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 יש כך אמרו למה עמקים אלהי ולא י"י הרים אלהי כח( כ )מ"א כתיבתתתתקץ.

 חורב והר שמאה בהמה קול ולא אדם קול סובלים שאינםהרים
 אל והנקר הצאן גם ג( לד )שמות וכתיב סוכל אינו מהורה בהמה שאפילו יותרטשונה
 הגבוהים הרים אותם על וכשעולים ההוא ההר מול אל ירעו אל חיה ונם )א(ירעו

 רעמים יהיו שם בהמה קול או אדם קול יהיה או ידברו ואם פיהם על בנדקושרים
 חכורות שלש של וועד שהיה כתוב כאשר והנה לסבול יכול יהיה ולא שלג אווברקים
 באש ולא ה' ברעש ולא ה' ברוח לא יב( יא ים )מ"א שנאמר שם השרת מלאכישל
 לשמוע המלאכים וועד יש הגבוהים בהרים וכן חורב בהר הרי קדוש קדוש קדוש ולכךה'

 הר מז( סח )תהלים כתיב הרי הר באיזה כבורו מקום איה שואלים ולכך שםהגזירות
 יח( שם )שם וכתיב לשבתו אלהים חמד ההר יז( שם )שם גבננים הר בשן הראלהים
 השמים א( סו )ישעיה כתוב ואשר בקדש סיני בם ה' שנאן אלפי ריבותים אלהיםרכב
 האויר בגובה אלא הרקיע גבי על אינו כי בשמים תעוף אשר יז( ד )דברים וכתיבכסאי
 כסאי ארים אל לכוכבי טמעל אעלה השמים בלבבך אמרת ואתה יג( יד )ישעיהוכתיב
 ופירש השמים אמר הרי לעליון אדמה עב במתי על אעלה צפון בירכתי מועד בהרואשב
 אדמה וכתיב ההר מראש לסמה שעננים הר אותו השמים קורא גבוה הר מועדבהר
 )מ"ב שנא' וזהו אלהים הר וכתיב מועד בהר וכתיב הגבוהים בהרים נראה שעליולעליון

 באחת או הכבוד עם המלאכים וועד במקום ההרים באחד וישלכהו הי רוח נשאו פן מז(ב
 על לגזור נועדים תדיר ששם אדם בני דרים שאין במקום להר יעלה הגיא ומןהגאיות
 המקדש בית היה והלא ההרים עי להוועד להם למה תאסר ואם אדם בני שלהענין
 המקדש שבית ואע"פ שם אחאב בת כי ללכת שם יכול לא אליהו כי שם יוועדוולמה
 להר מקומי אל אשובח אלך טו( ה )הושע כדכתיב המלאכים בוועד הכבור היהקיים
 ומגיר רוח וברא הרים יוצר הגה כי יג( ד )עמום וכתיב ההרים על המלאכים וועד כיחורב
 וגם גוזרים הדברים פי ועל אדם בני שיח ונאיד מתוועדים ההרים על שם שחו מהלאדם

 ורואה: שחולם מה לאדם לימים שמהשולח
 בזה הכהמות כל כלל לא למה ארם נעשה בו( א )בראשית אמר לטהתתתתקצא.

 כמו לרבים שאילה לשוןהעניין
 ששואי

 אדם נעשה האדם על
 ולדונו ולחייבו ולשומרו לזווגו האדם עם להיזקק יש ומלאכים ובדמות בצלם שנבראלפי
 )תהלים שנא' ולשומרו דרכך והצליח אתך מלאכו ישלח מ( כד )שם שנאמר כמולזווגו
 יפתה מי כ( כב )מ"א שנאמר ולחייבו דרכיך בכל לשמרך לך יצוה מלאכיו כי יא(צא
 )שם וכתיב רדפם ה' ומלאך ו( לה )תהלים שנאמר ולדונו למלאכים. שאל אחאבאת
 )מ"ב שנא' ולסייעו בו ישלח אכזרי ומלאך יא( יז )משלי וכתיב דוחה ה' ומלאך ה(שם
 ארם: נעשה באדם נאסר ולכך אלישע סביבת אש ורכב סוסים מלא ההר והנה יז(ו

 שלמה* במשלי ההמיריםספר
 כתב למה יב( כה )משלי שמעת אזן על חכם מוכיח כתם וחלי זהב נזםתתתתקצב.

 נא דבר ב( יא )שמות שכתוב לפי לנו מגיד זה אלא המשלזה
 וכת' ושמלות זהב וכלי כסף כלי רעותה מאת ואשה רעהו מאת איש וישאלו העםבאזני
--------..- 

 ג'. פרשה בהחדיר מסכת יתרי טכייתא )"(תתתתקצ.
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427 תמידיםמפר

 ושמלות זהב וכלי כסף כלי ממצרים וישאלו משה כדבר עשו ישראל ובני לה( יב)שם
 ושאלה כב( ג )שם מתחילה שכתב משה  כדבר זוהו שמלות  אמר לא  מעשהוכשעת
 בנותיכם ועל בניכם על ושמתמ ושמלות זהב וכלי כסף כלי ביתה ומגרת משכנתהאשה

 ק"מ[ ]דף וישאלום מצרים בעיני העם הן את נתן וה' לו( יב )שם מצרים אתונצלתם
 לא תלבון כי והיה מצרים בעיני הזה העם חן את ונתתי כא( ג )שם מצרים אתוינצלו
 השמלות צוה לא מעשה בשעת כך אחר אבל עטו וכן שמלות הזניי מתחילה ריקםתלכו
 ע"ז לכבוד אידם בימי שלבשו גוי של שמלות או בדמים מגוללה שמלה יש שאםלומר
 והחליפו והטהרו ב( לה )בראשית וכתיב ה' הנ בימי אותם ללבוש מהם יקבלולא

 שמלות היו שלא להם שברור ביתה ומגרת משכנתה אשה ושאלה וכשאמרשמלותיכם
 יקהו שלא שיצאו עד ולמהרה לכבסה הספיקה לא אם אבל בדמים מגוללה ולא ע"זשל
 וכלי זהב כלי אלא שמלות הזכירו לא מעשה בשעת והנה . ישאלו. שלאעמהם
 לא אילו חורב מהר עדים את ישראל בני ויתנצלו ו( לג )שמות לעתיד ידעתי כיכסף
 וזהב י( ב )הושע העגל לעשית במה יודעים היו לא זהב וכלי כסף כלי וישאלואמר

 : לבעלעשו
 דינר לא בהתיכם ועל בניכם על ושמתם כב( נ )שמות שנתוב אשיפתתתתקצג."(

 זבנות כנים אבל המוכיח מן מוסר המקבלים הבנים כנגדאלא
 שלשה )א( באותן לכך זנות לידי יבא עדי ילבשום אם המוכיחים מן שומעיםשאינם
 ק' ה' כתיב ט' לאחר כי ט' ק' ה' נעלם וישאלו וישאלו ושאלה שאלות שלפסוקים

 יב( יא י שם )שם כ'. ערותך ואכסה עליך כנפי ואמרש ח( טז )יחזקאל א'.ואפרש
 ז'. עדי ואעדך 1'. משי ואבסך הי. בשש ואחבשך ד'. תחש ואנעלך ג'. רקמהואלבישך

 תוגותיך א'. ותזני שם( )שם וכתיב ט'. אפך על נזם ואתן ח'. ידך על צמידיםואתנה
 ויאחר טן. תזנותיך ח'. ותזר ז'. תזנותיך ו'. ותזנותיך ה'. מתזנותיך ד'. ותזני ני. ותזניבי.
 ס' ח"ק הרי חקך ואגרע כתיב ט' אחר הנה הק"ך ואגיע עליך ידי נטיתי והנה כתיבט'

 תזנותיך. תזנותך. תזטתיך. ותזנותיך. מתזנותיך. תזנותיך. את ותשפכי ט' ועוד לט'גורמים
 )זכריה שנאמר פרסאות ת' שיאירו )ג( תכשיטים ט' ועתידים פ' הרי )כ( וגו'בתזנותיך

 חפין לאבני גבולך וכל יב( נד )ישעיה וכתיב אדמתו על מתנוססת נזר אבני כי מז(ט
 החשך הנה כי זרח עליך ה' כבוד ס )ב אורך בא כי אורי בקומי א( ם )שם ט' נעלםולכך
 ומלכים לאורך מים והלכו יראה עליך וכבודו ה' יזרח ועליך לאומים וערפל ארץיכסה

 : זרחךלנוגה
 שאין יב( כה )משלי שמעת אזן על חכם מוכיח כתם וחלי זהב נזם 3(תתתתקצד.

 ולא הפרוצות ולבנותיו הפריצים לבניו תכשיטים לתקן רשאיאדם
 כיום והצגתיה ערומה אפשיטנה פן ה( כ )הושע שנאמר פרוצה כשהיא לאשתי"איש

 ופשתי: צמרי ומ' ולקחתי יא( שם )שםהולדה
 לו ירבה לא וזהב וכסף יז( יז )דברים כתיב מלך שלגבי אע"פ ומגידתתתתקצה.

 בנדי שילבש כדי ממון לו נותנין ולמוכיח גדול לכהן אבלמאד
 בזוייה המסכן וחכמת טז( ט )קהלת שכתיב לפי נשמעין דבריו שיהיו כדי )א(תפארת

 : נשמעים אינםודבריו

 3סינוייס. מס וט גס 3( 3פי11ייס. ק"ו 1D'P לעיל כפול"(

 של"ט. רמז ישעיהייקוט עי' )ג( ותזני, ותונ' כאן: להוסיף יש )3( ל"ה. י"ג ב', י"א ב"ב, ג' שמזת )"(תתתתקצנ.
 מיליה, דלישתסע לחו ניחא ב': י"א קמא נבא שאמרו כעין )"(תתתתקצה.

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



 חסידיםטפר498
 לחכם הוכח ח( ט )משלי שכתוב לפי מוכיח חכם, אמר ולא חנם מוכיחתתתתקצו,

 לומר צריך היה שומעת אזן חכם שיהא צריך הטוכיח נםויאהבך
 למה מוכיחני אתה הארם אותו יאמר אם אמר כך אלא על אמר למה שמעת אזן עלמהו
 כן אם אומר וזה חכמה יותר להפך ונראה וכך כך עושה איני ולמה וכך כך עושהאני
 המוכיח שיהא וצריך להוכיח צריך ליה נודה המכריע על אומר וזה ויכריע מכריעיבא

 תלאים כסו נ( ז )שיר שנאמר אומן שצריכין כתם וחלי זהב נום כמו כי חכמיםוהמכריע
 יא( כה )משלי משלים שני ממוכים ולכך חכם המוכיח להיות צריך כך אמן ידיטעשה
 ערוך נימנום בלא ומלמד ולומד ששונה מי אופניו על דבר דבר כטף במשכיות זהבתפוחי
 ומפז מזהב הנחמדים יא( יט )תהלים נאמר עליו בתורתו ומהפך בה והופך לשונועל

 : וכסף זהב מאלפי פיך תורת לי טוב עב( קים )שםרב
 יג( כה )משלי ישיב אדוניו ונפש לשולחיו נאמן ציר קציר ביום שלנ כצינתתתתתקצז.

 כשלנ א( כו )שם שנאמר מטר יהא ולא שלג יהא שלאובלבד
 יד( כה )שם קציר ביום שלנ כצינת וכתיב כבוד לכסיל נאוה לא כן בקציר וכמטרבקיץ
 היה וצדיק צריק כל הצדיקים כי לציר שלג צינת מדמה ולמה אין ונשם ורוחנשיאים
 אומרים היו השמש מן לקוצרים חום להם כשהיה לקרר המקרה בית שדהו אצלעושה

 היה ירכים לעולי ונם קרים שם והמים המקרה בבית שם ותצננו עצמיכם תקחולקוצרים
 שהיה ויש מעט המקרה בבית שישבה מה מעט הבית ]ע"ב[ שבתה זה 0 ב )רות וזהוטוב
 ו( ינ )ש"א וכתיב בהרים אשר המנהרות ב( 1 )שופטים וכתיב הארץ תחת מערהלהם

 שדהו בסוף עושה צדיק שהיה ובברות ובפרחים ובסלעים ובחוחים במערות העםויתחבאו
 שלא לקוצרים תקנה לעשות הצדיק שצריך לנו ומניד עצמם מצניעים היו חפירותובאותם
 לשולחיו נאמן ציר כן ימותו שלא נפשם להשיב בצל לפעמים וישבו בשמש בשרבימותו
 באים ואם הקלקלה על משיבין שאין אלא תהיה שרעה הוא נך אם לעשות יכול הואומה

 המלאכים ויבאו ד( יא )שם ישיב אדוניו ונפש וזהו להנצל כדי לו יגיד לו להרעלקראתו
 על שמברכין וכשם וישמחו יבש לאנשי ויגידו המלאכים ויבאו ט( שם )שם שאולנבעת
 לבתים משבר כשהרוח לא אבל לטובה כשהרוח בקציר רוח על מברכין כן טובהשמועה
 אינו הציר שמא ישיב אדוניו ונפש )א( בהרואה שאמרו כמו אלא הטובה מעין יברךלא
 כן אם אלא לו יאמין ואל נאמן ציר אלא סכנה במקום אדם ישלח שלא מכאן אלאעבדו

 להקב"ה: ישיב אדוניו ונפש בעבדו כאדם בובקי
 לאותה תשלחו שבעירו לקהל ההגמון שאמר השמד בשעת היה מעשהתתתתקצח.

 יעשו מה ותראו יהודים בה ויש הנמון כה יש כי פלוניתעיר
 שלחו לכם אעשה אני שבעירו לקהל יעשה הנמון שאותו ומה אתפ תעשו כן קהלאותו
 אומר היה ואם השם יחוד על נהרנו אטר לו ושאלו וחזר שנשתמדו וראה טוביהודי
 לעוה"ב: חלק להם ויהיה השם קידוש על שיהרנו כך אמר לכך כך עושין היו הם אףלהם

 יד( כה )משלי שקר במתת מתהלל איש אין וגשם ורוח נשיאים "(תתתתקצט.
 במקום ולפיכך נותנים ואין ברבים צדקה פוסקי עזןבשביל

 הנשמים נקראו ולכך יחטאו שלא כדי בסתם לתת שינדרו מוטב שמשקרים יששרבים
 ופוסקים יוררים נשמים צדקה ירי שעל )א( צדק יזלו ושחקים ח( מה )ישעיה שנאמרצדק
 ואז בשבת חל שמיני יום לפעמים כי נדריהם כל מביאים היו רבה בהושענא ולכך)ב(

 1wpDn. סיפן לפיל כפול6(

 ב'. נ"ט )"(תתתתסצז,
 תתקי"1. גסיסן מ"ש עיין )נ( א'. ח' תענית )"(תתתתמצט.
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 הכמדבר סמי'ן ממי"ן שבפסוק תיבות כל לכך תאחר בבל עובר גררו את קיים שלא%
 נשסים ז' כננד סופם כטשפסם במספרם ולנבשים לאילים לפרים ונסכיהם ומנחתם ל0כס
 בעון ולמה טפר ותן הבשמים תעצר אל ואתה נדרינו קייטנו הרי ואוסרים רקיעיםמז'

 מאחרים אחם ואם בעתו ארצכם מפר ונתתי יד( יא )דברים שנאמר גשמים נעצריםנדרים
 כעת אתן לא אני נם בעת הבאתם לא שבמניד וכיון הטפר עת אאחר אני נם הנדריםעת
 אותי אתם וקובעים נזלתם לצורכיכם וגם הנדר את לקיים במה לכם יהיה ולא הנשםאת

 : בזרעונערתי
 מינה ונפקא סו( כה )משלי גרם תשבר רכה ולשון קצין יפותה אפים בארךתתתתר.

 בנפשו יתחייב זה אף טמנו ינקום והקצין הקצין את אדם יחרףשאם
 נשמעים: דבריו יהיו לא כן לא שאם הקצין לכבר ישכי
 רב אדם מוצא אם ט0 שם )שם והקיאתו תשבענו פן דייך אכול מצאת דבש 6(תתתתרא.

 אלא )א( לגלות ניתנו שלא דברים תורה סתרי יורע והרב תורהשמלטדו
 להיות ורוצה לכד ראוי או לכך ראוי ואינו אלה לכל חפץ והתלטיד צנוע )ב( בידלאב

 : לאחר )ד( כסו לטכשול לו יהיה לבסוף )נ( יותר שידע בהשבעותפריץ
 לאכול לו ונותן בביתו ונתארח איש לבית שבא אורח באדם מדבר ועודתתתתרב.

 שם ומתעכב אותו שמענגים רואה והאורח בכבוד ומקבלומעדנים
 יצא לא לו אחיב שאם שיצא כבי הדברים את שאהפך מוטב הבית בעל אומרבביתו
 דייך אכל מצאת דבש לצאה. תטהר והקיאהו תשבענו פן דייך אטל מצאה דבשוטו

 תקיא3( פן נסה אכילה תאכל אל טעיך לבני שרע מאכל אכלתאם
 בחפאות )א( יז( שם )שם וישנתך ישבעך פן ריעך מבית רנלך ועוקר קס"א[ ]דףתתתתרג.

 בביתו גנבים כשיש רעך מבית רגלך הוקר ד"אג(ואשמות
 הנגב: אתה יאמרו פן ביתומבני

 עיצה אדם נתן אם ריעך מבית אלא כאן כתוב אין רעך לבית רנלך הוקרתתתתרד.
 וכן לאשה יקחנה היועץ שזה יתכן לא אשתו את לנרשלחבירו

 אם לך דע וכן לאשה אקחנה תגרשנה אם לך דע תחילה לו יאמר כן אם אלאסחורה
 אם סחורה אותה אקנה לשטעון ראובן ישאל אם וכן אותה אקנה אני מחורה אותהתעזוב
 לקנותה תקנה לך אין לך דע שמעון יאמר בקי ושמעון סחורה באותה בקי אינוראובן
 הכל בה בקי אני כי אקנה אני תקנה לא ואם אותה תקנה אל בה להרויח יורע אינךכי
 שגורם ראובן לפני מנשול נותן שטעון יהא שלא שטעון את ראובן יחשוד שלאכדי

 : ראובן שיחשדנושמעון
 את לנרש לראובן שמעון עיצה לו נתן ולא חבירים שהיו ושמשן ראובןתתתתרה.

 חפיצה והיא אשתך שנירשתה כיון לראובן שמעון ואמראשתו
 בי אשתו בפני שמעון עם לדבר לראובן יתכן לא )א( שמעון ולקחה אני אקחנהלבעל
 לשמעון יתכן לא שמעון לבית ללכת רניי היה ראובן ואם עליו ורעתה עליה רעתויהיה

 רעך: מבית רנלך הוקר נאמר לכך ראובן גרושתשיקח
 הקיש הרי יח( שם )שם שקר ער ברעהו ענה איש שנון וחץ וחרב מפיץתתתתרו.

 שקר משפת נפשי הצילה ה' 0 ב קב )תהלים שם על דבריםלג'
 or כפין ג( פול1ס ו' כמישל ש"י ח5ק פקוס כ( ',. סס5 קיט 5פי5 %*51 ~"י6(

~tDS 
 ס"מ. 9'הן

 טסת ע( שלבסוף. * ילטד אל צ"ל )נ( א'. ע"א קדושין )ג( א'. י"ג הגיגה )6(תתתתרא.
 על ולא חמא בן על דרשו שם אבל ב' ט"ו בחגיגה הזה הפסוק שררשו כמורבנו
 אהה.אלישע

 א'. ז' חמנה )6(תתתתרג*
 רס"ג. סימן תה"ד בשם שהגיא מה ס"מ קי"ט סימן השר "בן שיו )6(תתתתרה.
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 נרתי ה( קב )תהלים וכתיב ני. רמיה לשון לך יוסיף ומה לך יתן מה ב'. רמיה מלשוןא'.
 ג ב מיד )שם נ' הרי שלום שונאי עם נפשי לה שכנה רבת קרר אהלי עם שכנתימשך
 שננו אשר גי הרי און פעלי מרגשת מרעים מסוד תסתירני חיי תצר אויב מפחד ה(ד

 ח( שם )שם ייראו ולא ירחו פתאם תם במסתרים לירות מר דבר חצם דרכו לשונםכחרב
 )ירמיה לחץ משל הרי יתגוררו לשונם עלימו ויכשילהו מכתם היו פתאום חץ אלהים,וירם
 לשונם את וידרכו בנדים עצרת מנאפים כלם כי מאתם ואלכה עמי את ואעובה ב( אמ

 נלאו העוה שקי דבי לשונם למדו ה( ר שם )שם בארץ נכרו לאמונה ולא שקרקשתם
 שחוט חץ עם. כת מפני אעשה איך כי אותי דעת "אנו במרמה מרמה כתוךשכתך
 וקורא לשונם ג' הרי ארכו ישים ובקרבו ירכר רעהו את שלום בפיו דבר מרמהלשונם
 כא( כ ה לאיוב וכתיב שנון וחץ חרב מפיץ לג' הקיש לפיכך שחוט וחץ קשתםלהם

 יברח בלחומו, עלימו וימטר בו( כה כד כנ כ )שם תחבא. לשון בשוט חרב מידיובמלחמה
 כל אימים עליו יהלך טמררתו וברק מנוה ויצא שלף נחושה קשת תחלפהו ברזלמנשק
 ברזל מנשק יכרח לחרב לשון שוט דימה הרי נפח לא אש תאכלהו לצפוניו טמוןחשך
 באבנים ומשמאילים מיימימם קשת נשקי ב( יב )דה"א וכתיב העם את שמפיץ מפיץזהו

 ולמה ג' הרי וחניתות חצים מנשק יכרח מרחוק אותם מפ.ץ הנשק שהיה ובקשתובחצים
 אחר כל על מעלה עדים שלשה פ. על סו( יט )דברים כנגד כלים ג' לאותם עדהקיש
 ימכור שאם ה' לאויבי זיין כלי למכור שאסור )א( וכשם עמו אחרים אף מחטיאכאילו
 להרוג בידם חרב נתן כאילו שרומה לטעון שקר לעד אדם ילמד לא כן נפשות יהרוגלו
 במלחמה המלחמה אנשי יקחו ולא להלחם ילמדו לא וכן לטעון לרשע אדם ילבודולא

 בני יכלו ולא וגו' כחשו ונם יא( י )יהושע וכתיב במלחמה שיפלו לפי שקר עדעמהם
 אויביהם: לפני לקוםישראל

 יהודים אם יט( כה )משלי צרה ביום בוגד מבטח מועדת ורגל שעה שןתתתתרז,
 מועדת רגלם לעזור מבטיחם בוגד אחד והנה למלחמה שכאים אובצרה

 ח( ג )תהלימ וכתיב לו יועיל לא ובצרה במלחמה עזור ונפל עוזר וכשל נ( לא)ישעיה
 מתלעות ואשכרה יז( כס )איוב רועה שן זהו שברת רשעים שני לחי איבי כל את הכיתכי

 : טרף אשליך וטשניועול
 : כ( כה )משלי רע לב על בשירים ושר נתר על חמץ קרה ביום ננד סעדהתתתתרח."(
 הנוצרי ישו של חלוק שהיה לנוים אמר חלוק גוי והביא היה מעשה ]ע"ב[ "(תתתתרט.

 החלוק השליך אעשה מה תראו מאמינים אינכם אםואמר
 אמר בחלוק קדושות יש כי תדעו הרי ליהודים והכומרים הנלחים אמרו נשרף ולאבאש
 אמר לעיניהם וכובס ובורית חזק חומץ לקח בו יש מה אראה ואני אלי אותו תנוהחכם

 מפני להם אמר לכבסו ראית מה לו אמרו ונשרף באש והשליכוהו ותנסו באש'תשליכוהו
 נתר על לחומץ בשירים שר מקיש הרי הבגד לכבס והוצרכתי בסלמנדרא משוחשהיה
 בניין וחומץ בנתר הומר שעושה מי אבל הוא וקיים חזק בניין בחומץ שנעשה סידכי

 בחומץ חזק בניין לו לבנות בנאי עם תנאי שעשה מי מעות מקח והרי יתקיים ולאעראי
 לויים כנון רע לב על בשירים ושר וכן לכן שוין שמראיהן אע"פ וחומץ בנתר לוועשה

 כן למשורר ואף תועבה רשעים גבח כו( כא )שם וכתיב רשעים של תודה עלשמשוררים
 כן על טז( ט )ישעיה שנא' לשמחם להם לשורר אסור רע ולבם רשעים שהם וכלה חתןוכן
 הנני כי וגו' עד עדי ונילו שישו אם כי יט( יח מה )שם וכתיב הי ישמח לא בחוריועל
 בה ישמע ולא בעמי וששתי בירישלים וגלתי משוש ועמה גילה ירושלים אתבורא

 ססרי"מ.-"(

 לפרסאי. ד"ה שם תוס' ועיין שרי דהאידנא שם מסיק אבל א' ט"ו ורה עבודה )"(תתתתרו.

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



431 חסידיםטפר

 ולא הצדיקים בעמי וששתי כשגלתי וגילו שישו אתם מתי זקעה וקול בכי קולעור
 שאומר מי  לב רוע אם כי  וה אין כמו עצב לב על רע לב על בשירים ושר וכןברשעים
 עצב לב ולשמח לפקח משוררים שהם להקב"ה שהם פיוטים כמו או סננן פסוקיםשירים
 על עיבר ונתר בחומץ חומר הלושה האדם חוטא כך ה' בעבודת שנשתמש ה' בעיטרע
 והשלג משי בנדי ולובש בקרה חמימות של בגדים שמסיר מי בגד מעדה ונן תשחיתבל

 לו שיש עובר גופו השחתת ועל שמקלקלם המשי בנרי על תשחית בל על עוברמקלקלם
 המשל: גם הוצרך לכךקרירות

 המשלים מן אלא )א( משלים בלא יאמרו לומר משלים הנביאים הוצרכו למהתתתתרה
 אלהים כבוד ב( כה )משלי כנון בהיקש דברים _הרבה ללמרינובאים

 דבר חקור והקיש אלהים לכבוד מלכים כבוד הקיש דבר חקר מלכים וכבד דברהסתר
 שהרי כבד וי"ו חסר אלהים כבד המלך. חבורה באיזה שידע ששת כדרב )ב( דברלהסתר

 )מ"א וכתיב יומם לפניהם הולך וה' כא( ינ )שמות כנון בדורו כשמואל בדורו יפתח)נ(
 הרי יזרעאלה בואכה עד אחאב לפני וירץ מתניו וישנם אליהו אל היתה ה' ויד סו(יח

 ירא שהוא אליהו הרי כעבדים הולכים ושרים רוכב ואחאב אחאב לפני הולך נביאאליהו
 בי ויד חסר ועוד כבד ויד חסר לכך אליהו לפני ללכת לאחאב היה הדין מןאלהים
 )שמות שנאמר אותיות ד' של השם ה' שם אלא אלהים שם מוכירין היו לאבקרבנות

 שיזכיר מי )ד( עממיא לטעוות דדבח ותרגומו לבדו לה' בלתי יחרם לאלהים זובח יט(כב
 בשמו נקראת ע"ז שאין ה' לשם בזבח צריך אלא זבח לע"ז כאילו בזבחים לאלהיםסתם

 : בלחודוהי דה' לשמא אלהין אלא ה' לקדם אלהין כתיב לאולכך
 )חגי וכת.ב ג( כה )משלי חקר אין מלכים ולב לעמק וארץ לרום שטיםוזועתתריא.

 ממלכות כסא והפכתי הארץ ואת השמים את מרעיש אני ז( 1ב
 אלהים לכבוד שאמרו לפי אלהים לכבוד דבר כהסתר לפלכים דבר חקורוהקיש
 חירום וכבוד שלמה כסא תחקור ה' כסא לדעת תחפוץ ואם תדרוש אל ממךבמופלא
 מלכים ולב לעומק וארץ לרום שמים דבר חקור אלהים כסא להבין ותוכל צורמלך
 בעניין אלא למטה מה למעלה מה לשאול אסור )א( לרום שמים דבר חקור חקראין

 חמה שאין ישראל כחכמי )ב( אלא לעומק וארץ לרום ששמים יודע איני וכי וארץשמים
 לעומק וארץ לרום לשמים מלכים לב והקיש עולם לצידי מקפת אלא לארץלמטה
 וכתיב הארץ בעומק ויורירנו ישפוט בשמים האלהים כי יחשוב שיאו לשמים יעלהאם

 הרחיבה מז( סו יר ה )ישעיה אורידך משם קנך שים כוכבים בין ואם ד( א)עובריה
 במשפט צבאות ה' וינכה תשפלנה נבהים ועיני איש וישפל ארם וישח נמשהשאול
 לארץ קם"ב[ ]דף נגדעת שחר בן הילל משמים נפלת איך טו( יד ינ יב יד )שםכתיב
 אעלה כסאי ארים אל לכוכבי ממעל אעלה השמים בלבנך אמרת ואתה גוים עלחולש
 אם לרום שמים וזהו בור ירכתי אל תורד שאול אל אך לעליון אדמה עב במתיעל
 שתו ט( עג )וזהלים ימלל עילאה לצר ומילין כה( ז )דניאל לשמים ירום מלכיםלב

 לעמוד 'טל אתה הסשה שע"י בעיניך קל המשל יהי אל פ"א: רבה בשיר )6(תתתתרי.
 ויקרא: פרשת ראובני ילקוט מ( בי. ב"ה ר"ה )ג( א'. ס"ה ברכות )ג(בד"ת.

 גשצויךילהזכירזשמו נר:למד להב::ךגל
 דל נקיא

 בלבד
nntD~ttr 

 בקרבנותיכם
 בני אלהים נקראו המלאכים משותף זה שם אבוהו אייר טעטא מאי אלהים, נאמר ולא להיהכל
 כהנים שתורת המיזהר, שם להזכיר צריך אלא כו' אלהים נקראו הדור גחלי אלהים נקראואדם
 פתחון ליחן שיא ה"א ביר'ד אמר קרבן שנאמר מקם כל אומר יוסי רבי ג': פרק ויקראפרשת
 הקביה לפני שתאמר ישראל כנסת עתידה שייו: פיסקא דברים ספרי העויין לרדות, למיניןפה

 טסיה. הבעלים שם את והסירתי שנא' מעבירו הריני לה אומר הבעלים שם על קרוי שמך הרירבש"ע
 בי. צ"ד פסחים מ( ב'. י'* חגיגה )6(תרזתתריא.
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 ויהיבת יא( ז )דניאל וגהו בניהינם רתמים בנחלי בארץ תהלך ולשונם פיהםבשמים
 בשמים האלהים בארץ. עליו אין אם מלכים לב שיחשוב הקיש ועור אשאלילדת
 יפתה מי כ( כב )מ"א שנאמר למלאכים שואל האלהים מפה דיגי יהיו מעלהוכדיני
 וכתיב ולחקור לשאול שצריך לחקור בלבו שאין ודם בשר מלך שכן וכל אחאבאת

 צבא שכל וכשם יביפ הארץ לקצות הוא כי כד( שם )שם הקרה ונם בז( כח)איוב
 שיעבור במי לבחור צייך למלך וכשבוחרים למלך מטה צבא כך לו משתחויםהשמים
 וישב לכהן ולצדוק לנניד לה' וימשחו כנ( כב כט )דה"א שנאמר השמיםלאלהי
 ח( שם )שם ארעא בגו אילן ז( ד )דניאל וכתיב לאם.תו דין שדן הי כסא עלשלמה
 ונו' ומטת רבת ורבותך יט( שם )שם ארעא כל לסוף והוותיה לשמיא ימטאורומה

 כ( שם )שם לפיכך לבבך ורם בארץ והרבהיך בארץ שאתה לחשוב לך היה ארעאלסוף
 )שם ואומר שמיא שליטן די תנדע די עד כג( שם )שם שמיא מן נחית וקרישעיר
 עלי ומגדעי נפלת לשמיא עיני לא( ד )שם וכתיב התרוממת שמיא מרא על כנ(ה

 וגל שם( )שם ארעא ודירי שמיא בחיל עבד וכמצביה לב( שם )שם ונתיביחוב
 ומהדר ומרומם מ,צבח נצר נכובד אנא כען לד( שם )שם חשיבין כלא ארעאדירי

 להשפלה: יכיל בנוה מהלכין ודי דין וארחתיה קשות סעכווהי כל די שמיאלמלך
 היו ישראל והלא טז( ד )דניאל לערך ופשריה לשנאך הלמך מאריתתתתריב.

 ז( ד לירמיה סארי כתב ולכך אמר טעלה כלפי )א( אלאשונאיו
 נצר נבוכד זה הדיחו אריות פו( נ )שם וכתיב נצר נבוכד זה מסובכו אריהעלה
 על להקכ"ה פעמ.ם ג ששיבח לפ. עבדי פעמים נ' )נ( קראו ואשר שונאך )ב(וזהו

 ועזריה: מישאל חנניה דניאלידי
 כבור צנוע כלומר להסתר ליודעים אלא להגיר אין הסתר אלהים כבודרזוזתתריג.

 דבר הסתר אלהים כבוד בנלוי בו לדבר אין דבר הסתראלהים
 כגון בסתר אלהים כבוד הסתר אמר ואיך בעשרה להודות צרינין ארבעה )א(והלא
 מלנותו כבוד שם ברוך תיבות ו' וי"ו הסר אלהים כבד בסתר מעשרותיו שמעשרעשיר
 אל עון יבר עירעור יש אם דבר הקור מלכים וכבוד בלחש דבר הסתר ועדלעולם

 : לותשמע
 ואם6, )א( יברך בנו גדול לבנו ואם להודות חייב לאדם נס נעשה אםתתתתריד.

 בנו: על להודות הייב הוא קטןלבנו
 כסאו בצדק ויכון מלך לפני רשע הנו כלי לצרף ויצא מבסף סינים הגותתתתרטו.

 )ירמיה שנא' לכלי דומה המלך כי לזה זה הקיש ה( ד כה)משלי
 טוב שמלך מכלל בו ren אין כלי אם כניחו הוה האיש נפוץ נבזה העצב כה(כב

 כשהכלי למדנו הרי הארץ כל סשנרת לפינך ה' ביד הבל זהב כוס נחמד לכלידומה
 סינים מסיר כלי שרוצה מי הרי כן המלכות נם נביה וכשהכלי יקרה המלכות נםיקר
 ארין רשעי כל אצמית לבקרים ח( קא  )תהלים נשאר וצדיק מבער רשע כך הנסףמן

 ויכון שבכסף סינים יוציא כלי לתקן תנאי העושה הרי און פועלי ה' מעירלהכרית
 תשמישו לכלי בסף העם מן לקחת מותר המלך . . . דומה. כסאו הרי כסאובכסף

 חק"פ. סימן 5ע'5 וט כפין6(

 ואיזה להקב"ה וער שונא ל"ז: פרשה רבה בראשית )נ( אע ל"ת שמשת )6(תתתתריב,
 י', מ"ג 1', כ"ז ט', ב"ה ירמיה )ג( נמכדנאצר.זה

 העריי
 מזמור טוב שוחר מרגש

 עבד עצמו קרא לא נבוכדנאצר הוספה: ה' מכ"י שהביא י"א הערה בובער ריש בהערות'"ה
 עבדי. גבל מלך גבוכדגאצר ביד שנאמר עבד קרשוהקב"ה

 בי. נייר ברכות )6(תרנתתריגי
 תק"פ. בסימן ט,יש עיין )6(תתתתריד.
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 ולא רשע משרת ישא ולא מטלכתו כסא על כשבתו והיה יח( יז )דברים וכתיבוכסא
 תזזה לא רשע אבל עיניך תחזינה גיפיו מלך יז( לנ )ישעיה רשע כסאו לפנייבא
 כל בו וקרא עמו והיתה ים( יז )דברים פניך אחזה בצדק אני יא( יו )תהליםוכתיב
 אצלו אמון )שכונה( ואהיה ל( ח )משלי תורה ספר שבו ארון על שכינה וכן חייו*מי
 סו( מה לשעיה שנא' במתר בצניעות שנינה מה מלכים וכבור אלהים כבוד הקישםלכך

 : ובצניעות בסתר המלך וכן ממחתר אלאתה
 )שם רעה נמלך לא אס חנם אדם עם הריב אל לג( לא ל ג )משליתתתתרטז.

 ה' תועבת כי דרכיו בכל תבחר ואל חמם באיש הקנא אל יח( יזכנ
 יש אם כי היום כל ה' ביראת אם כי בחפאים לבך יקנא אל סורו ישרים ואתנלוז

 ידעתי בל הלמוני חליתי בל הכוני לה( שם )שם תכרת לא ותקוהך ]ע"כ[אתרית
 ב( א כד )משלי עולה בעושי תקנא אל א( לז )תהלים עור אבקשנו אוסיף אקיץמתי
 יראה פן כ( ים יח שם )שם תדברנה שפתיהם ועמל לבם יהגה שד מ אתםלהיות
 תהיה לא כי ברשעים תקנא אל במריעים תתחר אל אפו טעליו והשיב בעיניו ורעה'

 כשראובן תאמר אל הסמוך טן ילמד תקנא אל הראשון ידעך רשעים נר לרעאחרית
 ואם ראובן את חומם שהוא בשמעון תבחר אל ראובן עם והדין מחלוקת עשוושמעון
 שתאמר תקנא אל לומר והוצרך עול והוא לשמעון לו משהקת שהשעה רואהאתה
 ראיות וטביא ומפולפל חריף תראה שאם מדבר והשני לו. משחקת שהשעה למיאעזור
 עם אתה היה ישרן אלא כך כל מפולפל שאינו ואחר דבריו את לשבר יודע ואיןלשקר
 תראה אם השלישי ואחיתופל: דואג עם ולא )א( יוד עם כנון המעקל עם ולאהישר
 )תהלים וכחיב ושטחים שוחד בשביל משפט ומעקלים שותים היום וגל רשעיםשלות
 במחלוקת ושמעון ראובן כשתראה תאמר שלא והרביעי ונו'. רנליו נפיו כמעם ב(עג

 ובידך לראובן כדין שלא עושה ראובן של שונא ששמעון רואה ואתה לך אויבוראובן
 נאטרו לכך לאויבי שמעון יהיה כן אם לראובן אעזור אם לומר תקנא אללמחות

 להם: מסוכים שהם הפסוקים כתננו לכך הסמוכים מן וילמדו תקנא אלארבעה
 בעיניך פוב דבר שום לך כשנראה ז( ד )משלי חכמה קנה חכמה ראשיתתתתתריז.

 )סברים כתי' שהרי בסוף תכפל שלא בחכמה הענין שתעשהראה
 לא כלבבו אחיו לבב את ימס ולא לביתו וישב ילך הלבב ורך הירא האיש מי ד0כ

 הקכ'ה גיד שהישועה ואע'פ שנופלין גורם הוא הרי הרגתי בידי וכי חטאתי מהיאמר
 מארבים לתת לארוב נון בן יהושע אל שאמר כמו מלחמה בתחבולות לעשותמצוה
 כמו להציל בירו היה והלא לה צריך היה וטה בקר עגלת קח לשטואל אטר עיעל

 בלא להיות שיכול דבר שכל טכאן אלא להצילך אני אתך כי ח( א )ירמיהשנאמר
 המעפ ינ( 1 לישעיה הכתוב שאמר ונהו מעלה כלפי להפריה שאין לעשות שקלנס
 לנביא בקשו רבות פעמים שהיה לפי אלהי את נם תלאו כי אנשים הלאותמנם

 ויאסר ינ( יב שם )שם אוסרים ויש לשסוע רצו ולא בעבורם נדולות לעשותלהתפלל
 דוד בית נא שמעו אמר אחז דור בית שמעו ויאטר ה' את אנסה ולא אשאל לאאחז
 אות המונעים דוד לבית ועור הוו אחים ואמציה אטוץ כי )א( דוד טדבית ישעיהכי

 מכם הסעפ אטר אחו שלמה שעשה הנחשת טזבח ומלהסיר דמשק לאלהילעבוד
 שרית כי כם( לב )בראשית דוגמת איש כמו אנשים כי אמר עצמו על אנשיםהלאות
 שאל יא( ז אישיה ~אחז דגניא אמר אלהי את נם תלאו כי אנשים ועם אלהיםעם

 ב'. ק"ו סנהדרין %תתתתרטנ
 ב'. י' ממלה )"(תתתתריז.
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 המידיםספר484
 האלהים ה' אם כא( יח )מ"א כסו ע"ז כן כמו אלהיך את ואנסה ה' מעם אותלך
 תלאו כי להם מעורים הגוים אלהי כי אנסה לא אמר  אחריו לכו הבעל ואם אחריולכו
 יחן לכן לאחו ישעיה  אמר לעובריו  שעיור לי  ברור כי להלאותו רוצה איני אלהי אתגם
  כשאיפשר  אבל נם ירי על אלא  הרבר להיות  איפשר  כשאין נם עושה  הצורך במקוםהרי
 אין קל נס ידי על לקיים שאיפשר במקום ואף הנס לעשות אין אתר דבר  יריעל

 וכן לאורב הצריכם לכך אורבים ידי על שאפשר העי במעשה כיהושע גרוע נסעושין
 ויאמר ים( ד )שמות וכתיב בקר ענלת ירי על נב בלא הדבר לתקן איפשרלשטואל

 למה נפשך את המבקש~ם האנשים כל מתו בי מצרים שב לך במדין משה אלה'
 לכך יהרנוך שמא תלך אנה אמר בסדין וכשבא בסנה עטו שרבר לפי במדיןנאמר
 ליתר הניד ולא חושש היה דברים משאר כי במנה לו הזכיר ולא במרין לומרהוצרך
 שהיה ירמיה אבל הולך הוא אחיו את לראות אלא לטצרים שולחו שהקב"החותנו
 אתך כי לו אמר לכך ללכה מסאן והיה אותו ומבזין הנביאים את הורנין שהיורואה
 מבזין שהיו אע"פ נהרנ לא הוא אוריה כנון הנביאים שאר את וכשהרגו להצילך,אני
 לא ולמה בנה ומאחזיהו מאיזבל ירא שהיה נפשו על ברח ואליהו אותו ומכיןאותו
 כמו עכריו ואת השר את ואוכלת השמים מן יוררת אש אחר רבר מרבר  כשהואחשב
 קס"ג[ ]רף הנס על לסמוך אסור )ב( הרי רעתו מבקשי כל ועל אחויה אל  מרברכן

 דוסא בן חנינא מר' )0 קשה ואין נס בלא הדבר להיות כשאיפשר הנס עלולבקש
 השם קידוש ובעבור הניסים שאר על ואלישע אליהו בקשת למעשה המעשה דומהכי
 ודווקא רברים בשאר לתקן אפשר אי כן אם אלא לעשות הטפורש בשם היורעוכן

 ואסור דור על ואבישי )ה( דאתונא בסבי יהושע רי )ד( כגון השם קירושבמקום
 ואמרו ירו על שמים שם יתהלל שלא כדי בצינעא תהילה ניסה כן אם אלאלעשות
 פן אסור הטפורש שם לכתוב ונם המפורש בשם שמשמש חלף בתנא ודאישתמש)1(
 ו( מא )תהלים שנאמר אבות זכות לו ויש שנדור ליחיד אלא )ז( הגון שאינו מייראה
 והוא הוא הגון ואם וקדושה וטהרה וצדיק שמים ירא שיהא וצריך שמך יראיירושת

 חכמים: שמנו טובות מירות כל בו שיהיו עד לו להודיע אסורכעסן
 אהור וייצלח הכסא מעל ויקם המלך אליך לי אלהים דבר אהוד ויאמרתתתתריח.

 בכפנו ויתקעה ימ.נו ירך מעל החרב את ויקח שמאלו ידאת
 בפני אמר אילו אלא טובה כפוי. ונם השם הילול זה היה לא וכי כא( כ נ)שופטים
 אין העומרים בפני אליך לי סתר רבר כשאמר אבל השם הילול זה אין עליוהעוטרים

 הוא טובה כפוי מקום מכל לו שאמר במה אחר אדם ידע שלא כיון השם חילולזה
 ויש זה יתכן ואיך הורגו והוא קם הוא השם את להזכיר רוצה שהוא בעבור קםשהוא
 מישראל חקר כי המפורש  שם לדעת לשמוע מואב מלך צריך היה למהלוטר

 השם את מזנירין  אין  לכך  יגרף שלא וגם תבירו את איש יקלל שלאשבשביל
 חפץ שאתה מה ואמר בא אהוד כך ומתוך לישראל לכן קורם טפציר והואבכתיבתו

 וכן פ"א אבות )ל צ"ה. סנהדרין )ס( ח'. בכורות )7( ב'. ל"ר ברכות )ל א'. 5"ב שבת)ג(
 הביא מי"ג פ"א באבות שם בפירושו והא"ב פ"ח א' מאמר העקרים פירש וכן פ"ב, באדר"נאיתא
 טזמור טוב שוחר במדרש ומציט באדר"נ. אמרו כן כי הזכיר ולא שמעתי ואני : בשם הזההפירוש
 בפיה חקוק שם בי: ק"ו סנהדרין ויעויין עליו, חקוק הטפורש שם לישראל הקב"ה שנתן זייןצ"א:
 על נענש ישעיה כי אמרו בי מ"ט וביבמות המפורש, גשם נשתמשו רזרות שגי ל"ו עשו"טכוי.

 שם שמפרש נראה רבינו ומדברי אחספא, שם למיכתב א' כ"ג ובסוכה המפורש, בשםשהשתמש
 רבה בבראשית אב5 דיומא, ח' פרק ברא"ש מובא גאון האי רב פירש וכן מ"ב בן שם ע5המפורש

 שמות הראב"ע כתב וכן המפורש שם הוא ע"ב שם כי איתא פי"ג אדר"נ פכ"ג רבה ויקראפמ"י
 ושיו השם. ירש לא גדולים מעשים יעשו בשם אשר האומרים שמות: בפרשה ואוטר י"ס.י"ר

 א'. ע"א קדושין )ו( פס"ב. ושם לראשון פס"אמורה
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 את בו שיקלל כדי חפץ ועגלון לך להודיע כדי עתה שבתי לכך השם את לךשכנלה
 לקלל בלעם את שכר שבלק כמו ישראל את להשביע ונם ש.מיתנו בו שחפץמי
 לקלל כדי המפורש שם את לו שיגלו כדי מפציר מואב מלך עגלון כך ישראלאת

 ואעפ"כ השם שיודיענו למהר כרי השם כנגד עמד ואשר והורגו השכם להורגךוהבא
 השם: את כששומעים המדברים המזניר כננד לעמוד שצריך )א( ממנו לומדיםאנו

 יניח אל שמות ספר לו ויש הלסירים או חתנים או בנים לו שיש מיתתתתריט.
 שלא במקום שיננוז גניזה ויעשה ידיעתו כלא בו יעסקו פןככיתו

 : נגזם ולא לגנוז יכול שהיה נענש והוא ויענישו יעסקו שמא יקהום שלא כדיידעו
 לנכותם אם יועיל מה הארץ את אראה כה( ג )דברים משה אמר למהתתתתרכ,

 תחילה קילל כשבלעם אלא שצוהו מה כל שעשה יהושעהרי
 )שם כתב לכך לטובה שכן כל ראייה מועלת פורענות במידת אם וקילל ראהואלישע

 אלא אותו להעניש מחכוין שאינו שמעניש איש אצל איש יעמוד אלר~רןתתרכאי' : הברכה וזאת א( לג )שם כך אחר ומיד וראה עלה מט(לב
 אחת רוח הרי העם קצה משם וירא מא( כב )במדבר בלעםאחרים

 אלף כיד נפלו לכך אמה אלף ב"ר הם פרסאות שלשה ישראל של ומחנה )א(ראה
 בבקר ויהי שם( )שם אחת רוח שראה יחיב באמא נברא )ב( כי אמה אלף לכ"דאיש
 כי ט( כנ )שם וכתיב העם קצה משם וירא בעל במות ויעלהו בלעם את בלקויקח
 תראנומשם אשר אחר מקום אל יג( שם )שם אשורנו ומנבעות אראנו צוריםמראש
 עיניו את בלעם וישא ב( כד )שם משם לי וקבנו תראה לא וכלו תראה קצהואפם
 )שם קרוב ולא אשורנו עתה ולא אראנו יו( שם )שם לשבטיו שוכן ישראל אתוירא
שראה' ראיות יש הפסוקים באילו הקיני את וירא כא( שם לשם עמלק את וירא כ(שם

 זנות ידי על אלא להזיקם יכולים שאין ראה כי ז' נעלם ישראל את בלעם
 שעשה א' אבינו אברהם שעשה ד' ז'. כנגד מזבחות ווי מואב בנות אל שזעועסק
 מועלת כך לקללה ראייה שמזיק ונשם מזבח משה ויבן משה וא' יעקב וא'יצחק
 אם הטובה הארץ את ואראה נא אעברה כה( ג )דברים שנאמר וזהו לברכהראייה
 רבינו משה וידע לברכם דעתו היה משה אלא למה ראייה אבל לזכותם כדייעבור

 הארץ את תראה מננר כי נב( לב )שם סמך לפיכך בראייה ומועלת שולמתשהברכה
 אלא ראה למה בעיניך הראיתיך ד( )שם'לד וכתיב ]ע'בן הברכה וזאת תבא לאושמה

  הכרכה: בשעת שטח לבו שיהא וכלבר ל0 הברכה תועיל וסברך בעיניו רואהכשהצריק
 ג( כג )שם א', העם קצה משם וירא בעל במות ויעלהו טא( כב )במדברי!תתרכב.

 נ', אראנו צורים מראש כי ט( שם )שם ב', לך והגדתי יראני מהודבר
 קצהו אפס ה', משם תראנו אשר אחר מקום אל ינ( שם )שם ד', אשורנוומגבעות
 עמל ראה ולא אמת אלא ביעקב און הביט לא נא( שם )שם תראה לא וכלותראה

 שוכן ישראל את וירא עיניו את בלעם וישא ב( כד )שם ו', יושר אלאבישראל
 את וירא כ( שם )שם קרוב ולא אשורנו עתה ולא אראנו יו( שם )שם זי,לשבטיו
 במשה וכננדם מלאך. את וירא לא( כב )שם הקיני את וירא כא( שם )שם ח',עמלק

 ורשי דמגילה: פ"נ ובמרדכי ט' בשמחה שרוי שיהא לו ראוי לברךששסה מי כי כ"ג: סי' הלקט בשטי כ"כ )ג( נ'. ז' סוכה )ג( מ":.  עיזבין'  )%(תתתת~כא.
 הוא. אגדה מדרש ושמא בתלמוד לזה טסך מוצא שאיש הרשב"א וכתב בשמחה שרוי שיהאלמברך

 תהיו ישראל את ממרכין שתהיו לכם שאמרתי מפני לא להכהנים להם אמור נשא:ובתגחומא
 בהם, הברכה שתשלוט כדי הלב גכחנת אותם מברכין תהיו אלא ובבהלות באנגריא אותטמגרכין

 בשמחה. אלא באנגריא לא קי"ג:וביו"ט
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 חסידיםספר486
 אשר הארץ את וראה יג( יב כז )במרנר העברים הר אל עלה טפ( לב )שם א'רביע
 אעברה כז( כה ג )דברים י אתה, גם עמך אל ונאספת אותה וראית ב' ישראל, לבנינתתי
 ומזרחה תימנה וצפונה ימה עיניך ושא הפסנה ראש עלה הטובה הארץ את ואראהנא

 מט( לב )שם הי תראה, אשר הארץ את אותם ינחיל והוא כח( שם )שם די בעיניך,וראה
 ישראל, לבני נותן אני אשר כנען ארץ את וראה ונוי ננו הר הזה העברים הר אלעלה
 מואב מערבות משה ויעל א( לד )שם ז' הארץ, את תראה מננד כי נב( שם )שםוי
 בעיניך הראתיך ד( שם )שם חי הארץ, כל את ה' ויראהו הפסגה ראש נבו הראל
 צופים שדה ויקההו בעל מקומות בג' ומגבעות צורים מראש בעל במות שהעלהוכננד
 נבו הר העברימ הר אל עלה ג' כנני הנשקף הפעור ראש ויקההו הפסנה ראשאל
 אשר וראה נכו הר הזה העברים הר אל עלה עיניך ושא הפסגה ראש עלהוראה

 : מואבבארץ
 ח( יב )שם כנגדם יהזה טהזה יהזה שדי מחזה ד( כי )כברבר וכנגדתתתתרכג,

 )שמות כנגד מלאך את וירא יביפ ה' ותמונת בחידות ולאומראה
 הגה הקב"ה שאמר לפי לברך בא ומשה לקלל בא בלעם אליו הי מלאך וירא ב(ג

 ולברך ולראות לעבור שיתכהו משה ביקש ולכך רעה בעין ישראל את ראההקסם
 אתה כך גבוהות מקומות גי מן אלא עבר לא בלעם הקב"ה לו ואמר תקוה ישאולי
 לישראל דוגמתן אתה עשה עשה שהוא מה וכל טובה בעין אתה ותראהתראה
 ואם שמזיק יש רעה בעין שרואה רשע כשיש ומכאן שלו רעה מעיןלהצילן
 צדיק יראה עניין שבאותו צריך רעה בעין ממונו או בתו או בנו את הצדיק אתרואה
 קילל לא ואפילו הצדיק יברך אף קילל אם הרשע שעשה העניין אותו ויברךלפובה
 לברך צדיק צריך דיבור בלא רעה בעין ראה או הזה הנער קומן כטה גפיו דבראלא

 י( כר )יהושע בלעם אל לשמוע אלהיך ה' אבה ולא ו( כנ כוברים וכתיבבראייה
 )שמות שנאמר ויצל אלא כאן כתיב אין ואציל סירו אתכם ויצל אתכם ברוךויברך
 צריק צריך קלל צדיק ואם אתכם הצילו רבכם משה של וראיות עליות הצילנו ים(ב

 אם מברך ואחר מקלל אחד אלעזר ור' יוחי בן שמעון דר' )א( כמעשה לברךאחר

 מצוה שום ונוכר עינו נותן אחד בתורה עוסקין היו שלא לפי לרעה עינו נתןאחי
 כפ( סו )בראשית לטעלה שכתוב עניין באותו אתה לעשות צריך כך ומברךשבידיהם
 ללכת ארם כשבא )ב( במכילתיה וכו' פרעה רכב הטביע זכות זה מרכבתו יוסףויאסור
 באותו ויבטל וימהר שם יעמור לתקן בקי אינו ואם בעצמו יתקן ולרכוב מצוהלרבר
 המעשה אס שהשב או המצוה שעושה אדם אויביו ומעשה תיקון מירה ובאותהעניין
 עושה הקב"ה כן כמו הרי עושה מיד המהשבה לו כשבאה שמיד למחשבהקרובה
 כמו עושה ומיד לעשות אדם נורע ואם אענה ואני יקראו טרם כד( סח )ישעיהרצונו
 הצריק אם רעה עליו חושבים אויביו ואם אשמע ואני טדברים הם עוד שם( )שםכן

 עשו או עבירה או רעה לעשות קונו לבין שבינו ברבר או האדם על רעהכשחשב
 כמו עושה ומיד מצוה בא לידו או תאותו ביטל ומיר מדותיו על העביר ומיד צערלו
 כפי ומעשיהמ אויביו מחשבות ומשבית מכפל הקב"ה ומיר סיר רצונו עושה הקב"הכן

 : במדה מידה לאדם מוררין ההמתנה וכפיהמהירות
 וכי יעקב בן יוסף זה ב( פ )קהלת ירא שנועה ונאשר קס"ד[ ]יףתתתתרכד.

 לא וכי יוסף את השבפים כשמכרו דעתך עלהעלה
 השבטים אלא במצרים שהוא ליעקב להניר ישראל לארץ לעולים יודיע פן יריאיםהיו

 חנ"ה. רבה בראשית פ"א, בשלח )ל ב'. ל"ג שנח )6(תתתתרכג.
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 היה לא אם ליעקב כתב תכתוב ולא ארם לשום תניר שלא לנו תשבע )א( לואמרו
 ויבא עמי בנימין אעכב חשב לכך חי שהוא ליעקב מלשלוח יוסף נמנע היה לאזה
 היה אילו עור יעקב לו וישתחווה יוסף שהוא לגלות חפץ היה ולא אחריויעקב

 ולבסוף אחריו ויעקב בנימן שיבא ונתכוון למצרים עוד באים היו לא יוסף שהואמודיעם
 להתאסק: יוסף יכוללא

 ד( לו )בראשית פירש לא הראשון )א( לאחיו יוסף סיפר חלומותתתתתרכה,
 לעומתם אותו שנא עוד ויוסיסו ה( שם )שם אותווישנאו

 לפניכם אלהים וישלחני ז( שם )שם (פניכם אלהים שלהני למחיה כי ה( מה)שם
 אותי שלחתם אתם לא ועתה ח( שם )שם לכם ולהחיות בארץ שארית לכםלשום
 רב עם להחיות הוה כיום עשה למען כ( נ )שם שלוחיות גי הרי האלהים כיהנה
 נא שא ועתה וגו' וחטאתם אחיך פשע נא שא אנא יז( שם )שם ונ' חיים ג'הרי

 צריכים היו ולא שלהני הקנחה ולי לכם נעשה לטובה שאמר יוסף הרי ני הרילפשע
 היה מיראה תאמר ואם לטובה נהפך ולא רעה לעשות שחושב מי שכן וכלמחילה
 לפניו ליפול הוצרכו אלא . . צוה. אביך לומר להם היה לא כן אם מחילהשביקשו

 היינו ואילו מצרי שהייתה מבורים היינו כי לך והשתחוינו נפלנו מתחילה אמרוכי
 עבד שהייתה לך שגרמנו ולפי ידענו כבר הנה נופלים היינו לא יוסף שאתהיורעים
 אמר כך אלא זה הוצרך למה רעה עלי השבתם אתם לעברים לך הננו יח( שם)שם
 לכם לטובה חשבה שהאלהים כיון אבל מחילה צריכים הייתם לטובה נעשה לאאילו
 שיחשוב מי מחילה צריכים אתם הקב"ה מן אבל מחילה צריכים אינכם ממני הריולי

 הלומות: ירי על לטובה חשבה אלהים כ( שם )שם נהפך שלטובה אע"פרעה
 אנו שהרי לדורות צורך משם יוצא שאין בתורה שכתוב יבר אין )א(תתתתרכו,ל

 התורה נותן ברוך ולאחריה לפניה התורה קריאת עלמברכין
 מלאכים יעקב וישלח ד( לב )שם כנון מצוה בה שאין פרשה אפילו קורא כךואחר

 אליעזר מפרשת מכם הוא רק דבר לא כי מז( לב )דברים וכתיב אדום אלופיובפרשה
 בעל את יטריח שלא והאורח )ב( יפות פנים בסבר האורחין קבלת הילכותשמעינן
 שיש אנו ולומדים אותי תאתרו אל אליהם ויאמר נו( כר )בראשית שנאמרהבית

 צחקנית שתהא אם כי עושר על יחוש ולא לחם'ד חסידה אשה הקב"ה שיזמןלהתפלל
 בירם יפול לבסוף העושר בשביל יתחתן ואם עושרו לו ירבו הטובים מעשיוומפני
 וממילא הטובים מבנות לוקח אם אכל המובים ממעשיו שנהנה העולם בזה שכרוויקבל
 י( ג )ישעיה כתיב וכן הבא לעולם לו קיימת והקרן הטובים מעשיו זהו העושר לובא

 הוא :אכלו אלא נאמר לא יאכל )ג( מעלליו פרי כי הקרן זה טוב כי צדיקאמרו
 חנינא כרר' הארם לכל מהנה הארם כל זה כי יג( יב )קהלת שנאמר העולם וכלוזרעו
 להתחתן רצה ולא נייר גרים כמה אבינו אברהם הזה בעולם מעלליו פרי דוסאבן

 מחויט.6(

 בינינו. נחרים אמרו קמ"ב: רמז בראשית ילקוט פל"ה פידי"א )6(תתתתרכד,
 יט הגיד ולא לאחיו ויגד חלס יוסף וחלנם ה': ל"ז בבראשית שנתוב י"ל "(תרןתתרכה.

 החלום. היה מההכתש
 פרק סנהדרין למשניות בפירושו שכתב הרמג"ם כברי המה רבינו דברי תוכן )6(תתתתרכו,

 ובין כו' הם ובני גין הפרש ואין כו' השמים מן התורה היות השמיני היסוד :חלק
 וכדברים כו' בתורה מורירין ואין מעלין אין גמורה: לשלישי ג' בפרק כתג כן מ'. אלהיך ה'אנכי
 לאחזאה אחא אורייתא רחא דאמר גש גר להאי ביי בהעלמך: פרשה הזהר מפי יוצאיםהאלה

 נ: מיץ ז:ן:3ן"ןיםני,יש,י"..יי.וי~ע
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 גומלי וגן במשפחתו צנועות היו כי ע"ז עוברי שהיו אע"פ במשפחתו ונתחתן )ר(עמהם
 )כראשית בעושר אברהם חשש לא לכך מהם אסירים יצאו לכך רבקה כסוחסדים
 באהרוגה באה לכך יפה שהיא וצנועה צנועין היו כמה הצאן עם באה ורחל מ(כפ

 וישלח ופרשת נקראת שמו ועל שלו היה שהעיר נחור עיר נחרים בארם היווגדולות
 עמך ואטיבה הקב"ה שהבמיחו מה על לסמוך יעקב רצה שלא להודיע נכתביעקב
 יכ( כ )שמות )ו( אחיו לסני אפי' אדם שיכנע ולהודיענו מזכיותיו למעט שלא כדי)ה(

 הגדול: אחיך את לרבות אביך אתכבד
 כנגר אלא . . ערים כנון צריכין שאין במקרא שנכתב מה כל לך דעתתתתרכז.

 לבך כמים ושפוך לשמים לבבך שא מים שא )א( שמיםהדרשנים
 יאבד: לנצה כנללו יניע לעב וראשו שיאו לשמים יעלה אם ח( ז כ )איוב ]ע"ב[לשמים

 ולא חשתי ס( קים )תהלים וכתיב בוראך ברצון רוץ )א( ארץתיותתרכח.
 ראובן שהקרים ולפי נרוצח אחריך ר( א )שיר וכתיבהתמהמהתי

 ראובן יחי ו( לג )דברים משה אמר לכך המית בני שני את לז( מב )בראשיתואמר
 מספר מתיו ויהי ו( 4נ חיברים לכך אליך אשיבנו ואני ל0 מב )בראשית ימתואל
 )בראשית ליהודה וזאת ז( לג )דברים לכך נמות ולא ונחיה ח( מג )בראשית אמריהודה
 כא( ינ )שמות שנאמר בניו לפני רץ והקב"ה )נ( אברהם רץ הבקר ואל )ב( 0יה
 תרצה: יריו ופעל יא( לנ )דברים לכך בבנו איש להרוג רצו לוים יומם לפניהם הולךזהי

 ומספרם שבפ כל כגון מצות בהן שאין דברים הרבה ננתנו למהתתתתרכמ,
 פה שבעל בתורה אלא כתובים אינם המצות ועיקר פעמיםכמה

 אכל חמורים רברים לעבריו שצוה ורם בשר למלך הדבר זה שרומה מפניוברמזים
 לדורות ונוהנ חמורים שהם מפני חמורים רברים אילו אמר להם כתב קליםדברים
 תורה כך יחושו לא קלים דברים אבל ציווי דבר בהם שיש ממני שידעו עדילמדו
 שאין ושבם.ם צבא מניין אבל כך על יענשו פן ילמדו ציויים בהם שיש מסני פהשבעל
 מז( לב )שם שג' בתורה כתוב בחנם דבר אין ד"א נשכחים כתוכים היו לא אם צוויבהם
 שם על אלא אחירע לבנו קורא אדם וכי ענן בן אחירע כנון מכם הוא רק דבר לאבי

 שם על ובנותיו בניו שם לקרוא שצריך לאדמ נם הקב"ה כשעושה קורין היוהטאורע
 )שמות ואליעזר נוים המון אב כי ה( יו )בראשית באברהם וכתיב ויתקיימוהמאורע

 מקבלו הענן היה לא דן שבט עם מיכה פסל שהיה ולפי בעזרי אבי אלהי כי ד(יה
 שלא בענן רואין היו כי )א( ליכנם טניחו נפתלי שבט היה לא ליכנט רוצהוכשהיה

 ואצ"ל אי ל"ב שבת החטא, יגרום שמא סבר א' די ברכות )ס( תלך. מולדת' ואל ארצ' אלאם כי לאליעזר אמר אביני אברהם שהר' בטוחם ארם ירגק לשים ר': כ"ד בראשית טוב ב~ה)י(
 מוי"1 נלמד הגחל אח כבוד )ל מזכיותי. לי מנכו א' ק"מ ויעו"ש מהיותיו 6 מנכין נס לוענשין

 א'. ק"ג כתובות יעויין מאת לא אמךואת
 מיס. טעון מים שא שמים ד': פרשה נ"ר )"(תתתתרכז.
 שם )ג( ב'. פ"1 מציעא כנא )ג( עליה. רצים ארם שבני ארץ תתקמ"גרמז משלי ובילקוט קתהי רצון לעשות שרצחה ארץ שמה נקרא למה פ"ה: שם )"(תתתתרכח,

 ה'. מאת נסע ומחאיתא:
 העגן שפלטו דן של שבטו ב': כ"ד דף זכור פיסקא כהנא ארב גפסקתא )"(תר:תתרכמ,
 שיהיה פ" עמישדי בן אחיעזר 6 שיהיה לו ואמר פולטו הענן יהיה שלא רחמים עליו שיבקשאחיו לנפתלי דן ובקש הענן שפמ מיכה של פסולת כחם יש דן ו:ך:גבטוע"של :דיליתמבגגו שנדפס נועם אמר' נספר רק לזה מקור מצאתי לא גתשובה חזור לרן אמר גפתל' כירב'מ דברי מום אבל תצא ובתנחומא קב"ה הערה שם ויסותן ע"ז עובד' וכילם שהיי1

 הנ"ל, המחגר tjtys הע לא בכ"' שהם רבינו ודבריהענן, בתוך יהיה ע"ז בו שיש אחי כלומר עינן גן אחירע משיבו ונפתלי שרי אל עם שיהיה לעזרה אחלו
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 ואוטר ונכנס  הפסל מכתת  והיה בתשובה הזור אומר ונפתלי עננו למעלה מאירהיה
 מקבלו:  הענן  כלומר הוא  ענן  בן  אתיזענפתלי

 לעליונים ניתן לא ואילך מכאן האחרונים הנביאים שמתו לאחרתתתתרל."(
1

 תרין פלינו )א( כגון אחד פסוק להרבות לתחתונים ולארשות
 כלוטר התחתונים וכן בטקרא שאינו פסוק שום לדבר יוסיפו לא )כ( ברקיעמלאכי
 שלאחר מפני ספרים וארבעה מעשרים הכל אליהו דבי בתנא שאמר מה כלאליהו
 ו( ל )משלי שנאמר אחת אות ולא אחר פסוק עור לנתוב ניתן לא הנביאיםשפסקו
 כי בקרייה תיבה אותה פעמים כך ספרים טכ"ר מסורת עשו לכך דבריו על תוסףאל
 דברי על כתובים הם הלא בם( ט )יה"ב שכתוב ומה אחת אות להוסיף שאיןירעו
 שהוצרכו טה אמרו הנחולה כנסת אנשי ערו הנביא במדרש כב( יג שם )שם ההזהונוי

 ולא מלאך לא כ"ר של ספרים על אחר דבי לחרש רשאי נביא ואין כברלררוש
 : פה שגעל ובתורה ספרים בכ"ר רק  עדן  בגן וצריקים מלאבים  שעוסקים מה כל  אלאאליהו

 וכן היה לא בתים ונגעי הנרתת ועיר ומורה סורר בן )א( דאמר למאןתתתרלא.
 כיוצא וכן שכר וקכל ררוש הוה רהוה מה ובניו אהרן הלביש כיצד)ב(

 שלא לוסר וטורה סורר בן מצוה. שום מהן יצא שלא אימשר אי אלא נכתבו למהבהן
 וכשאדם עשית ככה מדוע לאמר מימיו אביו עצבו ולא ו( א )מ"א וכתיב בנו על אדםיחניף
 ואל כקטניתו שיהרג לאבשלום לו היה טובה יותר רעה לתרבות יוצא בנו אתרואה
 )דברים שנאמר לבטלה נכתב לא דבר כל וכן נפשות כמה נהרגו ירו שעליגרום
  למכין:  נבוחים בלם ט( ח )משלי  שנאמר הייכם הוא כי מכם הוא רק רבר לא כי טז(לב

 זוממין )ב( עדים ומורה סורר בן )א( לעבירה קורם אותן הנין שלשהתתתתרלב.
  מועד  שכבר וממור  3ה( כהנא  והרב  )ר( ומילא כדר' )נ(ומסור
 וכה: להורגו הקודם וכל לאחיו לעשות ים( יט )דברים וכת'הוא

 מפני הדברות עשרת אחת בלוח יכתוב לוחות ב' למשה לתת למהתתתתרלמ
 כננד תרצה לא סמוכין )א( דורש היה לא אחת בלוח היהשאילו

 דברות ה' אחר ובלוח דברות הי אחד בלוח קם"ה[ ]דף עמודים יעשה תאמר ואםאנכי
  הרבה אחת ביריעה שיש תורה ספר של כעמודים הם אומר הייתי אז זה על זהעל

 כבור של  דברות  תטש לכתוב ברי  עור  ליחות ב'  לכך  הראשון  סוף  אחר שניוהתחלת
 יכול היה לא ולאם לאב יכבד לא שאם השם כבור הוא כבד )ב( ימין בשלהשם
 : שמאל על ודם בשר לכבוד אחרונים והי )ג( שמים רצון לעשות ולצוות תורה ללמדהאב

 דברים ככל כל ועליהם עליהם י( ט )דברים אמר לוי בן יהושע ר' )א(תתתתרלד,
 כמכ"ם.6(

 הפסוק על עקם פרשת להרג"י משרים מגיר יעויין )3( א'. ע"ה בחרא נבא )6(תתתתרל.
 וחד גשמחה תר לישני תרי נקש אמאי למירע איכא הא וא': תצאו גשמחהכי

 טעמי תרי איצטריך אמאי וגו' ה' לפניהם הויך כי ותו תוגלון נקט וגאידך תצאו נקט נהר 1ת1נשלוט
 נ"ב יששה תצאו בחפזון לא כי של פסוק טוף הוא ה' לפניהם הולך הפסוק לפנינו אשר וכפיכוי

 דנפשיה. מרעתיה פסוק חרש שהמלאך הרי י"ה ד"ה שם הוא תצאו גשמחה כי והפסוקי"ג
 אן ה' יומא )3( א'. ע"א  מהית )5(תתתתריא.

  קמא גמא  )ר( א/ ג"ח  גרכוח  )ג( גי. ה' מנוח  )3( בי. ע"א  סגהררין  ה(תתתתרלב.
 ע"ז שאמרו כמו העגירה שעבר אחרי גם אותו הורגין ואז ר"ל )ס( א'.ק'"ז

 ילקוט פיה 'תרו מכילתא )6(תתתתילג,
1 

 ה"א. פ"1 שקלים ירושלמי ויעויין רצ"ב רטז

 ה )ג(שכשתא.
) 

 דבחתע בה' וכן כתמן ש6 ר"ה א' ג' תענית
 ך

" 
 לא ג ק

 הש"י.הזכיר
 מ, י"ס טגילה בגל' יה יםע3יו ח"י כ"ג פעה יי1שימי )6(תתתתרלד,
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 לפני להורות עתיר וותיק שתלמיד מה ואפילו ואגרה ותלמור משנה מקראהרברים
 חרש וה ראה  שיאמר רבר יש  י( א לקהלת פעם  מה טטיני למשה נאמר ככררבו

 לעולטים: היה כבר שם( )שם לו ואוטר תבירו ומשיבוהוא
 למה יעשה  אשר האיש ארור פו( כז )שם לומר צריך משה היה מהתתתתרלה.

 שיעמוד מי בימיו יעשה משה מות לאחר  וארורים,  ברכות יקביהוצרך
 העונש מן יראים שהיו לפי אלא התוכחות כל נאמרו כבר והלא ועוד סשהבמקום
 אחרי אבל אותנו יעניש משה נם לפיכך הארץ וכלעתו קרה את ענש שהרי משהשל
 אומרים יהו כך אחר משה בימי וקללות כרכות טקבלין היו ואילו יחושו לא משהמות
 לכך לקבל בלבנו היה ולא יענישנו פן ממשה מתפחדים היו כי קבלנו כרחינובעל
 יהיו שלא מותו שאחרי כדי וברכות קללות עיבל ובהר נריזים בהר לקבל להםאטר

 במצות: ויזהרו מותו אחרי יעניש לא כי ממנויריאים
 ט( ח )מ"א הקדש ארון רק ברביר אין אבנים לוחות שני רק בארון איןתתתתרלו.

 לומר הקדש ארון על רק כלי שום על שכינתו השרה לאהרי
 מתאוה שהיצר לפי הדברות עשרת על ולמה תורה מקיימי על אלא שורה  שכינהשאין
 הוא וכן לי שתענוד אלהיך ה' שאנכי תעשה כלומר אלהיך ה' אנכי לעכורעליהם
 לו קשה וזה קרבנות לו אקריב כלומר לאלהים לי הן והיה כא( כח נבראעוית14מר
 לך יהיה לא ישראל אלהי ה' הארון פני את כג( לר )שסייע וכתיב לרנל לבאלארם
 לו שיאטינו לישבע יצר לו יש לאדם לו מאטינים כשאין תשא לא עץ לעבודיצר
 מרובין ואזהרותיו מלאכתו לעזוב קשה מרובה מלאכה לו שיש מי השבת יום אתזכור
 wtw מי תרצח לא ישמעאל ורי )ב( טרפון כר' )א( קשה אסך ואת אביך אתכבד
 עשהו מי ידע לא אם עליו מתגבר יצרו והורגו רעהו עליו יעיד פן ירא או אויבלו
 ושבינה עליו,  אתגבר יצרו  תחמור לא אויבו  להמית או  אוהבו להציל בשביל תענהלא
gv'ולפנים לפני וארון יצרו על המתגבר על אלא שורה שכינה  אין  לוסר רברות י 
 בשנה אתת אלא לפנים נכנס שאין כסו לחוץ .יצא שלא צנוע להיות שצריךלומר
 שנאמר בהן לדגר שנים שנים צריכין כך התורה על המסככים כרובים שני שישוכמו

 רעהו: אל איש ה' יראי נרנרו או פו( ננמלאכי
 יחדיו הולכות כטרבר עגלות ששתי מכאן ה( ד )שיר צבייה תאומיתתתתרלז.

 זה היו ענלות ששתי טונה )א( שבת שבטסכת תתמה אללכך
 עשה כי ינ( 1 )דה"ב וכן הטזבח כמדת רוחב וה' אורך אמות ת ענלה וכל זהאצל
 ואמות רחבו אמות וחטש אורכו אמות חמש העזרה בתוך ויתנהו נחשת כיורשלטה
 ובכלל נשאוהו קהת בני אלא נשאו מי אמר ולא כיור למזבח מטך כי קומתושלש
 והמש הענלה אורך אמות חמש אמר לכך המזבח לחנוכת ענלות וסמך הואהטזבח
 תורת יפ( )תהלים כנגד אמות תטש עגלה וכל ענלות ששה מנבח כמו רוחבאמות

 : תיבות ה' אחר בכל יראת מצות פקוריעדות
 שהראשונים וחמור הלוך הולכים היו הדורות )א( כי תמיטה "' תורתתתתתרלח.

 ה' תורת פירושו לבם. והולכים מתמעטים והאחרונים כאולםלבם
 בכל שולח דוד היה שואלים שהיו דבר כל על כי תמימה שהיא גרמתי אניתמימה
 דיקרוקו וכל דבר כל לרעת רוצה היה כי בידו ספיקה נשארה שלא עד חכמיםישיבות

 ג'. י"א קדישיו )6(תתתתרלו.
 ח"א. פ"א פאה 'רושלמי )"

 והוס'. ביש"י יש"ש אי ס"ט )6(תתתתרלז.
 א', י"ג עייבין )6(תתתתרלח.
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 )דברים אמר הקביה נאטנה שהיא עושה שהייתי נאמנה ה' ערות עשיתי אני רוראמר
  כך תורה אמרה טעם מה  מצוה כל וכן . . . הוא. אני אני כי עתה ראו לפ(לב
 שיהו הי לפקודי ועשיתי לסרני ודעת פעם פוב ס0 קש קהלים שנאמר ]עשב[וזהו
 כהיו לרנל כשתבואו תחשבו העסוקה שאילה אותה שלהוו ישראל בכל כיישרים
 כדי לרעת עוסקים ישראל כר לפני אתבייש שלא דעתכם לי שתשיבו כאן ישראלכל

 בראשיכם  ואשימם י9 א )דברים שנאמר עליהם  זון יהא שלא נדי שקר להורותשלא
 כל לישראל  מפלפלים היו לפיכך ישראל של בראשים תלוי שהאשם  כתיב  ואשמםלך(

 שנאמר וזהו להכריע עמוקות ראיות להביא  וצריך  כך  אומר וה  למניין  שצריךפיקורים
 שנא' לבי שמה ברורות ראיות מביא וכשהייתי ישרתי כל פקורי כל קכח( קיט)תהלים
 ראיות טביאים כשצדיקים כך ונו' מישרים שפתיך כליותי ותעלוזנה מע( נגלמשלי
 הכל בפני ברנן באים היו כי ברה ה' מצות נורם  והייתי שמה לבו היהליושר

 סתום דבר כל עינים מאירת לו יקשו שלא ומבורר ברור כן אם אלא בדברשמחביישין
 דואנ לו שהקשה אבנר )ג( כנון לי נראה כך אומר וזה לי נראה כך אוסר זהפעם
 מן סטך זוהו עינים טאירת אמר לכך הטואביה רות על הלכה ממנו שנתעלמהעד

  מבין התורה  מן  סמך  כשטוצאין ההלכה יאיר דברך פתה ל( קיפ )תהלים כמוהתורה
 של דינו טבית ראייה  הביא  הישמעאלי שיברא ער להשיב  אבנר ירע שלאפתאים
 וכעצם י( כד )שמות כסו פהורה ה' יראת לעשות ועסקתי לשדם. דרכו איששמואל
 משפמי שיהו כדי בדין לשבת ומפולפלין להרע חכט*ם טניח הייתי שלא לפוהרהשמים

 עומדת לאמיתו דין להוציא לבם יחדיו כולם לדון היושבים כל יחדיו צדקו אטתה'
 שופטיך )כל( ואשיבה בטיליך כל ואסירה סיגיך כבור ואצרוף כה( א ישעיה כטולער

 מצוה הנחתי לא קץ ראיתי תכלה לכל צ0 קש )תהלים בימיו רוד כטוכבראשונה
 מאר מצוקך  רחבה  אלה על חולקין אלה ואם ותנטרו למניין עלו אסרתימסופקת
 שלך וקבלה דעתך תודיעני לו שלחתי שלא חכם הנחתי שלא מאד  מצותיךהרחבתי
 תאינים בעוקצי זכאי בן שבדק )ד( מעשה כמו נפש משיבת ופעמים שלךוראייה
 שמוציאין בעוד )ו( נפש משיבת נקי רם הרנת שפח בן שמשן לו שאמר )ה(וכמו
 פושעים אלמדה פו( נא )תהלים וכנון אותו וטשיבין זנות לו מביא לשרינהאותו
 בתשובה וחזרו נגזרה שכבר מעון השיב ורבים ו( ב למלאכי ישובו אליך וחטאיםדרכיך
 שכך מעיד אני אטר לדקדק ידע שלא פתי מחכימת דקדוקיה כל נכחנה כשתורהוהיו
 צדקו מהו צדיק. אותו על היה ומעיד לפרש לי ואין לי אטר וכך צריק לאותוראיתי
 הנחמדים יא( יפ )תהלים בדבר ומחלוקת עירעור שאין יחדיו חכמים כשספלפליןיחדש
 כדי רב ופו והב להם שיש העשירים מן חכמים הלמירי מכבר היה כי רב 1Db1אוהב

 ונופת מדבש ומתוקים יכבד ה' יראי ואת ד( פו )שם שנאסר מ( נחורהשיעסקו
 עיני ו( קא )שם שנאטר דוד עם ואוכלים שולחנו ע4 מקבלם דוד היה ניצופים
  ענוים  יאבלו כ0 ככ )שם ישרתני הוא תמים בדרך הלך עמרי לשבת ארץבנאמני
 שלחנו על אונל בושת וטפי )ק( ארץ רשני כל וישתחוו אכלו  ל( שם לשםוישבעו
 במשפתם בהם  נוהר  עברך  נם  סור  נמתיק יתרי אשר פ0 נה  לתהליםומחווים
 סיינ עושה אני לכך יאסרו דבר שום יראו אם אצלי אדם בני רב עקבבשטרם
 אותי טזהירים והם לכברם בחכמים בהם נזהר עברך נם אחר דבר ליבסותר
 ולא כה( לז )שם בדם נזהר הסד צדיק יהלטמ ה( קמא )שם ועהירוני להםשאסרתי

-------
 ג'. ה' מטת )ס( א'. מ"א סנהררין )ד( ב'. ע"1 יבמות )ג( א'. פרשה דברים מדרשמ(
 ז'. ט' ש"ב ')מ( דוד. זה יכבד וע' יראי ואח תרס"ה: רטז תחלים בילקוט )ו( בי. מ"ב סנהרריןמ(
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 כמו תענישני אל להכין יכול הלב שאין שמאות פרנסתם מכין הייהי כי נעוכ צדיקראיתי
 ושאמרתי ~א( בי הסיתך ה' אס יט( כו )ש"א ושאמרתי )י( מעיל כנף שכרתי )ם(על

 שאוכל מה בכל נזהר אני הנה ידי על תנלגל אל חקיך לי היו זטירות נד( קיט)תהלים
 דואג כגון מזידים וגם עליהם תענישני אל עכן כמו אדם בני יעשו אםומנסתרות
 ראש יהא שלא בי יטשלו ואל בפלפולים שישרתי דברים יסתרו שלא עבדך השוךואהיתופל
 כמשלי כב על תענה לא )יב( ריב על תענה ולא ב( כנ )שמות וכתיב ונשיאחטיבה
 אמת: דבר מפי תצל ואל מג( קיט )תהלים בהלכה שאנצחם דבר חורפי וכישיבה יא(בז

 בכ"ד יופי מכלל טציון לאסף מזמור נ( )שם סמך למה קס"1[ ]יףתתתתרלט,
 לתפילה התפילה לראש אסף )א( בני לויהמשמרות

 עתה קורם אסף ובני במדגר קהת שכני )ב( חרפתי אסף ואז לראש אסף בןזכה
 כי ישי בן דור תפילות כלו כ( עב )שם לאחר אסף ומזמורי אסף הקדיםולכך
 יוסף כצאן נהנ האזינה ישראל רועה ב( פ )שם יוסף וע5 הגליות על אסףמוטורי
 את מוכיח אסף או הבית מחורבן מזכיר . . . אפרים לפני ביהוסף עדות ו( פא)שם

 ארץ ויקרא דבר. ה' אלהים אל לאסף מזמור א( נ לשם את לקח ולטהישראל
 )שם ואמר הרעים את בטזמוריו מוכיח שאסף לפי אסף טטזמורי סילקו ולטה)ג(
 מנאפים ועם מוסר שנאת ואתה חוקי לסמר לך טה אלהים אמר ולרשע יח( יו סושם
 תדבר באחיך תשב כ( נ )שם שבע בת אל בא נאשר ב( נא )שם לו וסמךחלקך
 עשה ורוד דוד את פוסלין היו שבמומן וחביריו דואנ כננד אלא דור כנגד דברולא

 תשובה: עשו לא והם תשובה.,
 כתובים נא בכל לכך בקשה לשון הוא באזהרה אל שיאמר במקוםתתתתרמ.

 נא אל אלא נא לא יאמר לא שהרי תדע אל. לשוןאזהרות
 שלא מצוה אני לשון יתכן לא כי לא בכתובים יתכן לא כי גנותי .אל ומבקשכמפייס
 באו לא שלמה אהני מאי כן אם רבינו משה רבנן קידמוהו נבר ני בנתוביםתעשה
 על אלא מעתה דבר לחרש רשאי נביא אין כי להוסיף ולא לפרש אלאכתובים
 הרי דברתם אל לשעבר יאמר ולא המשנה בגמרא שמפרש כמו שסתם לגלותסתומות
 יין בסובאי תהי אל כ( בג )משלי כהן בתורה מפורש שאין ובמקום בקשה לשוןאל

 אל לכך תורה דברה לא עלי ומורה סורר מכלל ויצא הוא גדול שכבר ארםשיאמר
 )משלי וכנון ומורה כסורר אחריתך תהיה לבסוף ועוד ומורה סורר לבן גוים אתהתהי
 לא משה )א( כי אדט לכל אמר משה לומר דין ל~על יש כי דל תגזול אל כב(כב
 עשיר שנזל עני וגין עני שגזל עשיר בין חילוק יאמר אם שמים של עונשין כנגדדיבר
 רלא הואיל עשיר הנגול הרי הנזלן ויאמר עני הריני שלי הפקרתי הנולן עשיריאמר
 משוה פחות אפי' הוא דל כי רל תגזול אל אמר ולכך שמים עונש משה כתב לאפסיקא
 ירויח שהרי מהרה לו תפרע לדל חייב אתה אם ועשיר פרוטות לכמה פרוטה יעלהפרומה
 את וקבע כג( שם )שם גוזלו אתה כאילו להרויח יכול שהיה ומה דבר שוםבשלו

 כיון ארבעתים ישלם הכבשה ואת האיש מות בן כי ו( ה יב )ש"ב וכתיב נפשקובעיהם
 נא ממנו אוכל אני יאמר אם לישרף מצוי ושיהא במצרים ימתין שלא בשבילשהטעם
 מבושל ובשל נא ממגו תאכלו אל ט( יב )שמות אמר לכך אעכב ולא במים מבושלובשל

- - - -
 א"5 קל"1: רמז שם ובילקוט כ"1 שם )י( ויכחת. ד"ה ק5"ג רמז שם ובילקומ כ"ד א' שמואל)ע(

 י"אתי"ז' ~:חמיהתתתתרלט.
 ועיין' ל ש"ל

( ) 
 קהת זנה שתדבר ר"ל )נ( .

 בן אסף וכן פ"1 רבה תדבר ויעויין הנכור היה שגרשון אף הארון משאל"ת
 והלאה. ע"ג מהזמור המאחילים ר"ל )ג( למשוררים. ראשקרח

 ע"ג. מזמור מח"ט ארש "(תרזתתרט.
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 אם וגם לאוכלו ינא ולא איחור צריך עדיין והרי זמט קודם האש מן עולה יקאשמא
 ד( ים )הקרא נא ממט תאגלו אל אמר לכך ישרף ו5א יאחר או יותיר המרקמבושל
 בו שאין יודע שאני כיון אפנה לא למה ויאמר ממש בהם שאין האלילים אל תפנואל

 כיון ממקומו איש יצא א5 כם( טז )שמות ביתה פתח וגו' הרחק ח( ה )משליממש
~pw והשטר פן אל מזהיר לכך מותר אומר הייתי מותר אדם לרעת שלא שעומדים מחיצותידי 

 הרע. יצרבמקום
 נקבה לשון קורא לזכר אפילו כי נקבה שיהא ולא נקבה לשון צפוריםר2ד2תתרמא,

 לחזור וירא הנץ מפני בורח שהוא בורד כצפור ח( קב)תהלים
 הלפיר. נופח 5א אשר זכר לשון)א(

 ועור השמים שער שם היה שלא השמים מן אש ירדה לא בטדברתתתתרמב.
 בית שלמה בימי אבל להם מאיר היה האש עמודבלילה

 ישראל בני וכל  שלמים בבית בלילה אש והיה אש יררה  השטים שער במקוםהמקדש
 שאהרן כשם . . זוהר. אלא )א( פרצוף ראו לא במשכן תמונה ראו לא במיני . .רואים.
 שחסום איך כיתות בגי פסח בערב וחגיגותיהם פסחיהן וזרקו והוליכו קיבלו ואיתמרואלעזר
 כך )ב( נס ע"י היה זה נל בהמות הרבה מועד אהל בחצר בהמות כך גל הכניסוםואיך
 מה אלא מנה שלא מפני שנעשו מניסים נימנו שלא ומה הרבה בשר במילואיםאכלו

 לדורות.שהיה
 ליל ער ממצרים יצאו ולא מרעמכם ט"ו ביום יצאו )א( ישראל ]ע"ב,תתתתרטג.

 הוציאך  א( סו )רברים תורה  במשנה שאמר והראייהט"ז
 לילה הוציאם ממש אלא פסח  ועשית על מוסב לילה לומר ואין לילה ממצרים  אלהיךה'

 היום בעצם אלא בקר ער ביתו מפתח איש תצאו לא ואתם כב(  יב  )שמות  כתיבוהלא
 אמר למה  הראשון כחדש מרעמסס ויסעו ג( לג )כמדבר שנאמר וזהו מרעמסס יצאוהזה
 אם לראות אחת בבקעה משה וקבצם מרעמסם יצאו בט"ו אלא הראשון חרש פעמיםב'

 בט"ו תצאו אל משה להם ואמר יוצאים היו לא מלצאת אחה עכבו ואם כולםיצאו
  אמרו כי  מתיהם  את מצרים שמקברים במקום פרעה א5 כולם הביאם בפיו אלאמרעמסם
 ד( שם )שם בט"ו מצרים כל לעיני ובאו רשות פרעה לנו שיחן עד נצא לאישראל
 לא לצאת אותנו הנחתם אילו שמתו גרמתם אתם ישראל אמרו מתיהם מקבריםומצרים
 שהיו יוסף בני אף כולם ביום בו ובאו מצרים כל לעיני נ( שם )שם וזהו מתיםהיו

 כלל הראשון בחדש מרעמסם ויסעו בפ"ו עצמם והכינו בט"ו לרעמסם באובתחפנחס
 כולם  יצאו ט"ו ובליל נולם בנסיעת הפסח  מסחרת ראשונה נסיעה בחדש בם"ושהמסעות
 רשות. נפלו בפ"ו  הפסת מטחרת שם(  )שם נוהו ט"ו בליל והו הראשון בחרשמרעמסם

 מ"ז שהוא הפסח ממחרת הראשון לחדש אבל מרעמסם  יצאו בפ"ו  הראשון בחרשר"א
 לי תחזיר יאמרו שלא היו_כדי ומרודים מקברים ומצרים מצרים כל לעיני רמה בידיצאו
 בחדש רב ערב ויסעו ד"א מלצאת. רב ערב ימנעו שלא כדי ועור לך  שהשאלהימה

 ישראל בני יצאו הפסח ממחרת אבל מלצאת מצרים תמנעום שלא כדי קודםהראשון
 : רב ערב ולא מצרים כללעיני

 ובב"ז אש( תצא כי )כמו נקבה לשון הוא אש וכן צ"ל ואולי חלק מקום "(תתתתרמא.
 הלפיר.על קאי טפח כי ר"ל הלפיר טפח ואולי כ"1( כ )איוב נופח לא אש תאכלהומצית

 בקדשים הכהנים פיגה 51א : פל"ה באדמם )3( משה. פני אור קרן כי ,ר"ל "(תר12עתרמב.
 לאכול שיכלו הנס היה זה ולפי מעולם טתר אירע ולא : הגר"א ומוסיףמעולם

 הגר"א כהוספת שלא לכאורה וזהו גמקדש נותר גטצא לא יטיו כל א': כ"ז פסחים העוייןהכל
 בזה. לעייןתש

 ויש"ש. א' rm ברכות %תתתתרממ
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 מאותו דבר תצוה גואתה טנדבה שבאו מאותן דבר תרומה לי בויקחותתתתרמד,

 כז( לה )שמות שנאמ' הנשיאים אלא ישראל נתנושלא
 המשחה בשמן להאריך שצריך ולפי והשטן הבושם השוהם אכני את הביאווהנשיאים

 כד( יט )שם שנאמר סיני מהר נבחרן כהנים אבל איחרו לכך ונכרת כן שיעשהמי
 אשר הוא יתקדשו ה' אל הננשים הכהנים וגם כב( שם )שם עמך ואהרן אתהועלית
 שהיי . . . חברים אלא בנדבה באו שלא שולה וראייה אקרש כקרבי נ( י לויקראדבר
 למה דבר כל מפרש וא.לך שטים מעצי אבל באו טה לצורך פירש לא שטים ועציעד
 לשמן בשמים למאור בא מה לצורך ממיש לטאור שמן שאומר קטרת בשמים שמןבא

 וכן מיני במדבר א( א ובמדבר כת' ישראל בפקורי . . . . הסמים ולקטרתהמשחה
 א( שם )שם כתיב בכהנים אבל תורה מתן לאחר וזהו סיני במוכר יד( ג )שם לויםבפקודי
 קודם בהר מטש מיני בהר במשכן סיני בטדבר כי סיני במדבר נאמר ולא טיניבהר

 נבחרו: המשכןשנעשה
 דורשים לחכמה מתי הכסף בצל החכמה בצל יב( 7 )קהלת כתיבר~תתתרמה,

 אבל ירבה שלא וזהב כסף אסר למלך הרי כסף להכשיש
 ההוראות שכל לפי אחיו משל גרלהו )א( מאחיו הגדול והכהן י( כא )ויקרא כת' גדוללכהן
 גדול כהן יהיה לא אם בזוייה המסכן שחכמת לפי בממון מאחיו נדלהו לכך מפיויוצאין
 . . שלו אפמניא מכרי יותר לו שיש מלך אכל )ב( נשמעין רבריו היה לא בממוןעשיר
 ימצא לא שאם עושר צריך היה המקדש עסין וכל הקרבנות גל פיו שעל כיון כהןאבל
 מי ישבור עושר לו ושיהיה מנחותם נתנו כשלא מירושלים שברחו כמו ולויםנהנים
 ירום וזהב כסף לו ישאר אם המלך אבל והעזרה המקדש צורך וכל מים יביא ומייפשיט
 כמו הנוים על ישראל עם ונלחם הולך לו אין המלך ונם ישראל עמים כשהיו אבללבבו
 במה אומרים וישראל עשיר כשהוא אבל ה' מלחמות בנדור ידיכם פשטו )ג(שאמ'
 קס"ז[ לרף לכו על ישים ולא עושרו על יסמוך ועוד חושש יהיה ולא לבבו ירוםנתפרנס
 שוחד: יאהב ועור לבעל עשו וזהב לה הרביתי וכסף י( ב )הושע כתיב ועוד ישר'עוני

 שיאמר מי וכל מגלהו ואתה כסתו התורה בתירה בן יהודה י' אס,תתתתרטו.)א(
 אהרן נצמרע לא ולמה הדין את עיתן עתיד נצטרעשאהרן

 דר' אליבא העגל)ב( עון על לו שנמחל להודיע שעשה הענל בעון יאמרו שלאמפני
 למרים: נא רפא לאהרן נא רפא נא אל יג( יב )במדברעקיבא

 אלהיך ה' האלה הגוים ברשעת כי וגו' בצדקתך לא ה( ט )כברים כתיביער~תתרמז.
 לא כב( 7 )דברים מפניך אגרשנו מעט מעט ל( כנ )שמותוכתיב

 מאשר בארץ רעות חיות שיהיו מוס אין וכי השדה חית עליך תרבה פן מהר כלותםתוכל
 )דברים כתיב האומות ובין הארץ מן רעה חיה והשבתי ו( כו )ויקרא האויבים שמהיהיו
 אין זכות לה אין אס חיה אבל מפמך מורישם אלהיך ה' האלה הנוים ברשעת ה(ט
 להם יכרתו לא כנענים אבל יראימ אינמ אחרים סאה חיות מאה יהרגו אם עונותלה
 אבל ישראל ארץ ליישוב יקרבו ולא יברחו ותדיר בהם אשלח אמתי תחונם ולאברית
 יחטאו לא ואם הניחם בהם לנסות ועוד היער מן עצים יחטבו איך וחזירים ביערפרות

 במקומם: ישראל וישבו יברחו מלחמה ובלא ישראל ינצהם תדירישראל
 החרם כי י0 שם )שם נשמה כל תחיה לא מ0 כ )שם כתיבתתתתרמח.

 כתועבותם לעשות אתכם ילמדו לא אשר למען וגו'תחרימם
- -
 א,. ד' ברכות )ג( ג'. כ"א סנהדרין )3( א'. ט המית )"(תתתתרמה.

 שם. שם )3( א'. ש"ז שבת מ(תתתתרמז.
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 למדו לא שעדיין מאד קטנים ובנותיהם בניהם יחיה לא למה כן אם לאלהיהם עשואשר
 קטנים ונכרים נקיבה כל שהחיו הצבא אנשי כמו עושים היו מתיר יהיה אם כןאם

 שהקטנים וכיון נמיתם למה ישר' את החטיאו שלא קטנות ונקבות קטנים זכריםואמרו
 לא מסתמא נמית למה בעל להם יש שכבר נשים ועוד נאיים לאמותם צייכיםוקטנות
 לא לאמותם שצריכים כיון מאד והקמנים נמיתם למה ולכך לעבירה עצמם אתהפקירו
 )במדבר משה להם ואמר בנותיהם ואת בניהם את לגדל יוכלו לא כי אמותם אתנמית
 של אסותם רק מחיים הייתם . . . והבעולות הגדולות אפילו נקבה כל החייתם סו(לא

 נהולות תחרנו ועתה הנשים תמיתו שיגדלו אחר אומר הייתי הקטנים לגדל לבדםקטנים
 או המניקוה שפחות או בהמה חלב ידי על לגדל יכולין מאד הקטנות ינהל ומי . . ..

 תהרנום ונפיצים אתם אם מאד קטנות אבל הורגין היו קטנות אותן או תושבים גרינשי
 יג( כ )רברים לפיכך אבותיהם נקמת ינקמו שלא כרי ממיתים קטנים וזכריםונתרצו.
 על ועמדו ליסטים בהם ופגעו בדרך שהיו יהויים6( הרי חרב לפי וכורה כל אתוהכיתה
 מהם וינקמו ולקיוביהם לבניהם יגידו שמא ויראים גוים שם ויש הרגום והיהודיםהיהודים

 ח( קמר )תהלים שנאמר לגוים להאמין אין נניד לא הנוים שיאמרו פי עלאף
 ינידו פן ואשה איש יחיה לא יא( כז )ש"א בדוד מצינו וכן שוא דבר פיהםאשר

 :לפלשתים
 עוזרים והנה לאלה אלה לעמוד ביניהם תנאי שעשו וגוים יהודיםתתתתרמט,3(

 כתוב ואשר לגוים היהודים יעשה כן ליהורים הגוים לבבכל
 לא ישראל אפילו לו לא ריב על שמתעבר כיון רעך דם על תעמוד לא טז( ים)ויקרא
 יאמר ישראל את הגוים דחקו ולא יחר תנאי שעשו וישראל גוי וכן לשקר לויעזור
 יעורום אל מתגרים לצורך שלא ואם לעזרה עמכם נהיה או כנו יתנרו לצורך אםישראל
 ראובן את להרוג רוצה אינו נוי ואותו הנוי את להרוג שרוצה ראובן לישראל ישראלוכן

 . . . . הגוי עם שמעוןיתחבר
 שלא שראה לפי מנשים תיבות סופי ואררכם אתי איש אין ומעמיםתתתתרןיג(

 שהוא מי כל תועלת בהם ואין אשה ולא איש לא מהםיתנייר
 הקב"ה רואה באומה אומה שנלחמים וקודם מעמלק רע כל וקילקול רע לידי יבאמהם
 בימי נצר נכוכד נוצל ואשר יצילו אותו טוב זרע ממנו שיצא איש ]ע"ב[ מהם ראויאם

 מפני ממנו גר יצא שלא )א( נרפאתה ולא בבל את רפאנו ט( נא )ירמיה וכתיבסנחיריב
 דעי אשא ס לו )איוב וזהו ולירמיהו ועזריה מישאל חנניה לדניאל ולהטיב לנדלשעתיד

 צדק: אתן ולפעלילמרחוק
 יורע שאינו כך ואחר )ב( לרשע להשיב מה )א( נפסוקא תחלהתתתתרנא.

 לפי חכם כך ואחר )ד( תם כך ואחר )ג(לשאול
 שמעליי

 בקדש
 לא לכך השם הנכיר לא מהם ואחד השם הזכיר חכם מתם יותר וחכם מורידיןולא

קראוהו
 צריי

 לשאל יורע שאינו הפסח. כנגר רשע  השם את הזכיר הבם אבל תם אקא
 מעלות ' ב תפשו )ה(  חכמים אבל  כולם עי  תורה  במשנה  והחבא  בכור ע%  תם  מסייחע%

 לשאול: יודע שאינו כנגד תם רשע כננר חכם גריעותב'
 יש כי מידי יצילנה לא ואיש עד תמה אבות זנות )א(  רנותינו  אמרותתתתרנב.

 ססלכ"ג. ג( חמסלכ"3. 3( ססרכ"6.6(

 של"ד. רמז ירמיה ייקוטר~ר~ר~רנרנ,
 כ'. 1' דברים )ד( י"ר. י"ג שם )ג( ח'. י"ג שם )3( כ"1. י"ג שמץ /,(תתתתרנא.

 ח"ד. פסחים ערגי פרק ירושלמי פי"ח דפסהא מס' בא מכילתא)ס(
 ובילקוט כוי קיימת אבות זמת עתה עד פלש: ויקרא רבה 1במררש א' ס"ה שית )6(תתתתרנב,
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 תמידיםספר446
 הוכוח לזרעם הניחו הרי הרבה גשכרם העולם לאבות להם ריי כבר שאם כנוןאומרים
 נמצא בזכותם כך אחר טוב פרעם עושה היה ואילו ליה כראית ומור ליה כדאית מורעד
 מפרי נהנו ולא הזה בעולם לאכול לאכות להם היה שהרי האבות בזכות ומחסרפגום
 ואילו ליה כדאית ולמור ליה כדאית למור לזרעם זכותם פרי והשאירו מעט אלאזכותם
 שמוצנע העולם אנות של זכיותיהם של מקרן פונם היה ומן אותו לאחר פובה נותןהיה
 ה.ינו אילו פירוש ספק מלאו לא פרי נם קרן נם הפייט שאמר ומה הנא לעולםלהם
 אבות ולא האחרים אבותינו צדקות או הפרי שאגלנו נמו אבות של זכיות קרןאונלין

 העולם: אבות של זכיות של בקרן וחסר שיפנום יתכן לא כיהעולם
 וכי לי( כה )בראשית הבכורה את עשו ויבז וילך ויקם יישת ויאכלתתתתרנג.

 לאחר אדם כל ולשתות לאכול שם לשבת לו היהלעולם
 הבכורה ממך קניתי למה יעקב לו אמ' אלא אסות ד' והולך קם )א( ושתייהאכילה
 אוהלים לישב אבותיך מ.דות תפוש עדיין. ולהרונ לנאוף בעולם לשופ הולך שאתהמפני
 היה הוא בכור אז שהיה מי וכל הרעים טעשיו אל וילך ויקם הבכורה לךואעזוב

 וכשראה האב את כמו אותו מבבדין ואחיו )ב( עליו הבית צרני וכל בביתאפופרופא
 הבית צרכי את לעשות עשו יכנס שאם הבכורה את שאקנה מוטב אמר רע שעשויעקב
 בית בצרכי איכנס לכך למוכים נוול הוא ויאמר כמוהו ולרעים ללצים אבינו ממוןיפזר
 ספר שקושר כנון מצוה שבוזה מי )ד( מכאן ידו על ראויין הקרבנות ואין )0אמי
 קרוביו או אלם הוא כי לדחותו יכולין הקהל ואין קורא חזו או בשופר תוקע אותורה
 הטבזה המצוה יעשה שלא כדי מצוה אותה ממט ולקנות לרמותו מזב איש יכולאלמים

 הטצוה:את
 דרני תפוש יעקב לו אמר ושתה שאכל לאחר הבנורה עשי ויבזתתתתרנד.

 אברהם נהלת תהיה שלבסוף כיון הבכורה מקניין בי ואחזוראבותיך
 ברכה צריכה נכולה מלאכה נמר כשאדמג( . . . . לאחר אטרח למה ויעקביצחק
 ישמח לא( קד )תהלים שנא' העולם שר ברכו עולמו את הקב"ה שברא לאחר שהרי)א(
 דוד עשה וכן משה אותם ויברך מנ( לט )שמות המשכן מלאכת נשכילו וכן במעשיוה'

 וכן ברכוהו שלא חיללו ולא כרם נטע אשר ו( כ )דברים אמי ונן חוקיה וכןושלמה
 את בירך ומשה נישואין ברכת היתה לא שעריין לקחה ולא אשה ארש ז( שם)שם

 לברכתו הוצרכו ולמה תאמר ואם במשכן שכינה שתשרה % משה אותם ויברךישראל
 ושמא החטא יגרום שמא ירא שהיה אלא ושכנתי ח( כה לשמות הצמיחו כברוהלא
 דור נצפווה הדיבור פי שעל אע"פ ועור שנצטוה כמו לתקן כיון לא בצלאל אומשה

 היבומי: ארונה כרכולעשות
 כדי רורות האמצע אברהם את הקב"ה ברא כהנא בר אבא ר' אמרתתתתרנה,)א(

 שהצדיקים מלמר שלאחריו ורורות שלפניו רורותשיסבול
 הוא אתה ז( ט )נחמיה אמר קם"ח[ ]רף שהרי ושלאחריהם שלפניהם הרורות אתמהנים

 ססכנץ.6(

 ההרים על מדלג א': י"א השנה ראש ובבלי אנות בזכות החלמות מן משגיח תקפ"1: רמזשיר
 אבות.בזכות

 וגחים )נ( הש"ש. א' ק"ג כתובות )3( ב'. קי"ג מציעא בבא א' מ"א שבת )6(תתתתרנג.
 פירש וכן בבחרות ועגורה מותחת הגמות היו המשכן הוקם שיא עד ב':קי"ג

 הוא שיהיה האב מות אחרי וכבור שררה מעלת כתב: שט בחיי ורבינו ל"א. ב"ה גבראשיתרש"י
 סכ"ב. נ"נ סי' או"ח שו"ע עיין )ד( כאביהם. יכבדיהו והם אחיו יתר על שררה לנהוג האגגמקום

 פי"ר. רבת האשית )יתתתתרנה, תש"ע. רמז סלק ילקוט ועיין קמ"ג פיסקא פנחס ספרי )3( א'. ס חולין "(תיותתרנד.
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 אברהם לבראות לו שהיה לומר בראשית מעשה אצל באברם בחרת אשר האלהיםהי
 השמים תולדות אלה ד( ב )בראשית שנאמר וזהו והארץ השמים הולדות אחרמיד

 משתחוים לך השמים וצבא אצל סמכו שהרי העליונים ואף באברהם בהבראם )ב(והארץ
 מעשה סתרי בכל בקי  אברהם והיה  העליונים מן  להיות ראוי אברהם  שהיהמלמד

בראשיתן"
 היו כשהעליונים לבוין יורע והיה בכוכבים  חוזה והיה יצירה פפר ועשה

 העולם ונברא )ה( אברהם בזכות העולם שנברא לפי )ד( משתחוה הוא היהמשתחוים
 תחילת לב על שם איש ואין אבר והצריק א( נו לשעיה  באברהם ה'  נוסף לכךבה'

  כאברהם:  ושלאחריו שלפניו  רורות  ותחתונים עליונים שהגל לוטר  צריק ופופוהפסוק
 )במדבר כהנים בברכת ברכם המלאכה כשכלו משה ברכם ברכה מהתתתתרנו,"(

 צריכה הכלה אף כי כתיב כלת )א( משה כלות ביום ויחי א(ו
 במאזנים ששוקלים כיף כ"ף אותך משרת ך'3( כאשר כסו משרת ב"ף כך.ברכה3(
 במאוניא תקלתא  בו( ה קרניאל ווהו  לעבירה  השוה ופורענות ועכירות ושכרםזכיות

 מתלוצץ שהיה באחר מעשה  עליו יתלוצצו מתלוצץ  שארם עניין נאותו  חפירוהשתכחת
 הרע יצר כי נכוה למ"ר למ"ר כ"ף כך. בניו ונולדו כאחר והעלייה הבית שראהבאחד
 מבבין מים מה עומר לס"ד אצל סמ"ך מ"ח לכך מכולם יותר חכמים בתלמידימתגרה
 זכות של יצר ודוקא כי פ' ח' י' אצל לכך היצר את מכבה תורה תלמור אף האשאת
 תורה של בתלמוד יצרו וימעט י' כמו כפוף להיות כ' יי ח' ואצל פ' ח' אצל ז'לכך
 מ' וא' להבה כאש בוער הוא בקר ו( 1 )הושע  שנאמ' אש נקרא ויצר במים יצרוויכבה
 מים מ"נ"ס"ע ע' ס' נ' מי )ב( מנון יהיה אחריתו כא( כס )משלי וכתיב נו"ן מ' נ'אצל

 האים: העבירה כך ופיט ורפש סמיכתא כשהמים הדנים עיניהסמים
 ערכים די תששם צי עךק צדק ב' של אותיות ל"ב יש ראשים די צ"ץתתתתרנו,

 כופר לו שיש שקלים חצאי צ"ץ שהם באיש שקלים צ'נותנים
 ד( יב )שמות כרכתיב אדם בני לב' אחד פסח מצרים בפסח כהכתיב שקל בחצינפשו
 האומר אומר )א( מנחות ובמסכת נפשות במכסת ביתו אל  הקרב  ושכנו הואולקח
 מוצאים ואנו כבש במקום נותן שקל שהוא שמלע  מאחר נמצא סלע נותן עליכבש
 למחצית ורומה השקל מחצית לאחד יבא שעתה אחד בפסח יוצאים ארם בניששני
 הכא אותם בפקר נגף בהם יהיה לא יב( ל )שם התם מה הקרש בשקלהשקל
 ובכור לנגוף בתיכם אל לבא המשחית יתן לא כנ( יב )שם השקל מהצית בתתםנמי
 משום וטעמא  בכור לשהוא השקל ממחצית יותר חלקים יי דהוא שקלים חמשחייב

 אל בבא בתחילה כדכתי מכות. סי' ומכה מכה כל על ללקות מצרים  בכורי היורראויין
 כנ( ר )שם עמי את ~nsw אתה מאן אם ר( י )שם לו אמר הקב"ה בשליחותפרעה
 ומכה מכה כל כננד השקל מחצית בכורות יתנו ועתה בכורך בנך את הורג אנכיהנה
 לבכורי פרעה בכורי בין מבחין אין המלאך משום מכות לי' שקלים ה' שהן י'שהן

 לננוף: בתיכם אל לבא המשחית יתן ולא כדכתיבישראל
 סססטהנ. שי' ע"1 ס" Yw5 וט כעין ג( ע"כ. נ( ססלכ"ס."(

 היצירה ספר את ג"כ מיחס פכ"ה ד' מאמר הכוזרי )ג( ל"ח. ~דף שמיני חהר פי"ב שם)3(
 גאון לר"מ המיוחס יצירה ספר על והפירוש כו' משנה וקראהו יצירה ספר לכתוב עקיבא לר'התיר מי כתג: להחהר בהקדמתו דלטש ור"י יצירה לספר בפירושו בוטריל ר"מ וכ"כ אסיטאברהם

 נ"ט. מנהות )ס( פ'"נ. רנה בראשית )י( אכיש. לאברהם א"נמיחסהו
 נדרים עיין )ג( שי. מנחת ויעויין א' קמ"ח נשא חהר כ"ח ס" נשא תנחומא )"(תתתתרנו,

 כו'. עייגא סמ"ך ט"ן ב':נ"ר
 בי. ק"י )"(תתתתרמ.
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 לעשות עת קבו( קיט )תהלים שנא' החוק לשנות יש שינוי לשון שי"ןתתתתרנח.

 גוי ביד פפר שולח היה לא הכהן יוסף )א( כנון תורתך הפרולה'
 הרי ממנו ינזלו פן ספר להוליך ירא והוא בררך ללכת לו שיש ארם יש אם מקוםומכל
 ספרים או ארם עצטות חמור נבי על מוליך היה )ב( שאמ' וכמו נוי ביד שיתן יותרפוב
 במקום הספר אם ועוד עליהם ישב לתקנתם או ינזלו שלא ירא ואם עליהם ישבלא
 פוב לכך בו מה ידע לא אצלו הספר שאין זמן כל הרי רחוק במקום לו והצריךאחר

 שי"ן שיטי לשון שי"ן סאות שלש ש"ן שהוא לנך בתל: ט5היות ידו עללשלוח
 ואיברם עולמו את הקב"ה שינה מעשיהם את המבול רור כששינו כי כספינהעומדת
 ונקרא ]ע"ב[ ענפים ני לה יש שיין )0 אסות ש"ן שהיתה בתיבה היה ומין מיןוכל
 ג' ועור טחשבה בכלל וחלום ומחשבה קול תואר )ד( בחיים הם שינויים שלש כישי"ן

 ושור )0 בני שופה )0 וכן בניפעמים ווסתה לשנות נידה )ה( כנון מהוויתו לעשותשינויים
 אותיות'קל"ב לכיב הרי ץ, ", אה אח אח חך;, אות בכל קולות ו' )ח( . . שער כנ'גנח

 שהוא העולם ויישוב שליש יישוב הרי . . . . עולם ששים החשבון לפי )פ( כיקולות
 שנים: קל"בשליש

 כד( מד )ישעיה שכתוב לפי ה( צח )תהלים עשהו והוא הים לו אשרתתתתרנט.
 לברו נאמר לא בים אבל אתי מי הארץ רקע לברו שמיםנופה

 השמים שמי השמים את עשית אתה לבדך ה' הוא אתה ו( ט )נחמיה הכל כולל אחרופסוק
 ששת כי יא( כ )שמות וכתיב בהם אשר וכל הימים עליה אשר וכל הארץ צבאםונל
 אבל השביעי ביום וינח בם אשר כל ואת הים את הארץ ואת השמים את ה' עשהימים
 שלא שבים דברים ויש ובים ובארץ בשמים אשר עשה ימים בששת כי הזכיר לאים

 וכראשית מכריע ומקרא ערן בנן וראשו )א( ה' ביום שבראו לוייתן שמצינו לפיגמרם
 חשיב לא ים ואילו השביעי ביום אלהים ויכל צבאם וכל והארץ השמים ויכלו ב( אב
 בריאה והוא עשהו והוא הים לו אשר נאמר לכך אז גמרם שלא הים בריות ישכי

 : בריאתו ונמרראשונה
 שתי טראשו בריתו תחילת אומר שאול אבא מרוקם שפיר אי1הו )א(תתתתרם.6(

 כעדשה וצייתו כשעורה טתוח פיו זבוב של טיפין כשניעיניו
 בקבלה מפור' זה ועל לו אין ורנלים ידים חתוך זבוב של פיפין כשני חופמיןשני
 : כערשה ומחיה מפמא כשעורה עצם לכך תקפיאני וכנבינה תתיכני כחלב הלא י( ילאיוב

 פנים משוא וכי לו  ועלתה בשתים דוי לו עלתה ולא באחת שאול )א(תתתתרסא.
 לליסטים רומה הדבר למה משל  לך  אמשול אלא  ברבריש

 המלך אטר וטסיתיו הליסטים שיתפשו המלך צוה הבריות את ומלסטם מקפחשהיה
 אותם ותפשו  אנשיך עם היער סביב כל לו שתקיף טנת על לראש אשימך אחרלכפרי

  אחר  יברח ואם הבעל  %עוברי יהוא שעשה  במו  מהם אחר  יברח  שלא והזהרוהליסמים
 שלחת יען ה' אמר כה סב( כ  רמ"א האתאב הנביא שאמר  כמו  נפשו תהה  נפשךמהם

 ססלכ-.6(

 עקיבא דר' בשתיות מצינו הזה הלשון )נ( א'. י"ה ברכות )ג( ב'. הס שנת )6(תתתתרנח,

 בקולדר'נ: בסלאה בקולמאבח
1 

 חגיגה ח( '. י,'-ו בכא)ס(
 קמא בבא 0( א'.ד,

yv4 
 הטעת שש האשרי וברקוד הטעות חטט מגים הסרקדקים כ5 )0( 11'.

 עע תקון ייהר חקיני יעייין מלכים וטבע : פ' ס" ב' מאטר כהרי ג היתקער למ"ש במשאככה'ש

 א'. ע"ה בחרא צבא )6(רזוזתתרנט.
 אי. ב"ה נדה )6(תתתתרם.
 בי. כנב יימא )6(תתתתרסא.
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 וברחו SWI~1 הכפרי אותו חשש ולא הדר בן הרג שלא נפשו תחת נפשך וכו' אישאת
 המלך לשאול הקב"ה אמר כך נפשם תחת נפשך ואמר כעס המלך כששמעמקצתם
 ועסק חמל אלא כן עשה לא והוא יונק ועד מעולל אשה עד מאיש והמתה נ( סו)שי"א
 לכך הרע ותעש השלל אל ותעם יט( שם )שם שמואל לו ואמ' הקב"ה כעסבשלל

 : פלשתים ביד ומסרוהעבירו
 או היהודים שיהרגו מגנצ"א כעיר שנזר אחד בהנמון היה מעשהתתתתרמב.

 שלא בנופינם תיזהרו ואמר התועים אחר ושלח דתםלתפוש
 כששמעו מיד ליהודים הוגד והנה יהרנ ישתמד שלא מי לגופם אלא יהודים לממוןתנעו
 שהתועים עד ומלבושיהם וזהבם כספם כל לרחוב הבתים מן והשליכו הבתים מגרוהקהל
 העירונים לבית חצרות ררך ברחו מהם הרבה הנה ולבוז שלל לשלול טרודיםהיו

 חזרו ביהודים תגעו אל להם וצוה התועים אחר ושלח הדבר ההנמון שמעונמלטו
 להם אמר לך קשיא מאי ולכסוף לך ניחא מאי מעיקרא לו ואמרו לפניוהתועים
 נאנסין והיו והנוף נדוף ממון להפסיד טורח להם היה ירם תחת שהממון זמן כלמעיקרא
 הייתם לא אם ועוד חוקם יעביו מרם ויהרגו בחייהם קצים וכבר כלה הממוןועתה

 שמקצתם ומתוך ובתולה בחור זקן נולם מוצאים הייתם הורנים מיד אם כישוללים
 ובשלות והפריצים הבחורים לשלול טרורים שהייתם עד עתה נאנסים אחרים היונאנסים
 כך יהרנו בברור אותם והטובים והזקנים הנקנות אם כי נשארו ולא להם ברחוובחורות
 כרי אלא ונוי אשה וער מאיש והמתה הקב"ה אמר בחנם וכי לשאול שהואלאמר

 הרי השלל אל שעטיתם זמן כל עתה אבל שמם את קס"ט[ ]דף ותמחו כולםשתמצאו
 חשבתי אמר עמלק זכר את תמחה יט( כה )דברים הפסוק ונעקר ונמלטו ליעריםברחו
 לכך נפשו תחת נפשך לכך ובזבחים בעולות לה' החפץ אמר לחי לזבוח מצוהלעשות
 מה כל עמלק הרנ דוד אבל לו עלתה ולא באחת שאול וזהו שאול עם ישראלנפלו
 הארון והביא משמרות ותיקן )א( והואיל פורעניות בשאר לקה באוריה חטא אםשיכול

 לו: עלתה לכך הבית לבנות ורצהלירושלים
 מששה יותר חי אינו ועצמות נידין לו שאין דבר כל תני כן ולא רשב"ג )א(תתתתרמג,

 לשבעה אחת זביד רי בשם בון ב"ר יוסי ר' דמרחדשים
 בר . . . . . שר טתעבר ארפד ארפד מתעביד קומקמה עולמו את מחליף הקב"השנים

 ער קומתו כל כורע שאינו כזמן אימתי )ב( ח.וי נשא ודבר נדל מיתעביד דנונאשיזרתא
 אלהים ברא אשר עשה אשר מלאכתו מכל נ( ב ב )בראשית שכתוב וזהוהשדרה
 שיש רמז אלא ברא אשר מלאכתו מכל אלא לעשות לומר צריך היה לאלעשות
 אלא לומר צריך היה לא כן אם אחרת למלאכה ממלאכה לעשותם שערייןמלאכות
 על בראשית במעשה הקב"ה שגור לומר לעשות אלהים אמר ולמה לעשות בראאשר
 מן להפרע נוהנת הדין שמידת זמן כל לעשות אלהים כל. סוף עד ש.שתנו עשייותכל

 נדולים וברחמים ז( נד )ישעיה ונתיב רחמים מידת רק לבא לעתיד אבל עבירהעוברי
 בו שמשמע כל הדין במידת ולא אחד ושמו אחר ה' יהיה ההוא ביום ט( יד )זכריהאקבצך
 הצרות: נשכחו טז( מה לישעיה וכתיב טובה של שם אלא נקרא יהיה לא פורענותעשיית

 נביאים התקינו איתא: פרקין ריש שם במשנה אבי אי כ"ז תענית )"(תתתתרסב.
 פיד למלך ונמשנה ח"ב ש'י תענית ירושלמי ויעחין משמרות כ"דהראשונים

 הכ"ד. ערכיןמהל'
 אמר א': ג"ח חולין ויעויין חלפתא בן ר"ש ולפנית: ה"נ פ"א שבת ייישימי)"(תתתתרסג.

 הראב"ד השגת ועיין חדש י"ס מתקיים איגר עצם בה שאין בריה כל התארב
 הגירסא לפניו שהיתה משמע הבית בתורת הרשב"א ומדברי אשחת, מאכלות מה' פ"ב הרמב"םעל

 א'. ט"ז קמא בכא )3( פ"ר. סי' יו"ד נטור ויעויין ומתקיים,חי
99
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 חסידיםספר460
 ר' דלמה)ב( ברוקני ניטלת היתה ועירא רי קומי בעי ירמיה רביתתתתרסד.)א(

 זעירא ר' והוה יתבין הוו לוי ור' כהנא בר אבא ור'יוחנן
 מקנטר את למה כהנא בר אבא ר' אמר קסמי סיפרי לן וצוח דאנרתא לאילןמקנטר
 שארית תורך אדם חמת כי יא( עו )תהלים רכתיב דין מהו ליה אמר לך מגיבין ואנן שאללון

 אמ"ל הבא בעולם תחגור חימות שארית הזה בעולם תודך אדם חמת כי אמ"ל תהנורחימות
 לכשתעורר לוי א"ר הזה בעולם תחנור חמות שארית הבא בעולם תודך אדם חמת נימראו

 הא זעירא א"ר לשטך מודים והם להם עושה אתה מה רואים הצדיקים הגוים עלחמתך
 מכולם סב דהוא דוקניתה צור צור אזל בני ירמיה כלום מיניה שמעיניה לא מהפכההפוכה
 בעומק עסקין הוו כי קיסמי סיפרי להון צווח היה ולמה אגדה לבעלי מקנתר היהולמה
 המעשה ר' שנה כך לך מגיבין ואנן שאל וזהו אנרות להם שואלים השעה באותהההלכה

 : וכו' למעשה קודם התלמוד בלוז ארים בית בעליית נמנו )0 לתלמודקודם
 סננת  מפני מ(  השולחן על )ב( ויחזירנה הפרוסה מן אדם ישוך לא )א(ר~יזדזתרסה.

 מפני  )ה(  לחבירו ויתכנו הנום  מן ארם ישתה לא  )ר(נפשות
  שיתנו ער  עמהם אוכל לא וה הרי  השנים את משמש אחר )י  שווה הבריות דעתשאין
 משלחין שאין חכר לפלוני והולך זה ככר לך הא הארץ לעם חבר יאמר לא )ז( רשותלו

 הארץ עם לפלוני והולך זה ככר לך הא הארץ עם לו שאמ' חבר הארץ. עם בידטהרות
 ואוכלנו זה ככר לי תן לחבר שאמר הארץ עם הארץ. לעם פהרות סוסרין  שאין יתןלא
 לי תן אמר הככר מן נורר היה הארץ. לעם מהרות מאכילין שאין לו יתן לא ואשתנו זהיין
 לא ואשתנו לי תן לו אמ' שנתגלה יין ואוכלנו[ לי תן לו אמ' שניקר ]אבטיח ואובלט זהככר
 החי מן ואבר לנזיר יין כוס יושיט לא בו כיוצא לו האסור דבר לאדם מאכילין שאין לויתן
 מומנין ואין עליהם מברכין אין כולם ועי לו  האסור רבר לארם  מאכילין  שאין נחלנני
 צא לו יאמר ולא טהרותיו על  הארץ לעם נשאלין ואין  אמן  אחריהם עונין ואין %עליהם
 הארץ עם )ט( טהור שאלת כזה ואם טמא שאלת כזה אם אומרים אלא ושרוף צאאכול
 שמא חושש אין מותר ונכנס יוצא שחבר אע"פ ]ע"ב[ חבר של בחנותו משמששהיה

 ע"פ  אף אצלו  מתארחין ואין הימנו לוקחין נאמנת אינה  ואשתו נאמן הוא היהיחליף
 יתאוהין  נאמן אינו והוא נאמנת אשתו אחת בכפיפה נחש  עם  כשרוי הוא הרישאסרו
 נאמן ומשפחותיו מעבדיו אחד נאמן מבניו אחר  נאמן אינו הוא  הימינו לוקחין  ואיןאצלו
 כן לעשות רשאי אינו ובטהרות בשביעית. ואוכל[ לו ועושין פיהן ]על ואוכליןלוקחין
 גובין אבל בחול ומכריזין שגובין כדרך ומכריזין גובין היו לא טוב ביום קופא גבאי)י(

 ואחד מתוקן מוכרין העיר כל )יא( ושכונה שכונה כל על ומחלקין חיקן בתוךבצנע'
 שחוטה בשר מוכרין העיר כל אסור זה הרי לקה[ מהם איזה יודע ]ואינו לקח מתוקןשאינו
 מוכרין העיר כל אסור זה הרי לקח מהן מאיזה יודע ואינו ולקח נבילה בשר מוכרואחד
 אמורים דברים במה אסור לקח מהן מאיזה יודע ואינו טמא יין מוכר ואחד טהוריין

  הרוב: אחר  הולכין השוק מן בלוקח אבל לקח  מאיזה יודע ואינוכשלקה
 כשהוא ה' משרתי הכהנים יבכו ולמזבח האולם בין י0 ב )יואל כתיבתתתתרסו.)א(

 לוי. זרי כהנא בר אבא יי יע'י' לפניני: )3( a"D. מעשיית הישימי )"(תתתתרסד.
 גלוד. נתזה בית געלית ג' מי קחשין ובנביי ח"ז פ"א חגיגה ירושלמי)ג(
 הקערה. יתוך לפניט )3( פ"ט. ארץ דרך מסכת נברכות פ"ה תוספתא )6(תתתתרסה.

 כן )ס( ז"ש. גם )1( שחת. הרעות גל שאין לפי ברא"ר: אבל בתוספתא הוא כן)ג(
 ובתוספתא א' מ"ח ברכות )ו( 1. כ"ז תמיד ויעויין נפשות סכנת ספני זבדא"ר: נתזספתאהוא
 ועיין שליסה כשמשמש רק רשות נתינת צריך אין שנים כשמשמש כי איתא: שם אגל הי"א פ"השם
 תוספתא )ט( כ"ט. סי' שלישי מור תשג"ץ עיין )ח( פ"ב. דמאי תוספתא )ו( מכ"א. ק"ע סי"ש"ח

 פ"ר. שם )י6( שם. שם )'( פ"ג.דמאי
 א'. כ' זבחים יעייך )6(תתתתרסו.
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 ושאינו מום בעל למעוטי אלא משרתי שהם יודע אינו וכי משרתי אמר למה כהניםאומר
 ולמזבח: האולם בין נכנסין שאין ראש ופרועי ורגלים ידיםרחוץ
 עם לחם לאכל ישראל זקני וכל אהרן ויבא יב( יא )שמות כתיבתתתתרמז.

 ינ( שם )שם משמש היה ומשה )א( האלהים לפני משהחתן
 לכך להורות רצה לא שאכל ביום אבל העם את לשפוט משה וישב ממחרתויהי
 דינו ונוי דוד בית יב( כא )ירמיה וכתיב לחברא סבא מיומא מורה היה לא רב)ב(
 הוא בדין בתורה עסק ולא משמש והיה בדין מלשבת משה ביטל ולמה משפטלבקר
 וטוב רך בקר בן ויקח אברהם רץ הבקר ואל ז( יה )בראשית כדכתיב מאברהםלמר
 לעסוק מוטב לו היה לא וכי ויאכלו העץ תחת עליהם עומד והוא ח( שם )שםוכתיב
 אמר בהן תלוי הדין שעומק וזקנים תריסין בעלי האכילה בתוך שהיו לפי אלאבתורה
 ינ( כנ )איוב שנא' אהד אלא יחיד דן אין )ג( לשפוט אליו כשבאו לישראלמשה
 לרבים שמומחה אע"פ ומשה לרבים מומחה דיין לרבות והוא ישיבנו מי באחדוהוא
 אותנו מזכין היו עמך וקנים היו אילו שאחייב אותן יאמרו בדין אשב אם אמרהיה
 משה ואמר הסעורה את משלו נותן שהיה ועור הדין את ואענה שאמתין מוטבאמר
 אל ו( כג )משלי יחשבו והם בסעורה הצורך כל יתנו לא שלוחי אשמש לא אניאם

 יאמרו אחרים את כשיאכילו הם וגם צרכם כל יאכלו ולא עין רע לחם אתתלחום
 על שייברו המזון וברכת תורה דברי לשמוע ועוד אנחנו נך עין צר משה שהיהכשם

 מבורין ויהיו וקטן כחוש יקח השליח שמא אמר הוציא משלו אברהם וכןהשלחן
 הוא פנים שבסבר להם להראות עליהם עומד והוא בעצמו עסק לכך עין צרשאני
 תורה דברי שם ירברו שלא אפשר אי לחכמים נמליאל רבן )ד( עשה וכן להםנותן

 מים מעט נא אקח בעצמו הוא אמר לא ולמה מימ מעט נא יקח ד( יה)בראשית
 לקחת לו מניחין היו שלא אברהם ידע כי הבריות דעת לגנוב שאסור לפי רגליכםורחצו
 בעצמו לקחת אוהו מניחים שהיו למלאכים יתכן לא וגם רגליהם לרחוץ המיםבעצמו
 שבעל )ה( לפי לחם פת ואקהה ה( שם )שם כתיב אבל לו גדול שזכות אע"פהמים
 לעשות לארם שמצוה אע"פ אותו לעשות וימהר הנער אל ויתן ז( שם )שם בוצעהבית
 באותה אחרת מצוה יעשה והוא שיעשו בנו או תלמידו להגך מצוה )ו( בעצמואוהו
 מוטב ממני זריו הנער אברהם אמר לצאת ממהרים האנשים שאותם ראה כי ועורשעה
 זקן והוא מצות שמתקן אדם מכאן ממני ולעשות לצלותו בק. שהוא לנער לתתלי
 יותר יאמר לא לעשותה למהר מצוה דבר כל וכן לתקן לו שיתן מטנו זריו באאם

 מצוה לעשות שבקי או לעשותה ימהר זריז שם ויש הואיל כן לא שאעשנהמצוה
 בעיניו טוב מה יאמר שהנשיא לפי להילל נשיאות נהנו בתירה ובני )ז(כהילכתה

 לא )ח( ריב על תענה ולא ב( כג )שמות שנאמר ירא היה נשיאים הם היוואם
 : רב עלתענה

 בשר הוא בוטנם לעולם בארם נוהי ידון לא נ( 1 )בואשית כתיב "(תר!תתרסח.
 שחמסני חמסים מאיש נקמתי תנקום העולמים רבון צועקהיה

 בשגם למה נקמתו את אנקום לא כלומר באדם רוחי ירון לא הקב"ה אטר הנםעל
 הם נם ואותם אהרים חומס הוא כך אותו שחומסים כשם בשר הוא שגם בשרהוא

 מק"י.)"(

 עקב וספרי יתרו מכילתא )י( מ"ט. פ"ר אשת )ג( כו'. טבא מיומאפילויה אמורא מוקי לא ולפנינו: בי די ביצה )ג( יב"ע. תרגם וכן יתרו טכילתא )"(וץיץר!תרמזי
 קרושי ובבלי ל"תפיסקא

 פסחים 0( ממ"ח. רבה בראשית )ו( א'. מ"ח ברכות )ס( בי. ל"ח
 ל"ה. סנהדרין )ח( א'.ט"ו
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 ]דף חומס הנחמם מפניהם המס הארץ מלאה כי יק שם )שם כדכתיב ממנו נקמהמבקשים
 נקמה יבקש הוא כך אוחי החומסים על נקמה בקשתי אני והלא לבו אל ישים ולאק"ע[
 נהמם אחר היה אלו בהמה בשר ואינו כמוני אדם בשר הוא גם לחשוב לו והיהממני
 אז חממני לא אשר איש אהמום לא ונם נקמתי אנקום לא אומר והיה חומס היהולא
 אשתו את נאף אשר נקמה ומבקש זה אשת לוקה זה עריות לענין וגם נוקםהייתי
 לעשות שהתחילו כמו לעשות ואניתם שנה ק"כ יטיו והיו אחר אשת נואף הואוגם
 והיו . . . זה. אמר כך ואחר לנקום אפנה לא רותי ידון לא ונהו אנקוםולא
 זה באות כליה של גזרות לכך כך לעשות שהנהינו שנה ועשרים מאה יטיוכבר
 ואין עליו נקמה ומבקשים באחרים רומא הוא נקמה מבקש וזה זה על נקמהמבקש
 משתמד שהיה הקב"ה יודע כי נקמה נעשה נזרה בלא ופעמים מכלתן ונזרהננקמים
 ומצה ריב יהיה הימים שלאחר לפי בהנם זה את זה שונאים ארם בני ופעמים)א(
 שלא ואם האבות בלב דבק וקצת זה עם בשנאה זה של מזלו למפרע ולכך זרעםבין

 כמדין המזבים כננד עזר לו להיוה להבירו מסייע אהד זה את זה של אהבתומשום
 ביר זה יפול זרעם שבימי הדבר יתגלגל ממנו ביטיו נפרעים ואין ישראל ננדומואב
 ידע ומולם )ב( יתחתנו זה עם זה זרעם ימים אחר כי זה את זה אוהבים ופעמיםזה

 האכות: של בלב דביקה האהבהוריח
 תאמר אל מרע וסור ה' ירא בעיניך חכם תהי אל ז( נ )משלי כתיבתתתתרסמ.6(

 אעשה לא לכך שלי לתקלה לבא יכול זכות אותו אעשהאם
 יואב שהרי תקנתי יהיה לא הנון שאינו דבר אוהו אעשה לא אם יאמר לא וכןאותו

 ונכשלו: תקנתם יהא לא לאדוניה יעזרו לא אם חשבוואביתר
 )קהלת יבחר בדרך יורנו הי ירא האיש זה מיג( יב( כה לתהלים כהסבתתתתרע.

 קרינן יחבר בטחון יש החיים כל אל יחבר אשר מי כי ד(פ
 ומור ליה כדאית מור לרביעי או תנשא לא לשלישי )א( שאמרו כיון כתיב:יבהר
 שנאמר הרין את ליחן עתיד הרי מתו שבעליה אשה ונשא עבר ואם ליהכדאית

 יש וכןג( עצמו את המית והוא אדרוש לנפשרויכם דמכם את ואך ה( פ)בראשית
 את הכיתי לשוא ל( ב )ירמיה מתים אדם של בניו למה )ב( רבותינו שאמרודברים
 הרי עליו ועובר זה היודע חכם תלמיר הרי וכו' חרבכם אכלה לקחו לא מוסרבניכם
 לו מוחלין בניו את הקובר )ג( שאמרו ומה לבניו מיתה שגרם הדין את ליתןעתיר
 ואמרו )ד( עליהם שעובר מי ולא עליהם מתים שבנים הדברים את שמקייםעונותיו

 סימ"ן: ובי"ת תינו"קאש"ה
 זה אהר זה בעליה מתו אם תנשא לא לרביעי או לשלישי אשה "תתתתרעא.

 בעילה לאחר מיד או בנים בלא ומתו )א( עליה שבאולאחר
 ואת השני ואת הראשון את שמלו ותינוק תמר. אצל עכבו שלא ואונן ערכמו

 את  שקבר יעי  הרין את ליתן עתיר הרי  ומת  הרביעי את מל ואם ומתוהשלישי
 לו. מיתה שגרם עונש יקבל הרביעי ועל  להוהר ירע שלא  עונותיו כפרתהראשונים
 זה אחר זה שלש בו ומתו מהדש בבית נכנס או חדש בית בנה אם בית בווכיוצא

 חע"ס. ג( מט"ו. 9ק" ג( מססמט"י. lb~P לטיל הפול סקמ"66(

 אדם בז' שני ראית אם ב, ע"א בקדושין )6(תרןתתרמח.
 שמתגריי

 יש פסול שמץ גזה זה
 ואין מהםבאהד

 מניחיי
CfilN חוי. מזליה %: ג, מגילה )3( בחכרו. אהד לידגק 

 ג' צ"ה חולין )י( בי. ה' גרשת )ג( ב'. ל"ב שבת )נ( א'. ס"ה יגיעת )6(תתתתרע.
 פרש"י.ועיין
 סימן הדשן והתרוחת בנים. בלא מת אם דדוקא הפוסקים הגיאו לא י" ג'ו)6(תתתתרעא.

 זה. על העיר ולא רננו דברי הביארי"א
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 עיר וכן ולהבא מכאן שיאברו בנפשות מתחייב זה הרי בבית יותר יעכב אםהרי
 לבניו מיתה שנורם על נענש זה הרי בה מתקיימין ואין בניו בה וסתו בה דרשאדם
 היתה כי שאני היזיקא מקום מתים היו כן כמו אתר במקום היה אילו אדם יאמרואל
 במקום ובנו שם שהיו מקום מאותו בתיהם והסירו יהודים שבאו הנריים בארץ5(עיר
 שליח יצא אחת שפעם עד הועיל ולא מתענים והיו כולם שמתו כמעט מתים והיואחר
 הארי בפי ומתג ארי על רוכב שלהם השר את וראה נדוץ בחיל ופגע ממקומוציבור
 לו והחזירו שלום להם  ונתן שרים שהיו הורן ירע מיר  ארוך נחש  היה מתנואותו
 והילי אני כי מקום מאותו שילכו ליהורים להם ואמור העיר לאותה לך לוואמר
 לו יזיקו שלא השר וצוה זקן לאותו להזיק רצו לכן וקודם מחול שם עושיםהגדול
 כולם את אמית מקום מאותו יצאו לא ואם משם שיצאו להם ואמור ליהודים לךואמר
 לאחר השר אמר שלך החיל לי יזיקו פן ירא אני ציבור שליה הוא הזקן האישאמר
 ההוא הזקן ובא השיים לו יזיקו שלא העיר אותה ער עמו ללכת לפניו העומדיםמן

 הרי העיר מן ]ע"ב[ יצא מיד הוא תם השדים שר לו שאמר מה העיר לבניוהניד
 )טז בירמיה מצינו וכן משם שיצאו עד שם להיות הועיל לא תעניות שעשואע"פ
 במקום ובנות בנים לך יהיו ולא אשה לך תקח לא לאמר אלי ה' דבר ויהי ד( ג בא
 היולרות אמותם ועל הזה במקום הילודים הבנות ועל הבנים על הי אמר כה כיהזה
 אמר לא ולמה ימותו תחלואים ממותי הזאת בארץ אותם המולידים אבוהם ועלאותם
 אשה ואקח ילריי ועל עלי להגן ~כותי לי תעמוד לא למה עולם של רבונו לפניוירמיה
 כשנגור בניו את יציל לא הצדיק צדקת אפילו המקום על כשננזר למרנו הרי ה'יראת
 כא( שם )שם מעל למעל לי תחטא כי ארץ יג( )יד יחזקאל בפרשת וכתיב המקוםעל
 להכרית ירושלים אל שלחתי ודבר רעה וחיה ורעב חרב הרעים שפפי ארבעת כיאף

 נאם אני הי בתוכה האלה האנשים שלשת טז( שם )שם וכתיב ובהמה אדםממנה
 ודניאל ונח כ( שם )שם ער וכו' ינצלו לבדם המה יצילו בנות ואם בנים אם אלהיםה'

 על שכשננזר למדנו הרי יצילו בת אם בן אם אלהים ה' נאם אני חי בתוכהואיוב
 הנזירה ידע והיאך משם יצא אלא שם ולהוליר אשה שם לקחת שאמור ההואהמקום
 בנות אלא בן לו נשאר שאין או קיימים בניהם אין והטובים בה שהיושביםכשרואה

 מי יתקיים שלא עליו שנגזר איש שם אחר שמם קורא שמא לדקדק זה ישוגם
 כתבתי לכך ושאר שם לבבל והכרתי כב( יר )ישעיה שנאמר כמו שמו עלשנקרא

 יהיה שלא נגזר כי ידע אז לו יועילו שלא השמות ש.ראה ואחר השמות בסדרזה
 אחד מקרה ב( ט )קהלת נאמר זה ועל שם הנאבדים בנפשות מתחייב והרילשם
 להציל יועילוהו לא וטובות צדקות כל וגו' ולזבה ולטמא ולטהור לטוב ולרשעלצדיק
 אי ואם אחרת למדינה אלא מקום בג,רוב ולא טשם יצא כן אם אלא ילדיואת

 הקב"ה  שיצירו אלא יתפלל ולא יתענה ולא אחרת לעיר ילך רחוק למקוםאיפשר
 דבר: ובכל בבנים שיצליח במקום וישימהו ורעננים דשנים משם בניואת

 תפילת ואילמלא דבר ולכל ועניות עושר גבי יש כן בבנים וכיוצאתתתתרעב,
 )בראשית שנאסר נצולים ובנותיו לוט היה לא אבינואברהם

 את וישלח אברהם את אלהים ויזכור הככר ערי את אלהים בשחת ויהי כס(ים
 מקום באותו שאמרנו כמו )א( במחון יש החיים כל אל יחובר אשר מי כי וגו'לוט
 כתיב יבחר קרינן יחבר כתיב יבחר וגו' מארצך לך לך אטר ולכך חיות ושםהיים

 מט"מ. pS" ט"ב6(

 יש הי שארם ומז שכל תתקפ"ט: רמז קהלת ילקיט ס"ט ברכות ייישלמי )6(תרזרזתרעב,
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 רצונו בו לעשות טקום שימצא יבקש יבהר בדרך יורנו ה' ירא האיש זה סיונתינ
 אמור הרי . . . מצוא לעת אליך חסיד כל יתפלל זאת על ו( לב )תהליםשנאמר
 אלא ההומות בין נולדה יוכבד שהרי ופרץ )נ( רעבון בשני מיטתו לשמש אסור)ב(
 המיטה בתשמיש אסור לו הרעב יהיה כמה היורע או רעב להיות גזר שהקב"ההיודע
 שקרא אלישע בימי וכן וגו' ומטר טל וגו' יהיה אם א( יו )מ"א שאמ' אליהו בימיכמו
 לשמש אסור הכמים אמרו שלא וזהו שימש ידע שלא לוי אכל שנים שבעלרעב
 ברכתיב הרעב קריאת משעת מתורתה וכלה מחררו  חתן יצא רעבון בשני אלאברעבון
 קציר בימי א( טז )שופטים כתיב ובציר קציר בעת אבל טז( )ב פתואל בןבישל

 : אשתו את שמשון ויפקורחטים

 בי  )א( אליעזר דרי בפרקים לפרנסו עורבים לאליהו הקב"ה יימן למהתתתתרעגי
 וקבר בא  עורבים כי הבל את  לקבור וחוה  ארם למרהעירב

 מגן יצא  שכבר ולפי  )ב( הבל את ויקברו אחיו את  הרג קין כי להזריעו סתואת
 המטר על רחמים לבקיצ )נ( העורב על גזר ולכך רמיזותיו אלא לשונו הבין לאעדן

 אשר עורב לבני ט( שם )שם לו וסמך מטי לארץ המכין ח( קמי כתהליםשנאמר
 עדיין כי סטר יתן שלא להודיעו ובשר להם לו מביאין והעורבים 1( יז )ס"איקראו
 להם לו הביאו ועתה המטר על רחמים מבקשים שהעורבים וכשם מפעותם שבולא

 עוף אפ.לו עין צר שהוא ומי לאום יקכוהו בר מונע כו( יא )משלי להודיעובשר
 אפיו ובית אהאכ של והפשע עשה שכדין מפני מברכין לאליהו אבל מקלליןהשמים
 עורבים ורואה והאוכל צידו לערב יכין מא( לח )איוב העורבים על ביקש ואליהו)ד(

 לאליהו: שעשו כמו לחם להםישליך
 אינו במזיר והגוזל וחומש קרן מ.צלם בשוגנ תיומה האוכל )א(וערנתתרעד.6(

 הנזלן מחייב הייתה אם יותר ולא הנזל אלאמשלם
 הקב"ה בשוגג קע"א[ ]רף תרומה האוכל אבל בתשובה חוזר היה wb שנזל סמהיותר
 פעם שיזהר כדי וחומש בקרבן לו ימחול לכך חוטא היה לא יורע היה אילויורע

 כהנים: של  ממון עור יאבל ולאאהרה

 אשה. עניין כתוב כאןבם
 תורה טעמי לומר באנו אם כי )ב( בשלשה בעריות  דורשין  אין )א(תתתתרעה3(

 יקה אשתו מיתת שלאחר אדם כגון היתר לידי יבאפעמים
 להנשא תוכל לא אשה אבל הראשונה טאשתו בנים לו שיש אעפ"י אשתואחות

  תתיבם או הראשון מבעלה בנים לה נשאין אבל מבעלה בנים לה כשיש בעלהלאחי
 סק"'. 3( ססלי"מ. ס" 5ע'5 6י פפס כ33 ג3ח3 536 סק5'ע,6

 תקע"ד סי' או"ח ויעוין חסידות מדת רק זה שאין שכתבו גתוסי ויעו"ש א' י"א תענית )3(בטחון.
 סי"ב. ר"מ סי' באו"ח שמבואר כמו אתרת צרה ר"ל )ג( טק"ב. שם ונט"זס"ד
 קבו~ע טהן: י::ץ החימים nlely אימא: פ3"ב רבה יכבךאיטית פגכ"א )6(תתתתרעג.

 וליבש לעמור אחר צדיק עתיד פל"ג רבה בראשית 'עוין )י( תתקכ"ה. רמז איוב וילקוטפכ"א
 כו'. לו מצריכו ואני השלםאת

 ב'. ל"ב פסחים "(תתתתרעד,
 ב'. כ"א יבסנהדי'ו לשליש" פכ"י מידה יטב"ם שיו )3( ב'. א' חגיגה )6(תתתתרעה,
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