיון שם יהיו פריצים שנם והקר שם יהיה מי והקר מסכתאלסיום

 : עבירה ויותר שם כשהפריצים מצוה אין אמר עטהםלאכול
 לו יבא מסכתא או ספר מסיים כשאני אמר לחנם שאל תלמיד אחד 6(תתתשה.

 שמך תנתוב אל כן אם החכם לו אמר אעשה מה צערשום
 רעה יפגעך שלא הקב"ה שיצליהך אחד יום תתענה שתתחיל קודם וכקשתכתובבספר
 ספר באותו עוסק שאתה זמן כל רע דבר לך יארע שלא תתפלל לסיומו קודםוכן

 ניזק: ולא והצליח עשה וכן מסכתא באותהאו
 כשהיו רשעים שכתוב קל"ו[ ]דף מקום בכל מדלנ שהיה נאחד מעשה "תתתשו.

 רשעים בניו כל ונעשו אומרו היה ולא ישמיד הרשעיםאומרים
 נאסר לכך בניו נשתמדו לבסוף לכך לרשע רע אבקש ואיך רשע אני אמר כיגמורים
 )דברים שנאמר בעי ליבא רחמנא )א( תאמר ואם הרבה צריק תהי אל פז( ז)קהלת

 בעיר שהיו לפי אלא היה לטובה כוונתו וזה וגו' להם זה לבבם והיה יתן מי כו(ה
 ולא אבשלום לו היה לדור והלא לו אומרים והיו לישאל לו והיה וחכטיםחסידים
 שבניו מי הרי לדוד ואמרו ישמיד הרשעים כל ואת כ( קמה )תהלים מלומרמנע

 ידבר ה' תהלת כא( שם )שם להם אמר ישטיר הרשעים כל ואת יאמר איךרשעים
 יתפלל לא וכי משומרים שבניו מי וכן בהם יעשה הפץ שהקב"ה מה והרשעיםפי

 בינתך ואל ה( ג )משלי יותר תחחכם ואל סו( ז )קהלת כתיב לכך המיניןברכת
 : תשעןאל

 ולבריותיך לך נחטא שלא מלפניך רצון יהי לומר רניל אדם יהא גא(תתתשי.ס
 : הגרוף שמך למען חמאתינו וכענן כעב ומחה בני יחמאוושלא

 הקב"ה רצון פיהם על לדעת לתיבות להתחבר תורה של אותיות ניתנותתתשח.
 פותחין רינו ליום האדם שתחילת )א( להניר אל"ף האותיותתחילת

 תורה ללמוד לו להורות אלא "אדם דבור בראתי למה לו אוסרים כי תורה בדברילו
 שהוא להקב'ה הראשונים כל יספרו תהלתי לי יצרתי זו עם כא( מנ )ישעיהשנאמר
 והנה דמו בזריקת חמה ברימרומי השמש בצאת התמיד שחיטת היום בתחילתראשון
 ושננתם ז( 1 )דברים וכתיב בחכמה לו אלף בנך דיבור תחילת לומר באל"ףפתה

 בק'". ג( ססוהו. 3( סכוי".6(

 ב'. קי"ה שבת )3( ק"ר. מזמור שח"ט מיש )6(תתתשד.
 )6(תתתשה

 "נהדרי
 בעי. לבא הקב"ה ולפנינו: ב' ק"ו

 א/ ז' סנהדרין )6(תתתשח. יש"ש- א' הו בימת )לתתתשז.
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 טמיריםמפר864
 למר לבנך אלף למ'ד אותיות ובאמצע בניכם את אתם ולמדתם יט( יא )שםלבניך
 לכל נכתב שיהא וחייב וכתבתם כ( שם )שם כהכתיב תכתוב תי"ו וסופן בנךלבן
 טז( נ )מלאכי כדכתיב נכתכין בספר מעשיך כל לומה באחרונה ת' ועוד תורה ספראחר
 לס"ד כ"ף כ"ף י' ועור נכתב הכל אדם של ימיו בסוף כי לפניו זכרון מפרויכתב
 ברבים לררוש לארם לו שיש כשם כי לך ברור שיהא ליסורך מאונים בכףתכריע
 יגמגם שלא )ב( כדי וגורם יושב הוא מיד חובתן ירי הרבים את להוציא לקרואאו
 כי )ג( ברורים דברים אלא ילמד שלא לבניך ושננתם שכתוב ומה הבשת מפניבהם

 : על דעל כיון שכשתא )ד( דינקותאנירפא
 אלהיו תורת לא( לו )תהלים כדכתיב ארון כמו והנוף )א( בארון התורהרזרזתשט.

 שני בארון כלוחות לבך לוח על כתבם נ( ג )משליבלבו
 הכפורת על בכנפיהם סככים כ( כה )שמות האדם עם מלאכים בי כך בארוןכרובים
 לראשי סכותה ח( קם )תהלים וכתיב המויקין מפני האדם על מוככין מלאכים שניכך
 שש כנפים שש ב( ו )ישעיה כננד תסתירני כנפיך בצל ח( יז )שם וכתיב נשקביום
 ב( יא )ישעיה כננד פניו יכסה בשתים שם( )שם סדרים ששה כגנדם לאחדכנפים
 דעת רוח כננד יעופף ובשתים ונכורה עצה רוח כננד רגליו יכסה בשתים ובנהחכמה
 סדרי ו' כננד הכל רוח כנפי על וירא יא( יח )תהלים שם על כננדם למה היויראת
 ב( נז )שם יחסיון כנפיך בצל אדם ובני וק לו )שם תסתירני כנפיך ובצלמשנה
 ה( סנ )שם סלה כנפיך בסתר אהסה ה( מא )שם הוות יענר עד אהסה כנפיךובצל
 ותחת לך יסך באכרתו ד( שם )שם יתלונן שדי בצל א( צא )שם ארנן כנפיךובצל
 מררים ננד כנפיך ב' צל ר' הרי ימינך יר על צלך ה' ה( קנא לשם תחסהכנפיו
 להם שיש סדרים ד' ננד השירים בשיר כלה אחותי די בו וכיוצא נסרא להםשיש
 תנאים אחותי אמוראים בכלי גמרא וד' תנאים משנה סררי ד' אחותי בהם וכתיבגמרא

 משה אל וזיזן יח( לא לשמות וכתיב תרעים מהרות מדר ננד כלה וביואמוראים
 ורביעי ראשון יום כי כך למה בבי אחד וברוח בשרפים בכנפיהם וכת.ב ככלהככלתו
 בבלי גמרא להם שאין וזרעים טהרות סדר כננד ורבים פרים שאינן ומאורותאור

 ורבים פרים נבראו ימים וד' יולרים שאינם זכר לשון ה' משפפי ה' פקודיוכנגדם
 שני וביום היולדת נקבה לשון ברה מצות עדות ותורה ומשנה בבלי בנברא סדריםוד'

 כדגים לנ' נפשלים ועוסקיה למים שנמשלה בתורה קורין לכך במים שהנריאהוחמישי
 כ( ל )דברים שנאמר מת התורה מן הפורש כך מתים מיר מהן הפורשין )כ( חייןבמים
 מ"מ במים כנו"ן ויהיה למים ]ע"ב[ המשולה תורה למוד ימיך ואורך הייך היאכי

 הרבה נאותות נראה צד לכל כי חכמתם עונם כמו מתומה מ"ם רבים לשוןמשמש
 בעור מאום מום מים משמע מ"ם שום נקרא רבעים לכל וח' וד' צד לכל מ"םכגון
 1( ט )ישעיה כתיב ובמשיח אתהם אתהן משמשין לכך ובפה בחופם קולן נשמעיםמן

 8( יא )שם וכתיב ים ועד מים ומשל ימשול מים כמו כי סתומה בשם המשרהלמרבה
 רשו זה המים פני על מרחפת אלהים ורוה ב( א )בראשית ועוד מכסים ליםכמים

 שנה: מ' המשיה וימות מ"ם כמו קיצו וסתום משיהשל
 מ"ם טי"ת זי"ן כגון אחר לשון כס: והם הקדש בלשון שהם אותיות ישרזרזתשי.

 את זיי"ן כמו זנות לשון ומשסע זיין כלי משמע ויי"ן צר"י.סמ"ך
 האותיות וכל ז' ה"ו נ"ר א"ב שביעי באות ושמוהו משמע שהכל ולפי ירושליםיושבי

 א'. כ"א ב"ב )7( ב'. כ"א שבת )ג א'. ל' קרושין)3(
 ב'. ג' ע"ז )נ( לתורה. התפח בן ללוחות הארון כמו תרומה: פרשה בחי י"מ )"(תתתשט.

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



865 חסידיםספר

 כולן ישמשו שנים כ"ח ער צמה"ן כל"ש כוכבים וז' )א( כ"ח בניטטריא הז'עד
 לויקרא פעמים וי אי בראשית במעשה כמו רביעי בליל התחיל בסן ושלפתלהקופזת

 וז' שובע לשון שבע כהטאתיכם שבע כא( שם )שם חטאתיכם על שבע יח(כו

 לרעב הי קרא כי א( ח )מ"ב וכתיב רעב שנים ח' שובע שנים ז' והיה מזוןלשון
 וכל איש ואשת ופנויה נדה אשתו זנות מיני ז' כי חות לשון וו' שנים שבע באוגם

 שמעביר טעונן )ב( לבפלה זרע שכנת ומוציא בהמה עם ושוכב וכור ומשכבהעריות
 בקשת וצינה וטגן בנשק הם שבעה זיין וכלי זרע שכבת מיני  שבעה עיניועל

 מסע חנית חרב ברול )מא( באיוב שכתב אע"פ וברומח וביד )נ( ובמקלובחיצים
 )שם נחלקם מקום מכל יותר הרי )ד( כידון תותח קלע אבני קשת בן נחשתושיריה
 לעץ ברזל לתבן יחשוב ושריה מסע חנית תקום בלי חרב משינהו נא( כ יט יחמא
 תותח נחשבו כקש קלע אבני לו נהפכו לקש קשח בן יבריחנו לא נחושהרקבון
 כי י( ט ח ז ח קוברים מיון לשון זיפן טיט. עלי הרוץ ירפד כידון לרעשוישחק
 ורמון ותאנה ונפן ושעורה חטה ארץ מים נחלי ארץ טובה ארץ אל מביאךאלהיך
 ארץ בה כל תחסר לא לחם בה תאכל במסכנת לא אשר ארץ ודבש שמן זיתארץ
 על אלהיך ה' את וברכת ושבעת ואכלת נחשת תחצב ומהרריה ברזל אבניהאשר
 זנות לשון וי מינין זי וכו' ושעורה הפה מינין ווי ז' הרי לך נתן אשר הטובההארץ
 כי ה( לר )ישעיה כתיב זיין כלי גבי שביעה לשון בהן כתיב ובכולן זיין וכליומזון
 וכתיב מחלב הדשנה דם מלאה לה' חרב ו( שם )שם וכתיב הרבי בשמיםריוחה
 כ( יט יח יז לס )יחזקאל וכתיב בשר תאכל וחרבי מדם חיצי אשכיר מב( לב)דברים
 חלב ואכלתם תשתו הארץ נשיאי ודם תאכלו גבורים בשר דם ושתיתם בשרואכלתם
 אכלה כ( ל )משלי כתיב זנות וגבי שלהני. על ושבעתם לשכרון דם ושתיתםלשבעה
 שבע ולפיכך שבעתך מבלתי אשר בני את ותוני כח( טז )יחזקאל וכתיב פיהומחתה
 לכך דברים ושבעה שובע לשון וזנות זיין כלי ויין מזון מיני שכל ולפי שובעלשון
 : ארמי תרגום בלשון אלא עברי בלשון שביעי לקרוא רצו ולא זיין לשון שבעיאות

 נן עץ הצרדין ראשכם פאת תקיפו לא כ0 יט )ויקרא יי"ש קו"ף צד"יתתתשיא,
 מלכים בי ט( ח )משלי נגד )ב( זיין ונם בזייני"ן שוין )א(שט

 חיתת אשה של לעיבורה חי"ת בחדש כי הפת אני ז' לי ב' בי )ד( בי"ח )נ(ימלוכו
 הוולד: ימות פן מילה 'טל ח' ביום היתת ועוד תפיל פן יראה כיבלבב
 שעמלים כמו תחפשנה וכמטמונים בכסך תבקשנה אם ד( ב )שם כתיבתתתשיב.

 בורייה על תורה דברי למצוא תעמול כן הנסף שימצאעד
 תורה ניתנה כן נחלים ידי על הכסף שצורפין כמו צרופה"( ה' אמרת לא( כב)ש"ב
 תיבה כמו היבה אות נקרא למה האש מתוך מדבר כנ( ה )דברים שנאמר 3(מאש

 אין כך מחוברות דפנות כשיש חפצו בו להשים יוכל ואז לנסר נסר לדף דףמהוברת
 כה הלא כס( בג )ירמיה שנאמר להבירו מחובר אם אלא כלום נשמע אחתאות

 או אחר חפץ בלא אש מוציאה אבן שאין כשם סלע יפוצץ וכפטיש וגו' כאשדברי

 ע"כ. ג( מטולא. stus 1W'P נפך6(

 המספר יהיה ובזה למחוק צריך )ג( ב'. ס"ה סנהדרין )צ( יצירה. נספר עיין )"(תתתשי.
 ז"ו. ט'נ' עשר בחמשה א'תא ה"ד שם ובירושלמי זיין, כלי מיני חמשה מתה בי A'/D משגתזינין, מינ' בחמשת מזויינין שהם מלמד כו' וחמושים רכ"ז: רמז בשלח כניקוט )י(מטון.

 כוונה הוא כקמר ג' צ"ל )נ( א'. פ"ט שגת ויעוין כתרים לו קושר אני חוזר אםשם
 איטא זיטא ז' יון( )גלשון בל"י כי : צ"ל ואולי אלה רגרים מוגנים אינם מ( זיי"ן. באותשנייה

 יעו"ש. כי"ר וב"ר ה"ר פ"ר יבמות בירושלמי שאמרו למה וכתנתוחי"ת
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 בלא ריבור יתכן לא כך בעל בלא הרה קל"ב ]רף אשה און ונן אחרת אנןבלא

 והצטיהה והולידה יא( י גה )ישעיה וכה' משנים פחות עדות שאין ערות למעןאותיות
 וולד שאין כמו והצמיחה ותחתונה העליונה הפיפה והולידה וכתב רברי יהיה כןוגוי
 ונתיב שקר דברי טלב והרו הע ינ( נט )שם וכתיב דיבור כך משנים אלאיוצא
 נקרא ואות )א( אותיות. ב' בלא דיבור אין וכן קש תלדו חשש תהרו יא( לנ)שם
 לקול והאמיני ה( ד )שמות שנאמר קול נקרא ואות לפנים ישאינו אמנת שםעל
 אותו ותניר תאמין מזה אזמר אות העתן שגל הוא אסונה לשון ועוד האחרוןהאת
 מכירין שבו באתות דגלו על ב( ב )במדבר כמו סימן על נקרא האות כךדבר

 לרבור ריבור יתערב שלא לומר רוצה מה ניכרת מחבירתה משונה האות כךשבטיהן
 בתואר בקול האות כך דברים בני טחבירו משונה הארם הקב"ה שברא )ב(וכסו

 מיוחד מקום וע' אי וכן כולם וכן בי יצא לא אל"ף שיוצא במקום ולעולםובמחשבה
 ב"כ בכתיבה  ר"ר בקול נכ'ק בקול החי בקול ע"א  בכתיבה ניכ"ק וכן אחרלכל

 אחרת מעבר כי לשמאל וט' לימין שאי אלא שוין מי א' במכפא ו' ב' פ'בכתיבה
 ע"א ס"ס ש"פ ר"ר שוין ויו'ד בחופם תלויין נ' מ' אל"ף ולם"ם טים לאל"ףיקרא
 הוא בתואי ולא בקול לא ללמ"ד דומין אין כולן הרי תה"ד ר"ך ש"ס ק'ה צ"עפ"ב
 ואין הטוב כיין וחכך י( י )שיר וסימנך נו"ן יו"ד כמו נועם גינון לך ואין מכלגדול
 לשון וכתיב נדוללת סוברת לשון י( יב לתהלים שנאמר לס"ד כמו קול שסריםלך

 קרת לפ' שערים ליד נ( ח )שם תרנה בחוץ חכמות ב( א )משלי וכתיבליסורים
 רגיל שהכרוז כמו וצועק נכוה מקום על לי עוטר כן קרת טרמי נפי על ג( פ)שם
 מכל נבוה הלמד כך עבדיו על המלך מצות לעם להשמיע גבוה טקום עללעמור

 לא תננוב לא  תנאף לא תרצח לא הקב"ה מצות של הואוין וצועק  עומרהאותיות
 ננוה הלמד כולם וכן רעך רם על  תעמור לא תקלל לא תשא לא תחתור לאתענה
 ועוד בתורה. ועסוק עסק מעפ הוי ללימודך דומין יהו אל עסקיך כל האותיותמכל
 כ"ף יו"ר )נ( תדרשנו שלא אות אין כך דבר בלא אות שאין כמו אותיותנקראין
 יו"ר בין כיף נתון לכך הי יראת תבין אז ה( ב )שם ה' ליראת כפוף יצרךלם'ד
 ולטד אחת טאזנים נכ"ף יו"ד שים כ"ף כ"ף כי שבאותיות גדול שהוא ללט"רקטן
 כנבירתה כשפחה כאדוניו כעבד כוה כזה שוה הכל הקב"ה שלפני מאזניםבכ"ף
 למר שלא שמי וכלבר לשמים לבו שיכוין ובלבד לימודו המטעיפ ואחד המרבה אהד)ד(
 למד ולא עת לו היה אם אבל מזונות"ו עבור לפרוה צריך שהיה בעבור מעפאלא
 ללמוד עת לו והיה הואיל הממעיפ ואחד המרבה אחד נאמר לא זה על פנאיבעת
 כמוך ואהיה קפן אני ללמ"ר יו"ד אומרת ועוד דל לפני שוע ניכר לא הקב"הולפני
 הברבה  ובואת אותי וירע השכל המתהלל יתהלל בזאת אם כי כג( פ )ירמיהשנאמר
 יקרה לפנה יקרה אבן ועור כגיול קפן ליוסף בנימין ללוי יהודה לנדוף קטןטקדים
 הנרוץ ללטר הקטן יו"ר  בין כ'ף  לכך הלבן מן יקרה עין בת ואישון  וטוהבמכסף
 כ"ף תשמעון כגדול כקפן יז( א )דברים וכתיב לך' ך' אות כמו משרת שהכ"ף  5(לפי
 כוכאין בעיניך יהיו לפניך עומדין כשיהיו זכות כף כנגד חובה כף בדין שוקליןשהיו
 יהיה כפוף שהוא כיו"ר עצמו את הזה בעולם שהוא מי )ה( וכפוף יתד יכות כףזהו

 הוה בעולם מלך לא ואם מלך של אות למ'ד כלומר להמליכו ראוי כלומרכלמ"ר

 ססססכו"1. ק" 19Ph ע"ptp 1 לעל וס נעץש

 התקח. כתב כן )ג( אי. מ"ח סנהדרין מ( ממני. נעלצות אלה תיבות שבע )6(תתתשיב.
 עקיבא. יר' באוחיוח היא כן נום אע ט"ו שבועות)!(
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 )ש"א שנאמר מלך יהיה עצמו את שמקמין שמי ומניין הבא לעולם .לו שמורהרי
 הצעירה ומשפחתי ישראל שבפי מקטני אנכי ימיני בן הלא ויאמר שאול ויען כא(פ

 ראש בעיניך אתה קמן אם הלא יו( פו שם )שם וכתיב בנימין שבפי משפחותמכל
 שאול אל דור ויאמר יח( יח שם )שם גן אמר ודוד מלך לכן אתה ישראלשבפי
 הכבוד לכל זכה לפינך למלך חתן אהיה כי בישראל אבי משפחת חיי ומי אנכימי

 לתת איפשר אי מלכו ולא כדוד עצמן השפילו נביאים והלא תאמר ואםוהגדולה
 ועור מלכו לא לכך כולו העולם כל את שהשפיל נצר נבוכד ועוד טלכותלכולם
 לא אם לכך בעולם ]ע"ב[ שמו גדל הטואביה סרות שבא לפי דוד מלךלכך
 לבא לעתיר שגדול אין הבא לעולם והוא זרעו יקבלו ענוותנותו שכר בחייו אדםיקבל

 קפנה יו"י5( דברתי. שקר כלומר ועונב ומודה עצמו את ומבייש עצטו אתכטשפיל
 ויאמר שיודה )ו( שלמר וכמבורין אותו מכירין שאין במקום אדם יבא שאםלפי
 שנתחתנו מהוגנים שאינם ותטצא יודה לשון יו"ר נקרא לכך תכבדוני אל למדתילא
 משפילים אבותיהם שהיו מפני בעיר שליפים שהם תמצא ' ונם נדולים מבניבהם
 אע"פ הגדולים בהם ומתחתנים וראשים עשירים שבניהם הנלנל נהפך לפיכךעצמם
 בעבור ולא ועשירים שליפים שתמצא ופעמים אכותיהס בעכור אלא ראויםשאינם
 משפחתם או אבותיהם את או אותם משפילים היו דורם שבני כשביל אלאמעשיהם
 שהרי האדם בני בבושת יוצה אינו והקב"ה שבהם אחר דופי מפני פניהםומביישין

 ופן קרוביו יתביישו ולא בה שנתלה העץ ואת בה שנסקל האבד את קוברים היו)ז(
 ספני בילנה של פכעתה סתמו )ח( והלא תאמר ואם זאת על משפחות שאריתנאו
 את טוכיה אדם כל שהרי גדרים שמים לשם לעשות רשאין דין בית בילנה בתמרים
 שהיו מפני ונשפלים ורדופים דלים טובים מבני משפחות תמצא ונם בנותיו ואתבניו

 ולא שליפים פנים ועזי שרשעים תראה ופעמים ננוהות ומדברים מתנאיםאבותיהם
 שהיו מפני והן ידם לאל ואין עירם לבני רע עושים והיו אבותם ולא הם לאזכו
 נתן לכך לקולם שמעו ולא אותם מוכיחים והיו פובים מנהינים תהילה העירלבני
 בפלה לא במידה ופדה )פ( לרחמנים תחילה שמעו שלא לפי עליהם אכזרייםהקב"ה
 לרשעים נעשים שניסים תמצא ופעמים באפי. סלך לך אתן יא( יג )הושעשנאמר
 יתקיים שזרעם וראויים צדיקים היו ויותם עוזיהו כי אבותיהם שוכו מפני לצדיקיםכמו

 כלייה שחייב לזה לעשות מה אמר והקב"ה וזרעו הוא עיכרת ראוי היה ואחזבעולם
 שנעשה יש ועור בעיני. והפוב הישר את עשו שאבותיו בעבור אבותיו את אזכוראלא
 וכשהיו כשגדלו רשע ואהד צדיק אחר בעיר שהיו שנים כנון העתיר בעבור נםלו

 עטהם תינוקות הרבה והיו בצהרים היו ללטוד רבם לניח הספר לבית והלכוקטנים
 עורם ונפל בחולי ונפלו נתעלפו שנים רק התינוקות ומתו מרירי קפב כולםוראו

 היה ולא חכם תלמיד הצדיק רשע והאחד צריק האחד נעשה וכשגדלו והיוושערם
 ולמה ולעם הצריק לבני לשמן והיה ומלשין הארץ עם היה והרשע הרע לשוןמקבל
 הק"בה אמר כך אלא נס נעשה לרשע נם הרי צדקתו בעבור אם לצדיק נס לונעשה
 ואם לשפן להם אלה שיהו הצדיק בני כשחוטאין לשטן זה של לבניו יה אחיהאני

 קובר כשר ארם על בכה שלא מי שאסרו כמו מיניה שקלי ערבונא )י( וכיתאמר
 לעשות שיחטא קודם יתכן לא שאמר ער שיבכה כדי לומר הספר רצה ובתהילהבמו

 סקפ"ע.6(

 מיקריי ואמין לאתר אזל והוא מיכלא חדא דתנא גש בר פיאר: שגירית יחשלמיט
 תרתי בגין ליה

 שטה )ט( ג'. נ"1 סגה )ח( ב'. ס"ה סנהדרין 0( חכים. אנא טיכלא חרא אנא להון סימרצריך
 ב'. ק"ה שבת )" גטלח. לא במדה ולפגיט: גזח'
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 זכאי דור ואיזה חייב דור איזה רואה הקב"ה אלא כן כמו נעשה ובכאן לאדםרע
 הררות קורא ד( מא )ישעיה שנאסר ומקדים עושה להיות שעתיד מה שרואהולפי
 רשע או צדיק אומר אינו ההריון בעת )יא( ולכך באדם שרואה המעשים ולפימראש
 וירדוף יד( יד )בראשית וכתיב כך לו יהיה כך יעשה יצר4'אם שרואה טה לפיאלא
 בניו לקבור האדם מן נפרעין אין אבל ולאחריה לפניה מכה שע"ז מלמד )יב( דןעד
 זה ואבירם לדתן ונשים טף נבלעו למה כן אם תאמר ואם שיחמא קודם שיבכהכדי
 אביהם את לירש ורוצים מאביהם וניזונים אביהם שולחן על שנשענים הבנים כלראוי
 בן פינחס בר' )ינ( יעשה אם אבל יקבלו לא הרע ואת יקבלו הטוב את יתכןלא
 צדיק )יד( אמרו וכן בעונם ילקה שלא ראוי או ומאמו מאביו לההנות רצה שלאיאיר
 לבן שיש ועוד מקצת אלא בילו אבותיו מעשה אוחז אין והלא לו ורע רשעבן

 ולא שיספדוהו כרי בהייו מת ירבעם של בנו וכן לשאול כיהונתן אביו אתלהוכיח
 מדום של טף לקו למה זה תאמר כן אם מתים ארם של טף למה תאמר ואםיהרג
 בוכות אלא ממרום ניצול היה לא לוט וכן להנצל וכות בידם ואין הסכנה שבאלפי

 ב( טז )ש"א הסכנה מפני שמואל אמר וכן כרשע כצדיק והיה שהתפללאברהם
 אם אלא סצילין אין אלא צדיק היה שמואל והלא והרנני קל"ה[ ]דף שאולושמע
 פם וסנר מלאכה שלח כנ( 1 )דניאל אומר הוא וכן הצרה מן מצילו נהול זכותכן

 שלא לפי אומר ואינו לי השתכחת זכו קדמוהי די קבל כל הבלוני ולאאריותא
 שניצל רשע ואותו ינצל לא נדול וכות לא אם הצרה בתוך כשאדם אלא לוחטאת.
 ניצל שנים כטה אחר מגרעו אהד הקב"ה שראה מפני לעיל שכתבתי מרירימקטב
 רשע בן ידי על לו אשר וכל נהולה מצרה מרירי מקטב ניצל כן שכמו הצדיקבו

 אומר הוא וכן החוטאים לאותם לשטן להיות בזאת נם אף מרירי מקטב עמושניצל
 חמשת ג( שם )יתם ישראל את בם לנסות ה' הניה אשר הנוים ואלה א( ג)שופטים

 מצות את הישמעו ר( שם )שם דורות דעת למען ב( שם )שם וכתיב פלשתיםסרני
 אם לכן העתירים דורות בעבור דורות וכמה כמה לפני מקדים שהקב"ה למדת האה'

 אבותיו בעבור או העתיד בעבור שמא הקב"ה של מדותיו לאחר תהרהר אלתראה
 שאם הקב"ה מדרכי קצת כותב אני לכך ר'צעים משלוות לדעת בירינו איןולכך
 ויכתיב מאיוב צדיק היה סי נורם זה או גורם זה שמא שיחשוב אדם של לבויהרהר
 אנצהנו אני ואמר הקב"ה של מרותיו אהר והרהר בארץ כמהו אין כי ח( א)איוב
 חכמתך ידעתי לא אסר סיר אלא להשיב פה לו היה לא עסו כשדיבר ומידברין
 בנסיון ועמד לנסותו אלא הפורעניות עליו הביא עון בעבור לא והקב"ה עשיתלמה

 הורה מיר איוב בספר בפירוש שכתוב כמו עשיתי נסיון בעבור הקב"ה לווכשאמר
 סבור שאתה חכמתי ממעט אתה בטשפט לבא וחפצת הואיל הקב"ה ואטראיוב
 שיאמר באדם הרין מידת פגעה אם איוב ספר נכתב לכך*( בחנמתי לנצח אדעשלא
 בדין וכשעמד לערוך לדין וחפץ והרהר בארץ כמוהו אין כי באיוב כתב הריבלבו
 שמא יאמר מצא ולא פשפש ואם עשיתי עון שמא האדם יחשוב כך מיד בדיןהודה
 א( כב )בראשית כתיב שהרי כבתחילה בתומתי אחזיק אם ולידע יביאני נסיוןלירי

 : אברהם את נסהוהאלהים
 נפשו תאות ו( לב )תהלים מצוא לעת אליך חסיד כל יתפלל יאת עלתתתשיג.

 אין כי ביראתו לבו את להחזיק נסיון לידי יבא ואם בנסיוןלהעטירו
 ט9'א. p'p ]טי5 כע51 מקיטן קוף טד טנפן6(

 א'. ז' ברכות )ץ( ב'. ז' חולין )יג( פס"ג. ב"ר )ע( ב'. ש"ז גדה)ים(
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 ירא כי ידעתי עתה כי יב( כב )בראשית שנאסר נסיון בעת אלא נודעתהיראה
 אלא ניכרת יראה אין לפניך נאטן לבבו את וטצאת ח( פ לנחמיה וכתיב אתהאלהים
 אתה אלהים ירא כי ידעתי עתה כי שנאמר ביותר לו הקשה דבר ובאותובנסיון
 את בנך את נא קח ב( כב )בראשית שנאסר דבר באותו בנסיון פעטים ג'ובעומד
 לו ואטר מזומן הנני לו ואטר תעלהו לו אומר שהיה יצחק את אהבת אשריחידך
 שאמר ני מנד עושה שהיה דברים לשאר שכן וכל עשה כן מקום לאותו עדתמתין
 נדרי בר ומה בטני בר ומה ברי מה ב( לא )משלי ליטרה בן לתת מילה בפרשתלו

 לטה פעמים נאמר אם שלש נאמר למה נבר עם שלש פעמים כס( לג לטיובכתיב
 את בודק שהקב"ה יום מידות בשלש שלש פעמים אחד בדבר אלא שלשנאסר
 הדין סיום ידה את להוציא יכולה בריה כל שאין יולדה כחבלי קשה השעהישראל
 וישב נ( נ )מלאכי שנאמר מישראל ואחר אהד כל נגד צורפים נ' מעטירוהקב"ה
 טצרף נאטר למה מטהר נאמר אילו אותם וזקק לוי בני את וטהר כסף ומטהרמצרף
 טפהר גיהנם של אור זה מצרף כאש המות מלאך זה )א( מפהר הוא אני טפהרוטהר

 פעמים: נ' וזיקקמצרף
 ננימפריא כל פניך על מובי כל אעביר אני ויאמר ים( לנ לשמות כתובתתתשיד.

 פוב'י כ"ל מלאך ממונה ושער שער כל ועל בינה שער:חמישים
 יוכלו ולא התורה וסודי רמזים יש כי רבינו למשה נפשם מזל שהראה מז"לבגימפריא
 ספרים להם נותן שאתה כיון אומרים כמלאכים הנביאים והיו דורות כמה עדלדעת
 והקב"ה בהם הקוראים ידעו למען מפורש להם תן סתומים יהיו אם ברמיזות ירעואיך
 ויגלה יעטוד שנים וכך כך לאחר דור באותו שירע פלוני צדיק אותו עתיראמר
 מאותם ופלוני דבר טאותו ספר יעשה פלוני אותו קודם. נודעו שלא סודותאותם
 שנעשה ער שנים יאשיה'ו כמנין )א( ביאשיהו שכתוב כמו מצוה אותה ויעשהדברים
 ליראיו הי סוד יד( כה )תהלים וכתיב לכורש למשיחו א( מה )ישעיה וכתיבהפסח
 אם כי דבר ]ע"ב[ אלהים ה' יעשה לא כי ו( ג )עמום וכתיב סודו ישרים ואת לב( נ )משליוכתיב
 להרבות כדי בפירוש כתבם ולא בתורה שרמוזים הנסתרות כל כן הנביאים עבריו אל סודונלה
 תחפשנה וכמממונים ככסף תבקשנה ד( ב )משלי שנאמר אחריהם שיחפשו ליראיושכר
 לכך להם ראוים שאינם אותם שידעו רצה לא ועוד תמצא אלהים ודעת ה' יראת תביןאז

 לשונך תחת וחלב דבש יא( ד )שיר וכתיב ללבושיך כבשים )ב( כו( כז )שםכתיב
 שנולדים קודם למעלה ודמותם נפשם מזל וכולם ליראיו ה' סוד יד( כה )תהליםואז

 שיצר בראשית ימי ו' , ו' יתר אצורך ידעתיך כבמן אצורך נטרם ה( א )ירמיהכדכתיב
 אותם למשה והראה יכתבו כולם ספרך ועל עיניך ראו גלטי מז( קלם )תהלים וכתיבהכל

 להם שיכלו אותם כל לו והראה ידעת יכול מי אמר התורה את לו מוסר ברמזכשהיה
 ידעו אז שמונים בן דונמתו כשיהיו לו ואמר ספרים יחבר ומי וסתומות תורה סתרירזי
 יוחנן רבן הילל משה כנגד )0 והסנה והאחד הסנה, המנה, הסנה, הסנה, ד' ורמזהכל
 להשיב בתורה לנצח לנבורות פ"ה בן לכן הטנ"ה כמניין שנותיהם עקיבא ר' זכאיבן
 מי לו והראה עמו לדבר התחיל פ' בן רבינו משה כשהיה אע"פ ישאלו אשר כללכל
 כל ליכתב ראוי והיה פניך על טובי כל וזוהו בתורה רמוי והכל מפרים יעשה ומי בתורהיחדש
 הטטונה ובא דמות אותו על למעלה כשמעביר למעלה משה פני כי רמי אלא לעיניךטובי

 לעיל רבנו מ"ש ועיין פ"א ג' במלאכי שם שכחוג הברית מלאר זה 1'ל שלי )6(תתתשיג.
 הקפ"ה.סימן

 ויש"ע. פ"ק ב"ר )ג( א'. י"ג חגיגה )נ( י"ח. ל"ה דה"ב )6(תתתשיד.
Cha~sidim.Sepher 94
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 חסידיםמפר370
 שנ' וזהו למטה יודיעוהו למעלה פניו על מעביר אשר וכל סוד ידע ומזה ויוריש עליולמפה

  למעלה אחד אותו ברא אלהים בצלם בצלמו האדם את אלהים ויברא כז( אהכראשית
 כבה ואורך במרומים משמשת אינה ומולך תורה בשמחת בסילוק ובקרובה למפהואחר

 ושכיון[ טלמר וימת וכתב הי הוא משה שם וימת ה( לד )אברים כתיב ועליובמרומים
 )תהלים וכתיב ראשי עלי נרו בהלו נ( כס )איוב וכתיב מת כאילו אדם של דינושננזר
 דמותו על שרואים מה וכפי למטה חשכי יניה וה' למעלה ה' נרי תאיר אתה כי כס(יח

 בלא יעשה לא הממונה אעפ"י למטה לו לעשות מה ירעו למעלה כוכבו ועללמעלה
 העליון:רשות

 בשכונת לילך שלא שלו הבית בעל בו הזהיר עשיר אחד בא במצריםתתתשטו.
 לו ונתנו כסף מלאה ארנקי עליו ולקח צוויו עברהמכשפים

 שנים שמה ועיכב מלך בת ונשא דוכום שהיה סבור שהיה קמנה בשעה לו ועשולשתות
 כרך אותו לבניו וצוה פטירתו עת ובא זקן מאד שהיה לו ונראה רבים בנים והולידרבות
 תתן ולי חלקתה לכולם הקטן בנך אני המכשפים מן אחד ואמר שלך וזה שלךיהיה

 טצוה שהיה ומצאוהו אביריו עם הבית בעל הלך בא ולא אביריו כשהטחינוהארנקי
 לרעהו  שיחוירוהו להם הבית בעל ביקש והארנקי כניו היו כאילו הבית לאנשי מיתהמחמת
 רבים ימים כאילו לו נראה אחת בשעה הרי לרעהו וחזר עשו וכן הכסף מקצת לוויחזירו
 חלקים וד' אלפים נ' שהיא עפה מגילה על )א( תתמה אל לכך הרבה בנים והולידהי
 זה ריבוא ששים לומר תוכל לא וזה הכל ללמוד יוכל ומי כולו העולם כמו חלקוכל
 כולם נדופם עד מקטנם כולם שהרי אבירו למד שלא מה ילמוד אחד וכל מקצתהילטוד
 לבם ועל לב( לא )ירמיה ונתיב יש אוהבי להנחיל כא( ה )משלי וכתיב אותהלמדו

 מים שבולעים אוקיינוס ים כמו חדשה ורוח חדש לב להם ברא הקב"ה אלאאכהבנה
 הרבה הים שפת על אשר כחול לב ורוחב ט( ה )מ"א וכתיב הכל ידעו קטנהשבשעה
 כמים ט( יא )ישעיה ה' כבור את לדעת דעה הארץ תמלא כי לצדיקים יעשה כןמאר

 מכסים:לים
 חשך יום באותו או לילה באותו למות האדם על שננזר שעה באותה 6(תתתשטז.

 והכרוז מת כאילו דינו כשנגמר סתומות ופיו ועיניו מזלועל
 מלפני אור חיים עליו כשגוזרין לטובה וכן משה וימת )א( כתיב ולכך מת כאייויוצא
 ימים י' )ג( ואמרו תהלים במפר הכבוד פני אור כתיבם( פעמים י' עליו. זורח )ב(הקב"ה
 יכבה לא אם קליט[ ]דף רוח שאין במקום ידליק אם הכפורים יום ער השנהמראש
 שלא כדי פלוני יחיה יוצא והכרוז יחיו עליהם ה' ט0 לח )שם וכתיב שנה אותהיחיה
 יהודה מלך )ד( יהורם על שנזר כמו ימות מיתה באיזו עליו שגוזרין עד מזיק כל לויזיק
 ינצל מי ידי ועל יתפרנס מי ועל הרפואה וכן מי ידי ועל החולי ינלנל דבר באיזוונוזרין

 לירמיהו: להציל שפן בן אחיקםכמו
 למעלה נקוד לולא יג( כז )תהלים הי בטוב לראות האמנתי ליללן )א(תתתשיי.

 כי נפשי שמרה ב( פו )שם אמר למטה נקודה אינה ו'ולמטה
 ויואב אבשלום את להמית שלא וצוה ובאבשלום שבע בבת שחטא ואחר אניחסיד

 סקת"ח. ג( סקס".6(

- -
 בהוס'. ולי"ש א' כ"א עיייבין "(תתתשטו.
 הריטכ"א ובחדושי בדמע, גותג ומשה אומר הקב"ה ואייך מכאן א': ננץ ב"ב שוו )"תתתשטז.

 כתיב ירעה משא"כ מרובה טובה מדה כי ור"ג פעמים עליו זורח צ"ל )נ(שם.
 כ"ד. ט' מ"ב והוא ישראל סלך צ"ל )י( א'. י"ב הטיות )ג( צרה. פעמים תקוםלא
 בתהלים. שם שי מנתח ועיין וישי"ש ב' ד' ברטת )6(תיזיצשיז.
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871 חסידיםמפר

 הבא העולם בן הוא כבר אמר חושש היה לא חי ואבשלום הרונים כולם אילוהוכיחו
 ונרך נשיכם טפכם י( שם )שם ליה וסמיך ישראל איש כל ט( כס )דברים כתיבשהרי
 שהקב"ה דור וידע אדם שאר בעיניו יקר תהא כך לבניו המותה אדם בעיני שיקרכמו
 שמעון ר' שאמר כמו ברור שימצא שרם בעבור דור בכל העולם ומעמיד העולםברא
 כן אם מהם ובני אני הם שנים אם הנא העולם בני ראיתי )ב( ירושלמי בתלמודיוחי

 למה גן אם אדם בני כל בראת שוא מה על מח( פט )תהלים וכתיב נבראים בחנםהעולם
 מעמיד ואומה עם מגל היה אם עשה המזב זה לבל ה' פוב פ( קמה )שםנאמר
 לאחר לעמם שיודיעו כדי ועם עם שבכל נאמנים למקצת מ.תה לאחר בנוף הנפשומשיב
 לעושי הבא ועולם מיראה הרי הרעים ממעשיהם שבים היו לא אם נידונו היאךמיתה
 שבעבור הרעות על חושש שאינו מנת ועל פרס לקבל שלא מנת על מאהבהרצוט

 לא אעפ"כ ברעה שהם רואה ולמוכים כטובה שהם רואה ולרעים יחדל לאהפורעניות
 בעולם פוב שכר יש לרעים הצדיק שיהשוכ כדי ועוד לכו נכל להקכ"ה מלעמדיעזוב
 רצונו לעושי שכן כל תענונים ובכל ובעושר לבו תאות כל לו היה לאחשורוש כסןהזה

 שכר לשלם נאמן שהקב"ה מאמין אלא השכירות בעבור טובה עושה ואינו לבאלעתיד
 הרי מעט אותם אם כי לאיבוד יהיה כולו העולם כל איך תתמה ואל רצונו לעושיטוב
 הרע וחלק מועט שהם לטובים הרעים כל של חלקים ויתן ובטוב ברע חלק יש אחדלכל
 טוביםשל

 ויש הרע העולם לכל יחלק ואיך מעט מובים של פורענות כן אם לרעים יתן.
 הקב"ה שאין הרבה צדיקים שיש מעשיו כל על ורחמיו עצמו של פורענות אחדלכל
 תן עומר יוכלו לא ונם בהם לעמוד יוכלו לא פן וחזקות שולות בנסיונות אותםמנסה
 יעמור אם ואפילו בנסיון יעמידנו שלא להתפלל וצריך בנסיון לעומרים כמו טוב הלקלנו

 לי: תתן אל ועשר ראש ח( ל )משלי וכתיב יעמוד לא אחר בנסיון אחדבנסיון
 הזה בעולם שמודרין במידה ולא במידה מידה נידון העולם גל נף כףתתתשיח.

 שניהם איש אשת על שבא אדם הזה בעולם הבא, לעולםמודדין
 יתירה מעלה הקב"ה נתן הזה שבעולם לפי בשריפה היא כהן בת על בא ואםבחנק
 )קהלת שנאמר לזה זה והיצרים מעשים משוה הקב"ה הבא ולעולם לעונשין ונםלכהנים

 היה אילו ליוסף פוטיפר כנון להכירו טובה  שעושת אדם השנון למצא לאחת אחת בז(ז
 לשמעון מטיב ראובן היה אם תורה מתן לאחר חייב היה פוטיפר אשה עם שוכביוסף

 בשני אותו דנין הבא לעולם אבל בחנק רק מיתתן הרי ראובן אשת עם שוכבושמעון
 בעבירה שנהנה הנאה על ואחד טובה כפוי והוא מנבה תחת רעה שהשיב על אחדדינין
 דוגמת ביותר עליו מתגבר אם להקל ביותר עליו מתנכר האדם על שמתגבר יצרולפי
 האדם ידמה כף כף עליו. להחמיר וחמא עליו יצרו נתנבר לא אם אבל אלבשה יצר)א(
 רעוע בבניין בביתך תשים ולא ח( כב )דברים כתיב הרי שנכתב למה נכתב שלאמה
 לא ועוד ארם ובין אחים בין מדנים שמשלח מי או אחר בבית או הבית מן חוץ כןכמו
 %י מה  בביתך רמים שפכת  כאילו ונחשב בביתך  ימותו  פן תחטא אל בביתך דמיםתשים
 הדם נעשה הרה כשהאשה ועוד ורביה מפריה ומנע לו היו לא אם לי מה לו היואם
 בביתך דמים תשים ולא ]ע"ב[ לה מצויים נידותה דמי הרי אשש על בא וכשלאחלב

 מאהליך: עולה ותרחק ומרמה דמים אנשי בביתך לדור תתןשלא
 יורע אתה שאין כחמורה קלה בזו זו המצות נל את שוקל הוי כף כףתתתשיט.

 חנק ובזו סקילה בה יש שואת טאחר לומר לך ואין מצות של שכרןטחן

 ה"נ. מ"ש בברכות)נ(
 ב'. פ"א קירין )6(תתתשיח,
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מפריחטידיםפז8
 למנות אמר המלך דור כי מבואר עשה ולא טבואי לאו ]לא[ ויש עשה ובזו לאוובזו

 אלפים וב' ולילות ימים שבנ' שעות ע"ב ננד אחת בשעה אלף עי ונפלוישראל
 ושם אבי ונכית בי ירך נא תהי יז( כר )ש"ב דוד כשאמר בירושלים להמיתשכא
 אלפים יש אם כנ( יה )מ"ב לחזקיה רבשקה שאסר וזהו השרים מן נכורים אלפיםהיו

 ופוקר  למונה מיתה בו כתיב אין ישראל שמונה מי הרי אלפים חיסר דודונעבור
 מיתה כרחם בעל  לסימנים הרי אותם בפקר  נגף בהם יהיה ולא  יב( ל  לשמותוכתיב
 נספה ויש כנ( ינ )משלי אלף ע' מתו אעפ"כ נימנו כרחם ובעל מצאנו לאולמונה
 יומתו לא סו( כר )דברים שנאמר משפט בלא שהוקיעום שאול בני כגון משפסבלא
 ועל שלשים על וגו' בנים על אבות עון פוקר ז( לד )שמות וכתיב בנים עלאבות
 מעשה אוהוין שאין אע"פ עלי בזרע וכן עולם ער ובזרעו בו )א( וכתיברבעים

 שאילו להשיב יש אבותיו בעון ילכד שהצדיק יתכן איך תאמר ואם בידיהםאבותיהם
 בתפילה תקנה  שיש ועוד נולד ~ה היה ולא נכרת זרעו היה לעלי המתנה נתןלא

 באותה עושר או זרע לו יהיה שלא עליו שנמר מי לכל וכן  הסרים  ובנמילותובתורה
 שם: בשינוי או אחרת בסדינה תקנה לו יש הרימדינה

 ובכל נפשך ובכל לבבך בכל מדות בני ה( 1 לשם אלהיך ה' את ואהבתתתתשכ,
 שיכולת אדם יש היותר נסיון שהוא ברבר מארך מהומאדך

 אכל עוצרו והוא מקטרנ הרע שיצר דברים ומהרבה ומגזל מעריות יצרו לעצורבידו
 יכול היה לא יואב שהרי )ץ( לסבול יבול  אינו בושת או כבוד משום שהואדבר

 כך לעמור יכול היה דברים  בשאר ואילו והרסו  עמשאי תחתיו בששם  הבושתלמבול
 : מאדך בכל נאמי לכך הבשת בנסיון יעמדו ולא עבירות מיני בכל בנסיון שיעמדוהרבה

 שלא מפני פגמו נון בן ישוע מימי יז( ה )נהטיה )א( ערכין במסכת אמרינןתתתשכא.
 שלא לפי הרע יצר על ביקש רבינו ומשה )ב( הרע יצר עלביקש

 שבכבל חכמים תלמידי על תתמה אל 9נך פנסו לא לכך ישראל ארץ זכות לוהיה
 היה ולא  וכתובים נביאים תורה לחוץ בתורה  יורעים והיו מרכבה מעשה יורעיםשהיו
  ישראל  ארץ וכגת בי ישראל  שבארץ הכמים  לתלמירי  במו  לנ(  סביבן מתלהפתהאש

 : להורהיועיל
 להתענות לראובן צריך הרי שמעון על קשה בחלום לראובן מראין אםתתתשכאיל

 שונא יוסף רב )א( שאמר כמו הראו לא לכך נזוף שמעוןשהרי
 לנביא אלא דיבר ולא מיהורה שבא האלהים לאיש נא( ינ 3מ"א וכן הוה נווףדרבא

  שמעון ע% ויהפלל יתענה שהוא  לזמר  לראובן הראו  ולבך  נווף היה בישהשיבו
 היו כי  לך ורע עצמו על יתפלל שהוא  כרי  לו להגיר  פוב יתענה לא  ואם פניווישא

 לנרעון אותות הקנ"ה שעשה לאחר שהרי חלומות בדברי  מאמיניםהראשתים
 )שופטים לגרעון הקכ"ה שאמר עד ירא היה עדיין פעמים ובנינה הקנה במשענת)ב(
 יריך תתוקנה ואתר יא( שם )שם נערך ופורה אתה רד לררת אתה ירא ואם י(ז

 כי ו( ה )קהלת שאמר ומה מבאותות בהלום מאמין היה יותר הרי החלוםושמע
 לו יאמר שאם ענין ברוב החלום בא גי ב( שם )שם וכתיב והבלים חלוטותברב

  גס (1WP כן"(
'a'p 

.or סיד.  וגודעס 

  מז(. כח  )רירים עוקם ער  ובזרעם ולמופת לאות בך  והיה : צ"ל ואילי מצאתי לא  וה פסוק י6(תיכתשי%.

 לפי מס ,( בג ל"י י(תתתשכא.
1 
 כו'. יצה"ר על ביקש לא רבת"יששה , י

 כל. תור"ה א' כ"ח וסכה שובו תוד"ה א' ט"ו שם ויעוין ב' י"ר חגיגה)ג(
 ס"ה ברכות וילין א'. A~SP כהלין והוא הוא, נזיף דרגא שאני יוסף רב צי )6(תתתשכא.

 חכרו. לו שחלם חלםנ':
"( 

 המשענת. נקצה צ"ל
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 או ההוא והנביא ו( ינ )רברים וכתיב לו ישסע שלא המצות על לעגור החלוםבעל
 מעלין לא חלומות דברי )ג( חכמים אסרו וכן וע' סרה רבר כי יומת ההוא החלוםחלם

 עניין: ברב החלום בא כי אמרו שהרי מורידיןו5א
 ראובן בן או שמעון ויהיה מת ראובן בחלום רואה שאדם חלום ישתתתשכב,6(

 יחלה או שווין במעשיהן או שוה תארן או כשמו ששמו אדםאו
 מועיל לכך שיצטער רבר שום או ממונו מאבד או מצטער או מסונן שהוא יוצאוקול
 להתהפך שיכול אלא יתקיים שלא אפשר אי כי שבהם לקל שיהפך התעניתלו

 ט( ה )יהושע וכתיב פניכם ננד רעה כי ראו י( י )שמות שנאמר כמו המזלותדוגמת
 ק"מ[ ~דף נאמר ואם מילה לרם שנהמך )א( מעליכם מצרים חרפת אוו גלותיהיום
 אומרים היינו ההלומות הפה אהר ילכו לא שאילו לפי הסה אחר הולך החלוםלמה
 ועתה והפתרון הפה אחר והולכת ממנו היא התורה שהרי הקב"ה מן חלומותאין
 לאו אם 5ררוש ופה לירע לב לו ניתן הקב"ה שמן מה וכל לרעתו יכול איןחלום
 העתיד כל יורע שהוא להודיע הקב"ה מלפני הוא הנה לנו לומר אלא הלוםלמה
 ועור יחטא ולא לו ויתפלל בתשובה ישוב והוא להיות שעתיר מה לבריותומגריע
 נתקיימו וכולן זה פתר לא זה שפתר ומה בירושלים היו חלומות פותרי כיר אמרו)ב(
 וכן לו ורומה החלום מעין שיהא והוא טעמים לכמה יוצא אחי שמקרא )ג(כמו
 כמאן )ר( דאמר כההיא לפתרונו שיכוון איפשר או למשמעותו דומה המקראפתרון
 הפה אחר החלום הולך למה ועוד ואמוראי. תנאי בכל אמי להמן שזימנה אסתרראתה
 בעבורם תשובה לעשות אפשר אי הפה אחר הולך היה לא אם בסתר שהואלפי

 הוא: מה להבין יכול לדעת ואיפשרהואיל
 את להבירו פתר שאהד בנרעון שמוכיח כמו ההלום הולך "פה אחרתתתשכג,3(

 לו אמר ועצב יושב שהיה אחד בגוי מעשה : זהב( וכןחלומו
 יושב היה אדום סוס על רוכב שהיה בחלומי ראיתי לו אמר זועפים פניך למהתבירו
 אמר בסימה וירכיבוהו מהרה שימות 11 חבירו לו אמר ממאה בהמה אצלוהסוס
 שיהא כדי לך אתן כן מנת על אמר ממנו חלוטו לו יקנה לשתות לו יתן אםהפותר
 היה ואחר השני. ביום ההלום פותי ומת לשתות לו ונתן עליו וקיבל לך מכורהחלומי
 אמר וכך כך לי תן שלך החולי לי אקנה לו אמר מתלוצץ אחד והיה מות ערחולה
 קראנו בכל אלהינו כהי ז( ר )רברים וכתיב7( ומת הלה וזה עמר מיד לך אתןלו
 והמלך ודם בשר מלך אחר שולח כשאדם ארם כל אצל שהקב"ה למדת האאליו
 מיד הקב"ה אבל )א( המלך שיבא קודם רעה לו עשו האויבים כבר לסייעובא

 להצילו:אצלו
 לו אמרו אחת פעם שימות בחלום תמיד לו שאמרו באהד מעשהתתתשכד.י(

 החלום ובתוך מתענה היה חלום כל ועל ימות מהרההתוודה
 היה כולו הוידוי כך ואחר המזמור וכל אשא נפשי ה' אליך א( כה )תהליםאומר
 משא נושא שהיה ארם ברמות ענן כמו כנגרו אז וראה למות ער וחלה בבכיהאומר
 בחור שאתה הזכות ואמר בפלית מתעטף שהיה אהר אדם ודמות זהוג ובירונדול

 מט"ו.  7( מע"ס. הכור ע"כ. ג( סת"ן. 3( מת"י.6(
- - - - -

 א'. נ"ב גיטין)ג(
 סנהדרין )ג( ב'. ס"ה כרכות )3( הפסיקהא בשם ט"ו רמז יהושע 'לקוט "(תתתשכב.

 ג'. ח"ז מגילה )ד( אי.ל"ד
 לא צרה ארם על באה אם כן אינו הקב"ה אגל : ה"א פ"א ברכות ביוושלמן )6(תתתשכג.

 אשר כל הה"ד מיר 4 שנה ואני יצווח לי אלא לגבריאל ולא למיכאליצווח
 ימלט. ה' בשםיקרא
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 פראוך העני חכם לתלמיר שנחתה והזהוב מחרש שהתחלתה בציצית מתעטףואתה
 הדין ביום אדם של זכותו טוען הטלאך כי ונתרפא וניצל הזיע מיד ותחיה המותמן

 חובותיו טוען ומלאך זכיותיו טוען מלאך ולרע ולפוב ולהיים למות עליו שדניןובעת
 ל( כב )ירמיה שנאמר לכתוב לשנים שיאמר ער יתחייב לא לפורענות אדםשל
 לאחר אמר תי"ו והתוית ד( ט )יהוקאל לשנים אמר כתכו ערירי הזה האיש אתכתבו
 עשה רעות שתים כי יג( ב )ירמיה שנאמר בכפליים פורענות לכך בכפליים חטאוכי
 אל כף הך יט( כא )יחזקאל וכתיב קוראתיך הנה שתים ים( נא )ישעיה וכתיבעמי
 הרי ולנטוע לבנות ולהרוס ולהאביד ולנתוץ לנתוש י( א )ירמיה לכך ותכפלכף

 הפובה: על ידות בי כפולפורענות
 אני שונא שאני באותם משונאי רואה אני לומר מתנשא היה אהדתתתשכה,6(

 ונתגלגל בעירי. יהיו לא שכולם מתגלנל בם חפצי כלרואה
 : אחרת כארץ ומת העיר מן יצא שהואהדבר

 אשתי שתחר רצון יהי אחד אמר רכס בפני יושבים היו התלמידים 3(תתתשכו.
 אמר תחר שלא רצון יהי לאו ואם חי יהיה הוולדאם

 הרי אמר נולד שלא פוב הרי ימות ואם חבירו אמר אשתי שתהר רצון יהיחבירו
 כשיוולד ועוד אוחי תשלה לא כה( שם )שם בשפחתך תנזב אל פז( ד )מ"בכתזב

 טן אמו את או אביו את שפורה נח או בן או וולר יש החכם אמר שיחיהאתפלל
 יש אברהם את פדה אשר יעקב כב( כס )ישעיה שנאמר )א( הצרות מן אוהמות
 האם או האב הרי הוולד ומת האם על או האנ על צער או מיתה או עליושננזר

 מותי: יהיה עצב ככל כס יד )משלי וזהו פודהו העצבון הריעצנין
 קורא היה אחר נשכה הכל הבאים הימים בשכבר טז( ב כקהלת כתיב ג(תתתשכז,

 ]ע"ב[ היה לפרט י'ד היה אם כנון שנים של הפרט אחרבניו
 ש.תקיים שעושה למי יתקיים ששמם רוצה אינו הקב"ה כי מתים והיו דור שמוקורא
 שמות שם מ( סו )שם לכך אדמות עלי בשמותם קרעו יב( מט )תהלים וכתיבשטו

 זכר: יהיה לא זכר הנעשה כלבארץד(
 ולהשתתף עמו לתת הקהל ורצו יפה הכנסת בית בונה היה אחד י(רזרזתשכח.

 לזכר אחריו ולגרעו לו שיהא כדי )א( רצה ולא במעותעמו
 אני כתב לא הספר שחיבר ומי מדרשים וכמה ברייתות כמה הנהו( זרעוס( וכלוולזמם
 עולמו את קיבל הרי שעשה סמה הלב את כשנהנה הספר את חברתי פלוני בןפלוני
 שלא כדי שיסדו בפיוטים שמם להזכיר רצו לא שלכך הראשונים מן ויש העולםבזה
 ואע"פ אלהי אהללה כגון וכך כך עשו אבותם לומר זרעם יתגאו ולא לבםיהנה

 ישתוררו: ולא יתגאו שלא מוטב אמרו זכרו מברכים יהיו יודעים היושאילו
 בית תחילה יבנו לעניים בית ואין הכנסת בית להם שאין הציבוררזוץתשכט.

 לפי )א( אביו דור קדשי את שלמה ויבא נא( ז )מ"אלעניים
 3עפ9 3( ססלפ"6. סיפן 5טי5 מפול ספ"6.6(

'w'p 
b~pn סססספי"י. ס"ק נקפן גכ"י הפוק 

 סססח"כ. 91'%ן סתרג"3 מפן 3טי3 דגרי %טין ו( ט"ו. 0( מק"ג. טכי'6 פ"ע. ד( סק"3.ג(

 שעתאדבההיא ודאי אברהם את פדה דיעקב א': ת"ז דף אחרי ובזהר פל"1 ויק"ר פס"ג נ"ר )6(תתתשכו.
 דא בזכותא וראי הא אמרו בו, דיניה דט דכשדאי טרא בגו דנפיי

 אברהם.אישתזיב
 נשתכח שיא כמו עליהן חקוק הבעלים שם היה אם ה"ב: פ"נ מגילה ייישימי )6(תתתשכח.

 כותבה אליהו ץ כותבה מי מצוה עושה כשארם פ"ב: רבה רות ועיין הבעלים,שם
 ידיהם. על חותם והקב"ה המשיחומלר

 ולהחיות ההוצעו מרך היה לביה"מ מתקין שהיה מה קפה: רמז מ"א ילקוט )6(תרזתשכט.
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 עניים צרכי תחילה יעשו לכך המקרש בית לבניין בא לא לכך לעניים נתןשלא
 יענה: ולא יקרא הוא גם רל טזעקת אזנו אטם יג( כא )משליוכתיב

 מתים. עניין כתיב בכאןבם
 שלא נאנסו ומעט השם קידוש על יהורים הרבה נהרגו אחד בטקוםתתתשל,

 הענלות על בלילה והביאו בטים ונטבלו ליהרנ עצמםנתנו
 מן אשה ונפלה שם שנהרנו המקום מן רחוק היה כי הקברות בבית ההרוניםאת

 אחר כל בין אחר ודף החללים את ורהבות גדולות בחפירות וקברו ירעו ולאהענלה
 היא הלא ואמרה עליו וכעסה לאחד בחלום הענלה מן שנפלה אותה ובאהואחד
 אנה לו והראה בקר רועה ובא שימצאנה מי ממון ונרר וחקר השם קידוש עלנהרגה
 שנחתה כיון לילה באותו לו ואמרה ההרונים עם וקנרוה הענלה מן שנפלההיא

 פלוני למקום לך אומרה השם קדוש על ההרונים עם וקברתני שמצאתני עדבעבורי
 את ששחטו שנים והיו כדבריה ומצא זקוקים עשר חמשה שקול זהב הטמנתי שםכי

 וחלם מתו שנים לאחר מתו ולא שמתו הגוים וסבורים עצמם להטית יכלו ולאעצמם
 לא אתם כי במחיצתינו תכנסו לא אומרים היו שנהרגו הרוגים שאותם אהדיהודי

 זקן ובא מתם ולא אם' )א( שחתוך בצואר והראו כמונו השם קידוש עלנהרגתם
 ראויים שלהם במים נטבלו שלא וכיון להמית כרי עצמיכם שחתכתם כיון ואמראהד

 במחיצתם: עמהם והביאם עמכםלהיות
 סשליכין שאול )א( המלאה בבטן. כעצמים ה( יא )קהלת בנתיבתתתשלא.

 רחבה בארץ חפירה וחופרין בארץ מטהרין היו רבבותכשנהרגין
 עצמות להשליך צער להם והיה הפגרים העצמים שם ומשליכין צרה ולמעלהועמוקה

 זה: ושל זה של עצמות מכיר אדם ואין רשעים עצמות גםצדיק
 לאחר השם קידוש על שנהרנו הרונים של בקבר מצאו אחר מכין 6(תתתשלב.

 אמר אותו לקחת ורצו הסכין ונמצא בקבר חפרו רבותשנים
 טמע: יהנו ואל סלאנה בו תעשו ולא אותו תשימו שנמצא במקוםהחכם

 האבנים ועל החומה על ניתז והדם השם קירוש על בו שנהרנו ביתתתתשלג,3(
 ולא יעביר לא הדם את הבית קירות בסיי לטוח בא הביתובעל

 וכתיב לכסות אין לכך דטי תכס. אל ארין יח( טז )איוב שנאמר עליו טחיהא
 ממנה יצאה לא וחלאתה בה הלאתה אשר סיר הרמים עיר הוי ח( ז 1 כר)יחזקאל
 סלע צחיח על היה בתוכה דמה כי גורל עליה נפל לא הוציאה לנתחיהלנתחיה
 את נתתי נקם לנקם המה להעלות עפר עליו לכסות הארץ על שפכתהו לאשמתהו
 נוקם הקב"ה מכוסה הדם שאין זמן כל הרי )א( הכסות לבלתי סלע צחיח עלרמה

 מת"י. נ( מפטיו.6(
--------- 

 כקם. מהם נצרךשימה אין חייך בנין בו לבנות ממון צובר ואתה ברעב מתים בני הקב"ה א"ל כן עשה ולא הנפשותאת
 כיון מכבר( שמתו לאותם )ר"4 4המתים ואמר אחד זקן בא : זצ"ל משייגש הישון )6(תרןתשל.

 בשאול, ומשליכין הארץ על מטהרין רכבות כשנהרגין וכצ"ל: תיקון עגןסצריך)6(תתתשלא,
 כא'. חפירותחופרין

 יטס"ר. רמז יחזקאל ילקיט )6(תתתשלג.
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 נהרג כי בצע מה כו( לז )בראשית שנאמר וזהו לנקום ממהר אינו טכוסהוכשהוא

 וה כל המנולה כסו  המכוסה יורע  הקב"ה והלא תאמר ואם דמו את ונסינו אחינואת
  הבביר:בספר

 אם ירע מי דמו את וכסינו אחינו את נהרג בי בצע מה כתיבתתתשלד.
 בכלי דטו יקבלו או בהמה דם הוא אם או אדם דם הוא קמש[]דף

 )שם כמו דמו את וכסינו פירושו אלא רם ממנו יצא ולא יחנקוהו או מים בווישפכו
 הדם כיסוי הרם את וכסינו ד"א לאדם נודיע שלא כלומר מאברהם אני המכסה יז(יה

 תכסי אל ארץ וכתיב לנקום שימהרו נתכסה ולא נשפך האדם כשרם ירעו כימטש
 לכסות הארץ על שפכתהו לא שמתהו סלע צחיח על היה בתוכה דמי כי וכתיבדמי
 הכסות לבלתי V~D צחיח על דמה את נתתי נקם לנקום חיטה להעלות עפרעליו

 קידוש על נהרנים כשהיו לכך לנקום וטמהר חיטה מעלה טכוסה הדם כשאיןהרי
 שהיו אע"פ לכסות מניחים היו לא הדם נשפך או ניתז אם השמד בשעתהשם
 כא( כו וישעיה לכסות מניחים היו לא שם שהדם המקום אותו בסיד הבית לטוהצריכים
 תקשה ואם דמי תכסי אל ארץ וכתיב הרוניה על עוד תכסה ולא דמיה אתהארץ
 איש  יסתר אם  נך( בג  לירמיה  שנאמר המגולה כמו המכוסה יודע הקב"ה והלאבעיניך

 הי נאם מלא אני הארץ ואת השמים את הלא ה' נאם אראנו לא ואניבטסתרים
 ולפי אדם בני דעת 5פי הקב"ה אלא המכוסה מן יותר המעלה מן הקב"ה ינקוםולטה
 אמר השתא ואמ' זרק וקלפתו אכל תוכו מאיר ר' )א( שאמרו כמו עושהדבריהם
 יאריך ואם נקמתך ינקום הקב"ה ויאמרו הדם אדם בני כשיראו וכן טאיר ר'בשם
 ט( כא )דברים מפרשין וכן נוקם שאינו מתאפק הקב"ה היאך תיטה יאמרו הנקמהזמן

  )שמות מקטרנין השרת מלאכי מכוסה הדם כשאין ונם מקרבך הנקי  הרם תנערואתה
 לשחוט ירו שלח ואברהם נעקד שיצחק זה של עליכם ופסחתי הדם את וראיתי ינ(יב

 סו( שם )שם בענן הקשת ונראתה יד( ט כמראשית וכתיב המזבה על דמושיצא
 כסא לפני שכחה אין והלא לזכור כדי לרא.יה צורך ומה עולם ברית לנכורוראיתיה
 שכהב וכיון שם היה ראייה ומה רחל את אלהים ויזכור כב( ל' )שם וכתיבכבורו
 בעבור אם לפניו זכרון ספר ויכתב טז( נ )מלאכי וכתיב פתיתו וסיפרין י( ז)דניאל
  תאמר ואם מישראל שכוח יהא ולא בתורה ננתב המבול עניין נשכח יהאשלא
 מאמינים ואינם התורה על מאמינים אינם הם גם תורה להם שאין האוטותבעבור
 יד( נ )קהלת לנפלאותיו עשה זכר ד( קיא )תהלים הקב"ה אלא הטבולשהיה

 בעבור ואם מבול עוד יהא שלא נשבע הוא והלא מלסניו שיראו עשהוהאלהים
 כדי לזכור וראיתיה אלא יזכור קשת ראיית בלא הלא אחד במקום מבול יהיהשלא

 יספרו תהלתי לי יצרתי זו עם כא( סג )ישעיה הברית זוכר ברוך ויברכו יזכרושהצדיקים
 העולם ידעו וזכרתי הקשת ונראתה )ב( הרואה בסרק אשר כל ועל מלח נציב עלוכן

 יאמרו  אדם  שבני  עושה אלא לפניו שכחה  אין כי  צריך אינו  הקב"ה אכל זוכרשאני
 : זונרהוא

 פתחה לא אביו אצל בן ויכנס פומך פתה עכנא עכנא ליה עיטרו )א(תתתשלה.
 היה שזה אלא מזה גדול שזה לא ואטרה קול בת יצתהלהם

 המערה זאת אלא יהד המשפחה בני קוברין היו והלא )ב( לקבור עון הוי מערהבצער
 שנקבר עד המערה הקיפה מיד והעכנא יוחי בן  שטעון ר' אלא תחילה בה  נקברלא

 ג'. ח"ד )3( ב'. ט"ו חגיגה )"(תתתשלד.

 כוונתו יובן ההגרים מתוך אבל כאן יש הניכר חסרון )3( בי. פ"ר ב"מ )"(תתתשלה.
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 בכל )ר( והלא להכניסו בנו שמעון ערי )נ( נתנה ולא הקיפה כך ואחר אלעזר ר'בה
 יר אם הכנור בספר הכל קבלוהו לא במיתה ולמה ותלמידו סכנו הוין מתקנאאדם

 יחדיו: לבדם לזה זה הדימים צריקים אלא לקבור היה לא תקיפההטובים
 ותלמידי לו נשמעים הארצות עמי והיו צריק שהיה הנם לתלמיד שאלותתתשלו.

 בין בחיים בין אטר חפצו מי אצל לו נשמעים היו לאחכמים
 מי אצל לו שואלין כשהיו מאיר רי שאמר )א( ומה לטובים ששומעין מי אצלבמות
 בת ששסע )נ( שאילמלא ירע מאיר ר' כי )ב( אחר אצל או אביו אצל ברצוןשהיה
 לו אמר "לכת מאיר ר' וכשיצה )ד( חוטא היה לא מאסר ההן שובבים בנים שובוקול

 מפני תלך אלאחר
 תהו"

 שבת:
 למתים יש הנייה כי בעירי ואסות לח( יפ )ש"ב אמר הגלעדי ברזילי "(תתתשלז.

 לנשמתם ומבקשים קבריהם על הולכים הם ]ע"נ[שאוהביו
 )א( החיים על מתפללין הם מהם כשמבקשים ונם עולם באותו להם מטיביןטובה

 : אבות קברי על נשתפח יפונה בןוכלב
 לבר לקונרו מתים משאר רחוק קצת הקברות בבית לקוברו צוה אחד נ(תתתשלח.

 זה: אחר זה שמתו מניבותיו מזרעו קנרו זמןובקרוב
 יהורי ויש הוא סוכות ערב אם טז( 1 )קהלת הרבה צדיק תהי אלתתתשלט,

 הסוכה תפול פן לתקן לנוי שיתן מופב הסוכה לתקן יודעשאינו
 יניחו צרכיו כל בטת לעסוק יכולין ואין יהורי שם ומת בכפר יחורים מעפ אםבחג

 : להם לעזורלנוי
 רחוק לקוברו לנוי והניחו ומת לקוברו להתעסק שלא החרימו אחד עלתתתשמ,

 אחר במקום חמין. במים רוחצין באנ בתשעה שטת מי הקבריםמן
 אנהנו אמרו להוציאם הזקנים אמרו באב בתשעה שיר וכלי משוררים בבית נשמעהיה

 מוטב אם-ו חלשים יהיו לא השיר קול ומפני יתענו קפנים שאותם כרימתכוונים
 בנית: שטחה שיר יהא ואלשיאכלו

 הקברות בית תורתך הפרו לה' לעשות עת קכו( קיפ )תהלים כתיבתתתשמא,
 הגוי והיה עשבים אחד מצד זורע היה והנוי נוי ביד לשמורנתנו

 להיות ראוי הקברות בבית כי בידו הזקן ומחה הארץ לזבל שמסריח טה זבלל~ח
 בשמים מ5א אשר במשכב וישכיבהו יד( סי )דה"ב שנאמר לו טוב שריח דברכל
 ואין מהם יהנו פן בשטים הקברות בבית שאין ומה מעשה במרקחת מרקחיםוזנים
 : הקברות לבית בקרוב פייולין עושין ואין העשבים לאכול בהמות שם להביא לנוימניחין

 שכלע )א( מהם יש שמא המתים על ומחפשים בעיר יבר כשיש ג(תתתשמב.
 )איוב שנאמר פשוטות אין ידיו או )ב( סכנה והואהבנד

 לסת: לעשות מותי נפשות פיקוח משום שהוא דבר כל ימשוך אדם כל ואחריו לנ(כא
 חג"". נ( ס"ן. נ( ל"ע. ID1P לעיל ונשל פ"י."(

 פ:ג :גה .י מי )"(תתתשלו,
 דג )7(

 קרסיי לרכי מיקרים אנא מאיר: ר' ואמר )נ('וצ?
 לי. בצ )"(תתתשלז.

 עליט שיבקשו כרי כו' הקבסת יוצאיןלבית למה איל ט"ז ב')ותענית
)

 הרוצח ישוב רכתיב אבותיו קברי ע5 עצמותיו מוליכין בי: י"א ובמכות רחמים, מהים
wiw

.
, יף
 במדרש ופשט. ידיך פשוט לאהרן( )משה לו אמר של"ט: פיסקא האזינו בספרי)נ(

 והולך כו' קטטת בירים גא הארם כשאגרא מאיר ר' חני אמו: מבטן יצא כאשר פסוקקהלת
 פשוטות. להיות צרימת המת שירי רבנו למר מזה שקניתי, מה כל לכם הא ~מר פשוטות בידיםכשמת
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 וכתיב לטעלה היא העולה האדם בני רוח יורע מי כא( נ )קהלת כתיבתתתשמג,

DW)שכני הרוה אם נתנה אשר האלהים אל תשוב והרוה ז( יב 
 צדיק של היא אם לה יזיק לא מגבוה תפול שאם לומר יתכן אם נשמה להם קוריןאדם
 באש אם לו כואב נופל אדם אם בגוף כשהיא שדרה כמו רע ואין בטוב להיש
 כל ואם יצטער רעה באוהביו רואה ואם יחלש צמא אם יחלש רעב אם לויכאב
 ארם אם ועוד הנוף שהוא וממלבושה מביתה שיצאה לאחר בנשמה יהיה לאאלה
 למה כן אם ישינה אינה  והנשמה ישן כשהוא רעה לו לעשות אויביו יכוליןישן
 ויהיה המתים בתחיית יחיה למה הטובות בכל עולם באותו נשמתו שבטוב הצדיקיהיה
 וצריך יחלש ויצמא ירעב ואם לו יכאכ חי כשהוא יפול אם שמת קורם שהיהבנופו
 יחיה שלא לו היה מוטב כן אם יצטער רע מקרה בנופו יפגעו ואם ולישןלטרוח
 כשתשוב הנוף אלא לו לרע והוא שיחיה לצדיק יתרון מה כן ואם המתיםבההיית

 וכתיב תכוה לא אש במו תלך כי ב( מג )ישעיה כתוב כי הרעה יסבול לא הרוחלו
 הראשונות הצרות ורובי ישטפוך לא ובנהרות אני אתך במים תעבור כי שם()שם
 זעקה וקול בכי קול עור בה ישמע ולא ים( מה )שם וכתיב מעיני ונסתרונשכחו
 בלבד מלנינת שיעבוד אלא המשיח לימות הזה העולם בין אין שמואל אמר )א(ואשר
 כריאת קודם ד"א במחניהם הנאות מיני כל נסורים לצדיקים אבל צדיקים לשאינםזוהו

 מלאך אין )ב( ההדשה והארץ ההדשים השמים שיברא לאחי אבל החדשהעולם
 ולשמחה לששון הלבבות את מרהיבים ומלאכים לרחמים נהפכו הבלה ומלאכיהמות
 דברי אדם ישכח ולא בעולם שנהה ואין ואנהה ינון ונסו עוד לדאבה יוסימוולא
 מקרבו שהקב"ה הבירו את וכשיראה פוסק שאינו וכנהר המתגבר כמעיין ויהיהתורה
 קמ"ב[ ]דף לילה ויש"( בטובתו שמה רואה שהוא החיצון כבודו מזיו לההנותו סמנויותר

 יוצאות יוצאת כשהלבנה יוצאות רבה הושענא בליל כנון הקברות מן יוצאותשהנשמות
 שאחת ושמעו הקברות בבית אחר במקום עצמם והחביאו שנים יצאו וכברומתפללות
 שלא רחמים ובקשו והתפללו הנשמות כל ויצאו יחדיו ונתפלל נצא לחבירתהאומרת
 כל ועל קל ובהולי הרעה מדרכם שישובו השימותו אותם גם החיים על מיתהיגזור
 והגירו אחרים ועל מעליהם דין לסור למהר עצמם ועל מתים ושל חיים 'טלעניין

 רק הקברים מן ויצאה אחרים שנים הלכו רבה הושענא בליל אחרת לשנהלקהלם
 היה אבי כי מפני יכולה איני אמרה תצאי אמרו שבת קודם שמתה אחתבתולה
 ניקבץ לא אמרו הנשמות מן שמקצת ושמעו בגד בלא וקברה )ג( מנכסיו וירדעשיר
 ישמעו שלא בקברו יתפלל ואהד אהר כל אלא לרבים עלינו גילו שנים ככר כייחדיו

החייי
 התכריכין ואם בתולה לאותה והלבישו בגדים ולקחו אב על וכעמו לעם והנידו

 כל על אף והונה המת עצמות בתיך והנשמה בלה הגוף שהרי הנשמה את מונע זה איןבלו
 המת: מן שבולע עפר ידי על הרוה מביא בזכורו מעלה שהרי )ד( הטת עף מן שיוצאמה

 ואוהביו הוא והתענה ראשו צל רבה  הושענא בליל ראה לא אחד )א(תתתשמד."(
  כך אחר שנים נמה וחי הרבה צרקה תתן  צומותהרבה

 סנ"צ.6(

 המתים גי כתב השביעי מאמר האמשת נספרו רם"ג גם )3( א'. ס"ג שכת )6(תרגתשמג.
 טעם בספר שנדפסה בתשובה גאון האי ר' כתב וכן שר 'מחו יא סגניתםשיחיו

 במחישלתשל קבורה ב': י"ס ברכית עיין )ג( תת5"ט. סי' ח"ב הרד3"ז תשובת ויעוין e~lvt,זקנים
 סגם עיין )ד(קנים.

 זכרתי על המת את ומושיב מעלה שם: וברש"י בזכורו מעלה כ': ס"ה
 ואתי חזר אי למידע ובעי לאורחא למיפק רבעי מאן האי א': י"ב בהגריות )"(תתתשמד.

 ולא דחרר לידע דבבואה בטאה חזי אי. דחגרא( לאו דהגרא גביתא ניקוםלבותיה
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 ולכך חותמין רבה הושענא בלילך( )כ( טסות תציל וצרקה ר( יא )משליכרכתיב
 רפאינו אחר וכן החיים יתפרנסו במה הגשמים על גוזרין ובשמיני השנה בצגתנקרא
 ברעב ולחיותם נפשם ממות להציל יט( לג )תהלים יתפרנס במה השניםברכת
 שיש בדבר צדקה אדם יעשה ולא שיפרע עד בצדקות ירבה לא לאחרים שחייבמיג(
 יה( יט )ויקרא אמרו לעני אותם לתת ורצה מת של מנעלים ניתנו לאחד )נ( סכנה.בו

 : לעני המעות ותן יהודי לירי יבאו שלא לנוי תמכרם אלא כמוך לרעךואהבת
 ולאחר וקיוב.ו השנה כל והתענה הכפורים ביום קיי ראה אהד רבתתתשמה,נ(

 : הוא הבא עולם שבן הועיל הרי )א( מת השנהשעברה
 בחייהם שרנילין כמו השולחן על ערוכים ספרים 5הם יש נשמותתתתשמווג(

 בית ררך נוים שעברו מעשהל( לומדין. במותן כןללטוד
 בו: וקורא שולחנו על וספרו אהד יהודי וראו שבת בלילהקברות
 שכבר מי לפני קובל כשמת שהחי מכלל עלי מילי לרב נימי דלא )א(תתתשטו.י(

 לרוחות וועד ש5 עת אלא במחיצתו שיכניסוהו ומודיעמת
 ואמר )ב( לקראתו רבו יצא רבו שמועות בהלכות ועסק התלמיד כשמת ועוד קובלואז

 ומתרצם: שמועותיהם שמפרש לפי לאנפאי אושעיא ור' הייא ר' נפק שכיבנא כירבינא
 טובי דרב למערתא מפא כי שככי מהפמ קא דהוה אמגושא ההוא )"(תתתשמח.

 מינך במטותא ליה אמר אביי אחא בדיקניה תססיה מתנהבר
 ער 'טבקיה ולא אביי אתא בדיקניה תפסיה אתא הדר אחריתא לשנה שבקיהשבקיה
 הלכה מורה שאינו סבאי בן יהורה ר' עליו קיבל )ב( לריקניה וגזזיה מספראדאתיוה
 של קברו על משתטה היה סבאי בן יהודה של ימיו וכל שפח בן שמעון לפניא5א
 הוא קולי אמר הוא הרונ של קולו העם וכמבורין בלילה קולו נשמע והיה הרוגאותו
 אשי לרב דרבא בריה אחא רב ליה אמר נשמע קולו ואין מת הוא לסחר שהריתרע

 זה ועיעורים דינים בארץ שיש כמו פייסיה פיוסי נמי אי בהדיה קם בדינאורילמא
 : למעלה כך זהעל

 בפרק וכוי נפשיה נח קא כי ררב כוותיה עובדא ענד אנינא בו שילאתתתשמט.
 ואמר לרביהיה אזל שילא ער )א( נידה במסכת כותיםבנות

 דשי5א נפשיה נח זוודתא ליה צבית עליה מיליה לרב גימא ר5א זוודתא ליצבית
 והיאך פייסוה פיוסיה רבנן ש"מ אמר פורייא להאי פורייא מהאי אסיא דפרחאח%

 פנ"1. ל ס"ס. ג( מ"י. 3( סג"ג.6(
---- - - -  
 בכלבו כתב גן , ליוהכ"פ ר"ה שבין ימים עשרה מוזכר בהוריות שם כי להעיר ויש היא,מילתא
 גלכנה, ראשם צל יראו אם ומסתכלים הערכה יום כליל ממשגכם לקום ארם בני כמה ונהט נ"ב:סי'

 בהישג: י יאעמ יבישט, צימ' סי ,ג:יק שגר (י:ג לתגהם:י:ג:ינ::1לנפ:ג
 רום קכ"א: כלל הלקט בשכל' כ"כ )3( לך(. פ'שלח )ציוני צלמים ב' הרי אותו ברא אלהקבצלם
 רבא בהושענא : ל"ת אות סוכה הלכות הירחי לאב, המנהיג ונספר הדק תממת יום הואערבה

 ואמרו זה כל. נזכר לא מא"ש ורמב"ם ברי"ף אבל כו' בר"ה הפתוחים פפרים ג' חתימתמץיימת
 הוא דחג שביעאה וביומא א': ע"ב ויקרא בזהר רק פעטים, ז' והקפה הערבה חביטת רק הו"רעל

 כדקא שלמה בתשובה זכי ואי ב': ר"כ ויחי ובזהר מלכא, מבי נפקין ופתקין דעלמא דריגאכיומא
 :ןךןן,ךב."ו'%ך":'::1 "יג'העג,:"וו::ג" :צ: זן.., ::~י"ו יום ואותי ה"ח: פ"ר ר"ה ובירושלמי דחג, שמיני יום דהוא דעצרת יגמא ההוא ער ליה תלייןישח

 א'. פ"ז יימא )6(תתתשמה.
 רבא. ולפנינו: ג' מ"ב וב"מ ב' ק'"א ב"ק )נ( א'. ל"ז נדה )6(תוזתשמז.
 ב'. ה' מנות )3( א'. ג"ח ב"ב )6(תתתשמח.
 ב'. פ"י )6(תתתשמט.
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 תאמר ואם שימות שיחפוץ עת שבכל לעשות ידע שארם דבר יש שימות שילאידע
 פיו לפתוח רצה שלא תרריון בן חנינא מרר' )ב( מיתתו ליקרב לנרום אסורוהלא
 שהדם )ד( ]ע"בן שראו וכיון נחמני בר רבה )נ( כמו שימות ביקש שילא כיוי"ל
 לארם אין5( )ה( קשים דברים דיברו שניהם הרי נתפייסו ש"מ לסימה ממיטהפירה
 בכוכב שנולד הארץ עם אפילו יש אלא )ו( הנירי ואעניש נדופים בן אנילומר
 ורואה לטובים רעה ועושה לו משהקת שהשעה ויש ידו על ונענשים שמענישמאדים
 יענש הוא שמא יודע ומי אעניש אני לומר ארם יתנשא לא לכך שחפץ מהבשונאיו

 שירצה עת שבכל לעשות שיודע כנון לאחרים ללמוד ירצה אם שאמור דבריםויש
 שירצה: שעה באיזה וימות אחר דבר למת שמדבר וכן שימותלמות
 מזרעו או החי הרי עמו שילר לחי בהלום בא מת משל שרוח פעמיםתתתשן.

 שולחו הממונה פעמים כי למת יש יתרון ומה אוהבו אוימות
 תקנתו להכין או בתשובה שישוב כרי אחריו ללכת רשות לו שיתן מבקש הטתאו

 אל יתן והחי ב( ז )קהלת אתה מת כי לביתך צו א( כ )מ"ב לחזקיה אמרשהרי
 : תשובה לעשותלבו

 הנן ואין לו סכנה שהיא מה לננו והאב לתלמידו הרב יצוה לא 3(תהתשנא,
 דבריו על עבר אם חייב אינו והתלמיר דברו על עבר אםחייב

 האב ורצו ראובן שמו התלמיר או והבן ראובן 1cet1 חולה אהד אם כגון הרבשל
 לפי שם ללכת רוצה אינו והבן שם חולה שאותו בית לאותו אותו לשלוח הרבאו

 )דברים שנאמר הבן חוטא ואינו הבן עם הדין ואמרו מעשה היה החולה כשםששמו
 לא )א( שאמרו ומה ששולחו חוטא והאב מאר נפשך ושמור לך השמר רק מ(ד

 בבית וכן בו ימות לא אבל .קח חוליו שמקצת החולה לבקר נילו לבן אלאנצרכא
 הולך לאהד אהר מן חולה אחר היה סיד לחולה שהיקל וכשהגיע חולה היהאהד
 שמא שם לישן שלא לו אמרו שם שישן הבית מן היה שלא לאחד וביקשוהחולי
 לא אמרו שאני. היויקא דשכיח )ב( אתרא בזה חופא ואינו עליו החולי הואיקבל
 היה פעמים כשמו שמו אם אבל הוא חולה אם אותו שמבקר נילו לבן אלאנצרכא

 נפש: מפני נפש רוחין ואין )ג( ומתמעשה
 בלעו מלוי שקורין צמירתא אשתא הולי מן מות עד חולה היה אחדתתתשנב.

 לבקרו הנכנס וחלה ההולה והזיע החולה כשם ששמו אחדבא
 אותו כשם היה ששמו לבקרו הנכנס אותו שמת יום ובאותו ההורה ונתרפאומה

 לא שאם זה נפרה שבמיתתו לפי מתענה שנה בכל הנתרפא החי זה היההנתרפא
 מתענה היה בעבורו מיונתו שקרב כיון כופרו זה נותן תחתיו זה וכשמת מת היה זהנכנס

 בו: פשע שלא אע"פבעבורו
 שטעין וכשחלה שנתרפא עד תחנונים וביקש שמעון והתענה הלה ראובןתתתשנג.

 מפני התענה שלא והוא עליו להתענות הוא נם ראובןחייב
 שראובן ראובן לחיי צריך שהוא מפני שמעון ההענה אם אבל לו צריךשהיה
 צריך שמעון אין אם אבל שחלה שמעון על להתענות צריך ראובן אין אזמפרנסו

 קע"ט. סיטן לעיל וט גטין 3( סג"ו. סיטן כגרפס6(

 אסיא והוא שהדמם צ"ל )י( גגרא. דההוא נפשא תיגח אטר : א' פ"1 ב"מ )ג( א'. י"ח ע"ז)נ(
 דלית ליה עניש דילמא לר"ע נוקמיה : ב' כ"ז ברכות עיין )ס( פרח. דקא בד"ה שפרש"י כמו שםהנזכר
 קכ"ט ועיי"ש וקטיל, עניש נמי מר כו' דבמאדים מאן האי א': קנת בשבת )ו( אנות. זחתליה

 כו'. מאדים ליה דקיימא ר"ה פירש"יב'

 ב'. ע"ג סנהדרין )ג( ב'. ח' פסחים )3( ב'. ל"ט נדרים )"(תר2וץשנא.
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 והתענה ותלה גמור צדיק היה ראובן פובה כפוי שיהא יתכן לא והתענהלראובן
 ואיך מעללים רוע ושמין שמעון  חלה כך ואתר ראובן את  להחיות להקוטהשטעון
 בתשובה להשיבו שמעון בלב ישים שהקב"ה כדי יתפלל אלא שמעון על ראובןיתענה

 ורפא: ושב י( ו )ישעיה וכתיב ולרפואהשליטה
 שמת יום באותו מתענה היה והבן הראשון באדר אביו מת אחדתתתשנד.6(

 : מספיקא ובאדר בשבם מתענה היה פשוטה ובשנה )א(אביו
 לומדים רבים אם עצמו את לסנף רשאי הרבים לו שצריכין אדם אין )א(תתתשנה.נ(

 כי בהם כיוצא וכל ולשופטים ולשרים למלך מליץ אולפניו
 מפסידים: אחרים לדבר יוכל לאאם

 הפרעושים בין לארץ שוכב החטה בימי שהיה אחד נחסיר מעשה ג(תתתשנו.
 שהיו ער מים מלא בכלי רגליו משים היה החורףובימות

 ה( מ )בראשית כתוב הלא כך עושה אתה למה תבירו לו אמר בקרה דבוקיםרגליו
 עון חטאתי לא לו אמר בנפשך מסתכן אתה ולמה אדרש לנפשותיכם דמכם אתואך
 לעשות צריך הייתי לא זה ובשביל קלות בעונות חמאתי שלא איפיצר ואי כךכל
 מפשעינו מהלל הוא  ה( גג )ישעיה  שנאמר עונות סובל משיח )א( אלא ייסוריןלי
 ועוד אני אלא עונותיי אדם שיסבול הפץ איני ייסורין סובלין גמורים הצריקיםונם
 מייסורי )ב( כנון רבים נהנין ייסורין סובלין כשהצדיקים לרבים חסד אעשה קמ"ג[נדף
 )שם להם עשו בירים וכאילו העולם נהנין היו הקדוש ורבינו שמעון ב"ר אלעזרר'
 ומת תיענש שמא יריאים אנו אעפ'כ תלמידיו לו אמרו ברבים לו אחלק לכן יב(שם

 מת ייסורין שמתוך להיות יכול ייסורין לעצמו שעשה כ.ון כלבו חושב תלם'דו והיההאיש
 לסמה מוטל והיה בשרו על אש משליך היה פעמים הייסורין רואה היה התלמידכי

 היה ההסיד טות לאחר עון וזה תורה מדברי מתבפל אתה הרי התלמיד לו אומרוהיה
 הסיר אותו קבר על ונשתמח הלך עולם באותו עון לו יחשב שמא מצמערהתלמיד
 אליו ובא שכר מקבל אם או נענש אם הייסורין דבר על בחלום להודיעו ממנווביקש
 לו אמר מקומי אנה לו אמר עדן בנן והביאו ואראך עמי בא לו אמר בחלוםהחסיד
 לו אמר מקומך אנה התלמיר אמר למעלה תהיה זכיות יותר תעשה ואם מקותבאותו
 עשית לא לראותו תוכל לא עדיין לו אמר מקומך תראני לו אמר נכוה מקוםבאותו
 שהיה נדגלה אורה על שמח כך התלמיר והיה מקומי לראות שתוכל הרבהזכיות

 נענש: היה שלא התלמיד וידע רבו מקום לראות זכה ולאשם
 עצמי הנאת מפני לא אמר בחוליו בוכה והיה חלה שמים ירא אחר לתתתשנז.

 וכן )א( הרבים את מזכה אני חי שאני 1מ1 שכל אלא בונהאני
 הארץ את ואראה נא אעברה כה( נ )דברים אמר לא הנאתו בעבור רבינומשה
 את אוכה בארץ אהיה אם אני אמר אלא מבקש היה הנאתו בעבור וכיהשבה
 מת לא כאילו הרי אחריו עומר בו וכיוצא מת צדיק אם ואמר ענהו והקב"הישראל
 ובא השמש וןרח ה( שם )שם וכתיב )ב( שיהיה הוא שהיה מה מ( א )קהלתוכתיב
  כה( י  )משלי עמרת לעלם והארץ בא ודור הלך דור ד( שם )שם וכתיבהשמש
 מ"ח. ס" מכ"י סרינו סי' נגדפס or תעין נ( 0טי"ג. p'ps ש6 וגגיפס י5"6, סיחן 5פי5  גפףי(

 0ק5"ד. 7( 0קכ"ח.ג(

 סק"כ. תקם"ה סי' מנ"א יעיין )6(תתתשנד.

 מק"ג. במנ"א תקע"ב סי' או"ח ויעוין ב', ב"ב נתענית רבנו דברי מקת )6(תתתשנה.
 א'. פ"ה ב"מ )נ( א'. צ"ח סנהדרין )"(תתתשנו.
 ב'. ע"ב קרוסין )נ( א'. י"ר סוסה יעיין )6(תתתשנז.
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 ולא יודעים אחרים שאין מה ש.ודע מ* אבל בחיים הרב כאילו עולס יסודוצריק
 הרים המעתיק ד( שם )שם וזהו יתפלצון ועמודיה ז( ט )איוב כאילו לתלמידליסדם
 באפו הפכם אשר אותם והעתיק הרב שידע מה התלמידים ירעו ולא הרבניםאילו

 עמא כל חמא בצפורין בא בר חייא בר' טסתמיך הוה חנניה רי )נ( יתפלצוןועמודיה
 בנייה דרי מדרשא בי דרש יחיב יוחנן רי ליה אמר פריי עמא כל למה אמרפריי
 מי בהיין דאנא ער פירין[ ל. דחסי רחמנא בריך אמר ]מישמעיניה פריי עמאוכל
 לראות שויכהו  הקב"ה יברך ומלמדים בחייו ולומדין חוב בן או טוב תלמיד לושיש

 : יתפלצון ועמוריה הרבנים חכמת התלמידים  ידעו ולא  הרבנים  הורים  הריםהמעתיק
 ביר נשארו חפצ.ם ואלה ספרים אלה להם אמר לבניו צוה אחד חסידתתתשנה,

 תהיה אם ועתה ומת מבבל ארם של אלא היו אבי של ולאאבי
 עון: לכם אין כך ואחר נפשו בשביל הגונים לעניים שווים תתנו משגתידכם

 צוה הבית ובעל יהודית או נויה בבית שפחה או ענד לו שיש מי 6(תתתשנט.
 על בא תקלה לבן ואמרו לצאת אותם תשיב שלא הזהרלבנו

 לקיים מצוה )א( אמר לעשות מה להכם שאל לעבירה סרסור עושים שהםידיהם
 : יעשה לא חטא לידי בא אם אבל עבירה לידי יבא שלא וברבר המתדברי

 ג( ואמרו למיתתו יום  שלשים לאחר נישואין לעשות לבנו שה אחדתתתשם.נ(
 בבית: ישמע לא שיר כלי אבל צוה כאשרלעשות

 זקן אטר נישואין לעשות המצים והיו חכם תלמיד מת אהד בביתתתתשסא.י(
 חכם תלמיד בו שמת בחדר נישואין לעשות יתכן איךאחד

 ונצבאה יב( נו )ישעיה וכתיב מטר ואל טל א5 בגלבע הרי כא( א )ש"במהדש
 ואנשי לב על שם איש ואין אבר הצדיק א( גז לשם לו וסמך טהר יום כזה והיהשכר
 ד( ג שם )שם אחריו וסמך הצדיק נאסף הרעה מפני כי מבין באין נאספיםחסר

 ונו': תתענגו מי על ותזנה מנאף זרע עננה בני הנה קרבוואתם
 כשיוציאו לצאת רוצה איני השונא אמר חבירו ומת לחנירו שונא אחדתתתשמב,ס(

 ואיבה שנאה בעבור בך. יתכבד המת נם אחד זקן אמראותו
 לפלוני תגיהו אל החולה צוה אם רק שונאו את כשמוציאין מלצאת אדם ימנעלא

 בו: יתעסק אל בולהתעסק
 ליהודים שביקש שר אחד נוי כקבר המת את לנוים לראות מניהין אין י(תתתשטג.

 אל אחר זקן להם אמר תורות ספרי בו היה אשר הארוןלפתוח
 ]ע"נ[ המלך לשרי הארון את שהראה בזה חטא חוקיה )א( כי לו תראו ולאתפתחו
 שרואה מי מותו לאחר אחריו לחפש ראוי לגוים בארון תורה טפרי שמראה וסיבבל
 בארון ואשים ה( י )דברים שכתוב לפי המת על לו מניר בהלום בארון תורהספר

 הלוחות את ואשים לוטר צריך היה כך ה' צוני כאשר שם ויהיו עשיתי אשרהלוחות
 שלמה עשה הכלים שכל צוני, אלא צוהו אנה שמה[ ויהיו ]אבל הי צוני כאשרבארון

Qb.ס( סק5"ס.  י( ססטג"6. קיטן 3עי3 ,ס כטץ נ( סק3"ה נ( מקו"ח .r~lpn )1 .סק3"ג 

 ה"ה. מ"ג הגריות ירושלמי)ג(
 לקיים טצוה הרושתו בנכסיו דרוקא כתוב קס"ח סי' ח"א יעקב שמח בתשובות )6(תתתשנט.

 חנינא רי קבל שלא ב' ק"ג מכתובות לזה וראייה לא, מילי בשאר אכל המת,דברי
 בראש.לישב

 כשכנה"ג משא ט"ז כי מ"נ פירש"י וכן רמ"ה רמז מ"ג ילקוט פנ"ב דר"א פרקי )"(תתתשטנ
 לתת מתיר דרמ"א רשף'א סי' יו"ד ויכהן כ"ג, אות השר בהגהות רפ"ב סי'יו"ד

 רשיו ח"א, פ"א פאה מחזה, לארטבון ששלח מרבי וראיתי לאיבה, לחוש דאיכא במטם לעכו"םמחזה
 הזה והדבר כו' התורה את שכיבד מפני שנה כ"כ למלטת אחאב זכה מה מפני ב': ת"בסנהדרין

 לענפם למסור דאסור מזוזה הלנות במהרי"ל ויערן ס"ת לאו עיניך מחמד מאי לעשות אוכללא
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883 חסידיםטפר

 ו( י )דברים אהר בארון ולשום להוציאם שאין עשה לא אחר ארון רק .משהכמו
 לראות .  מניחין  ואין  %ארון  מארון המת  את משימין  שאין שם  וייבר  אהרן מתשם
 הרופאים את עבדיו את יוסף ויצו ב( נ  לבראשית  וכתיב  ביבר  המת אחלגוים
 צדיקים אלא בו יעסקו שלא הצדיק ראוי הצדיקים עבריו את אביו אתלהנפ
 יב( נ )בראשית כתיב t(bltp יוסף עצמות את משה ויקח יפ( יג )שמותכדנתיב
 נשים נשאו כי כניו בני ולא ישאוהו שבניו שצוה )כ( צום כאשר כן לו בניוויעשו

 את יוסף הצו כתיב והלא במפתו שיגעו רצה לא כך שבשביל בכך ומהמכנענים
 בהנסה תאמר ואם )ג( במטתו יגעו לא בניו ובני בו נגעו הרי אביו את לחנפהרופאים

 יוסף ויצו אומרים ויש בניו ידי על אימשר במיטה אבל בו יגעו לא אם אפשראי
 שיהיו לעבריו שצוה אלא רופאים היו לא עבדיו כי נאמר לא הרומאים עבדיואת
 לבניו מורין והרופאים בניו אלא יעקב של בנופו ינעו שלא להזהירם הרופאיםעם

 כך אהר דבר  יראוהו  %א שבניו דבר יחסרו שלא רואים ועבדיו וכך כך לולעשות
 והעבדים יחנטו שהרופאים הרופאים עם הצנועים הנרים עבדיו את יוסף ויצואמר
 או בגולגולת הנשאל כמו עתירות ממנו וישאלו ההרמוסים אותם יחשרו שלאישמרו
 טה ויידע נביא שיעקב כיון ויאמרו באוב לשאול דרכם מצריים גי בזנורושמעלה
 יהיה הימים שבאריית מה שיודע הנביא מן שנשאל מוטב הימים באחריתיקרא

 ויצו ולנך ה.מים באחרית אתכם יקרא אשר את לכם ואנידה א( מם )שםכדכתיב

 ב( נ )שם כתיב שהרי דבר שום עשי לא ועבריו הרופאים את להיות עבדיו אתיוסף
 לשאת צוה ולכך  רד( באוב לו ישאלו שלא לשמור אלא ישראל את הרופאיםויחנמו
 מואב לארץ קרוב בארץ נקבר רבינו שמשה ולפי שיחנטוהו לאחר מיד משםאותו

 ולכך עליונים סתרי כל שיורע לפי באוב אותו מעלין יהיו נקבר אנה ירעו ואם)ה(
 שנאמר כמו אותו כשמעלין למת וקשה קברתו את איש ידע ולא ו( לד)דברים
 לבטח: ישכן בשרי אך ט( סו )תהלים אמר ולכך אותי לעלות הרגזתני למה ט( כה)ש"א

 )שם וכתיב מותי יום ידעתי' לא ב( נו )בראשית אמר אנינו יצחקתתתשמד.
 בפני ברכו לא ולמה אמות בטרם נפשי תברכך בעבור ד(שם

 מותו יום עד לאביו כשעבר אבל לאביו כך אחר יחטא שמא לכן קודם שניםכמה

 לבית הולך כך ואחר מותו לפני מברך כשהצדיק ועוד יהפא עוד עומר איןהרי
 ולכך למיתתו מסוך לבניו יעקב בירך ולכך דבריו שיקיים להקכ"ה מבקש הריעולמו
 מותו לפני ישראל נני את האלהים אזש משה ברך אשר הברכה וזאת א( לג)דברים
 ש.קיים כשימות הקב"ה מלפני ויבקש מותו קודם הברכה לאחר יחטאו ולא ימותמיד
 מעמך אלקח במרם לך אעשה מה שאל ט( ב )מ"כ לאלישע אליהו אמר וכןדבריו
 השאילה תהילת והיא אבקש או כי ותראה שאלקה וכיון עולה בך מצאתי לאכי

 : דברי ויקייםשאבקש

 סק5"ג. סיטן ט"ב5(

 : איתא פ"ק שם במדרש אבל רבה, בראשית שמה ומצוין כ"ט מ"ט ויחי ברשיי מובא כן )3(מזוזה.
 אחד סטתי יטשו אל אמר : קס"א רמז ויחי בילקוט רק נגר, לא בנים ובני במטתי, מצרי יגעשלא

 : כ"ט מ"ט פחי טוב לקח שמדרש הכגעייתי בן ושאול שנאמר כנען מבמת בהם שיש בניכםמבני
 כו' בחנטה לומר ואפשר צ"%: אורי  )ל בעצמנם. אתם אלא מטתי את בניכם יסבלו אל להםאמר
 sa'. אותו חנטו שנטים אמר פיחם ור' אותו חנטו רופאים אומר יהודה ר' כו' הנטו מי פ"ק:ובנ"ר
 עתי"ם אותו 'עשו שלא במצרים 'קבר שלא אבינו 'עקב ביקש מה מפנ' פצת: שם במדרש)י(

 ומפני : הפסיקתא בשם ברכה ראובני בילקוט )ס( הנעבד. מן גרעין כך העובד מן שגפרעיןשכשם
 'ה'1 שיא כד' משה של קבורתו מקום נודע יאמה

 'שראי
 ומזנחים ב"ה שם ומניחים הולכים

 ובתועבותיהם. בפסיליהם קברו את העכו"ם יטמאו שלא גר' שםומקטרים
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 אמידיםספר884
 לו אמרן לברכם בניו את למות שנטה צריק לפני שהביאו מעשהתתתשטה.

 עשה יעקב והיא לו אמרו רצה ולא וברכם עליהם ידךשים
 התורה את לקיים קבלו כבר )א( להם אמר ישראל כל את ברך ומשה וטנשהלאפרים

 לללה: שראוי את אברך למה אלה אבל משהלפני
 כשפים ולאשתו לו שנעשה אהד ונא למות נופה היה צריק אחד "(תתתשטו.

 לו שיבקש תחילה הקב'ה לפני כשילך וביקש הרה היתהשלא
 והרתה: לו הנשפים התירה שנה באותה וסת לו ונדרשתתר

 תורה בדברי נפשו שתצא כדי עמו תורה דברי ידברו למות שנפה מיתתתשטז.נ(
 1 אליעזר לר' )א( עשושכן

 : תפילה ענייני כשגרב כאןנבם
 אמר שלתך את יתן ישראל ואלהי ין( א )ש"א כרזיב קמ"ד[ ]דף ג(תתתשטח.

 ממנו יצאו וצדיקים צריק ויהיה בן שואלת אתאם
 טתפלל את אם אי הסר כתיב שלתך שאלתך. יתן לא צריקיס ולא רשעים ואםיתן

 איןז( יתן לא מפנינה נקמה מבקשת את אם לאו ואם יתן לאחרים או לךלטובה
 יהודים אויביו שיטמרו או נקמה יבקש שמא שאלתך את יתן אחר לאדם לומרלאדם
 בן לך יתן שאמר לפי ישראל ואלהי אטר למה ליהודי רעה יבקש שפא אובידו
 וגרל הולך שמואל והנער כו( ב )שם כתיב בשטואל ולישראל להקבע פובשיהא
 רחמיי שינלגלו מלפני רצון יהי מתפלל והקב'ה )א( אנשים: עם ונם ה' עם גםופוב
 שתטצא מלפניך רצון יהי יום בכל אדם שיאסר פוב שהוא טכאן וכו' מידותייעל
 ותכנס ראמים נטרדת בניך עם ותתנהג מידותיך על רחמיך וינולו מלפניך רוחנתת
 זום( תפילה לפניו ואמר ברכני )ב( ישמעאל לר' אמר וכן הרין משורת לפניםלהם
 לו נותן שהקנה לפי צרקך משפט בלמדי לבב בישר אודך ז( קיט )תהליםכתיב
 כטותו שהלכה )נ( לב ישרת לו שנתן להקבע מודה היה לכך ישר רין ישרלב

 הלכה: בדבר טועהשאינו
  תהילה יאמר עצה שום או והיתר איסור שאלת שום להנס כשמבישןתתתשםפ.

 יכשלו שלא ישרה דרך שתוריני בוראי מלמניך  רצוןיהי
 בשפתי: ימצא לא ועולה בפ. יהיה אמת ותורת יריעל

 אם הזאת שבעיר אמרו זה על זה לטלחמה הלכו עיירות שבשני גויםהתתשע.
 שם היו ויהודים חי איש כל ננוול העיר את ונכבוש למלחמהננצח

 תענית לקבל הסכמנו ואמרו ואילו אילו לחכם ושלחו העיר שבזאת הנוים אמרווכן
 העיר שבאותה ליהודים יריעו הרי שבעירנו עם על אנחנו נתפלל אם נתפללוהיאך

 לשל קודמים הייך )א( אמרו שהרי שבעירנו עם על נתפלל אומרים היוומקצתם
 ירושלים יושבי לי אמצה ה(  יב  )ובריה בחיב  שהרן פעיתם הסכם להם אמרהביריך

 ע"כ. ס( ע"ס. ד( מע"ז. ג( ממ"ח. נ( סטי.6(

 כו'. אחד, אלא אינו שמלבר כשם א': נ"1 פסחים )"(תתתשסה.
 א'. מ"ח סנהדרין )"(תדעתשםז.
 ' ' ' א'. ס"נ נ"מ "(תתתשע. גכימקום. כטותו שהיכה ב': ב"ג סנהדרין )נ( ז'א'. שם )נ( א'. גרטתו' )6(תרזתשסח.
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