
 חסידיםמפר454
 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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455 חסידיםטפר

 אחי לבני קלקול היה כן אם תתייבם מבעלה לה כשיש אומר היית אם הטעםכי
 לבנים רע  רבר שום יעשה אם מנכרי  בנים לה כשיש  אשה לוקח כשאדם אםהמת.
 ארם  מותר היה  אם אבי  היתומים של  אפוטרופא ויהיה אביהם אחי אר וקנםיעמור
  מבן יותר לו אהוב בנו כי  מערער וקנם יהיו לא בנים לאחיו כשיש אחיו אשתלקחת
 אין )נ( רבותינו אמרו ולכך ממנו בנים להם כשיש אחיו אשת אטר לכך אחיו וכןבנו

 המייבם האח אוטר היה זה טעם בשביל כתוב היה ואלו קמן לנכסי קרובטורידין
 ועור ירד ולבסוף לנחלתן ארד שלא מנת על אחי מן בנים לה שיש אהי אשתאקח
 היתר: לירי בא והיה האב טן אחים אתו נזירה שהיא האם מן אחיו אשת האם מןאחים

 קרוביה ולא בו הפצה ולא לדבר ושלה אחת בתולה חומד היה אחדתתתתרעו.
 לאשה הבתולה לי שתהיה תעסקו לא אם ולאמו לאביואמר

 יכולים אם לחכם שאלו בני אמר וכך כך לקרוביהם ואמו אביו אסרו ישתמדהוא
 ישתמר )א( ההכס אמר ישתמד שלא כדי בפניהם שקידשה שיעידו עדים שנילהשכיר

 שכך ומון נבל באותו ישראל בת יאבדו ואל שישתמד מוטב ועור שקר יעידוואל
 כטשוטד: רעות יעשה או ישתטד לבסוףאמר

 מטולטל היה מהם נהנה היה לא שאם עירו סבני נהנה היה ראובןתתתתרעז,
 טוחניו היו פחות או פרסה הולך שהיה כיון וראובןוגולה

 אליו ובא בתורה עוסק היה ולילה יומם כי מביתו לצאת הורגל ולא ונופוכואבות
 ואתה לבעלה בתי את לאסור חפצים עירי שבני יודע אתה לו ואמר ובקששמעון
 שמעון בקש עור והותרה ועסק מותרת בתי שתהא ותעסוק לי עושים כדין שלאיודע

 שתהא עוסק הייתי לא אם עון לי היה זה ראובן אמר למרחקים כתב לשלוהמראובן
 מה אסע ולא לי יהנו ולא הם וידעו עוד אעסוק ואם מותרת היא ככר מותרתבתך

 שמעון אמר שלך הפשע הרי רעה לי יעשו ואם לי שתפסיד עון לך ויהיהלעשות
 שמעון של פשע הכל והיזק הפסד לראובן שיהיה טה כל לכל שתפרסם חפץאני
 לשמעון רוח נחת ובעבור לכל ינידו ואותם עשרה בפני התיר ראובן כשהתירכי

 אמר וראובן יצא ראובן שמפי עירו בני ידעו לא לעשרה וכשאמר ראובןיפסיד
 מותרת: שהיא לכל תגירובסתם

 יהיו: ערירים כא( שם )שם וכתיב ימותו ערירים נ( נ )ויקיא כתיבתתתרעח.
 ונשאר השוד היה פלוני הנה להכם אמרו נשאר זרעמאותו

 כן אם לו אטרו לאם או לאב או להם שתולה זכות יש אמר בחייו מתו ולאמזרעו
 ואיך שמם ימם אחר בדור ינ( קט )תהלים שמא להם אמר טזרעם לזווג עסקת לאלמה
 הנפש את שהרנ מי וכן זכרם שיאבר עם זרעם שיתקיים שנגזר מאותם בו שיתחתנואגרום
 נפשי תבא אל בסודם ו( טפ )בראשית בזרעו להזדוונ טובים בני באים אםבמזיד
 בני קורא שת בני )א( כלייה עליו נגזר כי קין בזרע להתחתן רצו לא שת בניכי

 לא כלייה עליו שננוד לפי קין בנות הארם ובנות אלהים בצלם שנבראוהאלהים
 אורחים שמקבל טובים בן  מתחתן שהיה כשראיתי  אמר  ובן בהם לההחתן חפץהיה
 לטובים מהנים ואין אורחים טקבלים  ואין עין וצרי רעה שעיניהם מי בזרע יפהבעין

 ב'. ל"ח מציעא בבא]ג(
 ובברכות יזה. חששו לא כי סק"א שם זבט"ז ברמ"א מ"ג של"ר סי' יי"י שיו )6(תתתתרש.

 קפת. סי' ח"א ובררג"ז כו' בהר יעלו לאו ואם בי:ס"ג
 ע6 ומקין הצדיקים דורות וכל הגריות כל ונשחטו עלו משת פכ"ב בפרר"א )6(תתתתרעח.

 ל"ז שם ובמהר בראשית פרשה ראובני בילקוט אבל הרשעים. הרירות כלונתיחסו
 אלהיה. בני נקראו קין בניא':
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 חסידיםספר456
 יכולין כי להתחתן צריכים היו ולא בידם יכולת אם זימנ באותו לעסוק רציתילא

 עשו: עושר להרבות אלאלהתפרנס
 ברצון שלא בכח טובים בת לקח שרים 'ירי ועל  עשיר היה  אחרתהתהרעט."(

 לחכם וקראו נישואין ועשה ואמה אביה ברצון ולאהאשה
 יאמרו איך כי כבודי תחד אל ובקהלם ו( סט )בראשית ואמר עמהם בסעודהלהיות

 כתיב: אבוא שמוע אבוא לא יב( כח )ישעיה וכתיב במעונושהשטחה
 מן לו לקבל מומכ להתפרנס יכול ואינו בית פיפול לו שיש מי ]יב[רזר~תתרפ.6(

 הצדקה מן לו נותנים אינם ואם ברעים יתחתן ואלהצדקה
 העיר מאותה ירחיק אחרים בנים לו יש אם בהם שיתחתן עד להשות במה ירעוולא
 )בראשית וכתיב רעים כולם יהיו סן ברעים שהתחתן זרע באותו יתחתן שלאכדי
 האמין לא חי בעודנו קדם ארץ אל קרמה חי בעודנו בנו יצחק מעל וישלהם ו(כה
 הטובים משפחת במקום קדם ארץ אל קדמה משם יצאו שלא בשבועה ואפילולהם
 ישראל בית לי היה אדם בן יח( כב )יהזקאל וכתיב בכנענים ולא בהם שיתחתנוכדי
 וברזל ובריל נחשת כלם שם( )שם כך ואחר בפסולים סתהתנים קצתם שהיולסיג

 כליה הרעים על  שנתר באחרים ואותן בנשרים הפסולים שהתחתנו נדי בתוךועופרת
 צדיקים מתחילה היו כסף שנאמר וזהו כליה נגזר המוכים על אף הרי במוביםויתחתנו
 התחברו כך ואחר עמהם להתחבר ושלא ובפסולים ברעים להתחתן שלא נזהריםהיו

 כליה: כלם על וננזר עמהם ונתחתנועמהם
 שלקה ונעשה אשתו ומתה בנים לו היו שנבר אחר יאה החכםרזרזתתרפא.

 שנעשה צעור אתה למה לו אמר צעור והיה אחרתאשה
 תשמעו לתלמיריו החכם אמר הגונים ממשפחת שאינה אשה שנשא כרחו בעללו

 רעים יהיו האשה זאת שבני לפי. אמר צעור אתה למה לו אמ' זה את אנחםהיאך
 ושמה אשה ויקה אברהם ויוסף א( כה )בראשית כתיב הרי החכם אמר קרוביהכמו

 אלא לישראל רעה ועיטו רעים היו ובניה הדיבור פי על )א( הכמים ואסרוקטורה
 משרה ולא קטורה מבני שיצאו מופב הקב"ה ואמר אברהם מזרע יהיו רעים כמהננזר
 אמר רעה אשה ויקח פובה אשה לו טתה פוב לאיש שפעמים תתמה אלולכך

 יצחק מעל וישלחם ו( שם )שם כתיב באברהם כי נהגותיו הבל תנהוסילתלטידיו
 זאת בשל יתחתנו ואת של זרע ולבסוף ברע  כשמתחתנים  עתה אבל חי בעודנובנו

 : בתפלה אלא יעשה מה כןאם
 להם יזרוונ שהקב"ה כדי יום מ' שיתענו ולבנותיו לבניו הורה אחדתתתתרפב,

 ואם לטובה לתקן יועיל שנוצר קודם יום מ' נגזר ואם מובזוג
 אשה לו שיזמין אלא לאחר נגזרה שמא אותה שיקח יתענה לא אשה אוהבאדם

 שמים: ביראת קיום בני להם ושיהיו יחדיו ויהיוסובה
 אם בקהל לבא שאסורים הזאת בעיר אדם בני הנה לחכם שאל  אחדתתתתרפג.

 יצחק בגרע ולא בכנענים בהם יתחתנו שלא כרי בנו יצחק מעל וישלחם כתיב הריייה אמר בהם ויתחתנו עניים זרעי יהיו פן ירא אני אצלינויהיו
 נחר הקב"ה כי בזרעם יתחתנו שזרעך יבא ולא העיר מן התרחק ביתך וכל אתהכך

 כן: רגילות אין מתחתנים שממרחקים אע"פ הרגילותאחר
 רוצה ואינו בה הפץ אינו ושמעון לשמעון בתו ליתן שהפץ ראובןתתתתרפד.

 b"'pD.6( כדי בה חפץ שאינו יאמר אלא אותו ידחה אללישאנה

 מס"א. רבה בראשית )6(תתתתרפא.
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 השפזם טן נגזר היה שאם כך על להצמער לראובן ואין אחר ממקום להשיעסוק
 בה: חפץ שאינו בלבו שמו השמים ומן מתרצההיה

 התלמיד והיה לפניו יושב תלמידו והיה למות נוטה היה אחד רבתתתתרפה,
 הייתה לא וכי לתלמיד אמר הרב ראה הרב אשת עםמדבר

 והלך חי רבו בעוד אחרת אשה התלמיד ולקח חושדו. והיה שימות עד להמתיןיכול
 להוציא חי רבו בעוד אירסה ולכך פלונית אשה ארסתי כי ברכני רבי ואמר רבואצל
 לה ולרמז אליו דעתה לקרב כדי עמה דיבר שלכך סבור שהיה רבו שלמלבו

 החולה קע"ב[ ]רף יחשדהו שלא מאי להזהר אדם שצריך יקחנה רבו מותשלאחר
 כשמתים החולים כי להזהר צריך לרעה נתכוון שלא ידע החולה מות שלאחראע"פ
 אמרה וכמותו כב( כד ב )ד"ה כמו נקמה יבקש במותו אף להם שעשו צערמתוך
 : ויענשו שאולה ביגון שיבתי את והורדתם לה( מב )בראשית וכתיב וידרוש היירא

 וכו' הוו דננרי ושולייא רבו באשת עיניו שנתן אחד נאדם מעשה )א(תתתתרפו.
 אוכלין שניהם והיו עמו ועשה עמי עשה לו שאמ'עד

 מעשה אותו ועל כוסיהן לתוך נופלות דמעות והיו ומשקה עליהם עומד והואושותין
 על שעכר למי יקצוף העדה כל ועל יהפא אחד האיש ולטה וכו' דין נזרנתהתס
 שהשוה העניין בנה אשה לקחת להניה לציבור היה ולא תחמוד לא יז( כ)שמות
 קודם לחקור צריכין והיו גפ נותן היה לא היה שכך יודע היה ואילו לו רבואת

 כולם: על העוןלכך
 ארם שום יחתום לא פשעה שלא כדין שלא אשתו שמגרש אישתתתתרפז.

 בטקום הוא אם אבל שליח שכן וכל עד יהיה ולא עליונכבר
 קרוביה ואין זונה היא ואם נט שמביא עושה מצוה ישוב שלא יודע והוארחוק

 שיגרש: לעסוק טצוה הבושת מפי גפ לה לתתמניחין
 תעסוק לו בתי שאשיא טוב בחור תדע אם לשמעון . ביקש ראובןתתתתרפח.

 לו אמר לוי לבן ודיבר שמעון והלך וכך כך לבחור אתןואני
 ליקח רוצה אינני לוי בן לו אמר וכך כך לך יתן הוא ליקח ראובן בת תחפוץאם
 חייב לי תהיה שאתה לי יתן לא ואם מלוני זמן עד וכך נך לי יתנו כן אםאלא
 לא ראובן לו אמר לראובן ואמר שמעון הלך לחת שמעון לו ונתרצה וכך כךלתת
 לו שנדרת כמו כך כל לי ואין לך שאמרתי סמה יותר לתת אמרת בעבורךאשלם
 יש ולמה בתך בעבור אלא עשיתי לא אני שמעון אמר אשלם לא לו נדרתולמה

 שלא הפסיד שמעון ונם אשלם לא שאמר מה כפי ראובן שהפמיר ונעשהלהפסיד
 לו היה לא וראובן הכסף כל במהרה לך ראובן יתן וכך כך לוי לבן לידור לוהיה
 דברים יש שמעון נתכוון למובתו כי הפסיד וראובן הרבה כך כל המועם זמןבתוך
 שאמר היה משמעון פובה כפוי ראובן כי הייב שמים ובדיני חייב אינו אדםשבדיני

 : אחרת יקח פן בלבושמעון
 ליכנס רצה ולא הנישואין סעורת שעשה עד לחמיו המתין אחד "(תתתתרפט.

 קורם לך היה לו אסרו לו שנדר מה לו שיתן עדלחופה
 שינתן עד אשה אדם יקדש לא לכן הועיל ולא לו ודברתי עשיר הוא אמרלהזהירו
 תהיה לא כר( כב לשמות הוא עני ואם )א( הנישואין יאחרו ולא נאמן בידהממון

 : כנושהלו
 סקחג.6(

--
 א'. ג"ח גיטין )"(תתתרפו,

 ס"א. ר"ג וסי' ס"א ב' ס" השר אבן יקריו )"(תתתתרפט.
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 מנות שולח ראובן והיה בן לו היה ולשמעון בת לו "יה ראובןתתתתרץ.6(

 לבני  להשיאה דעתי אין למכם שטעון ושאל לשמעוןתדיר
 אתרצה כשלא לבסוף ממנו מקבל שאני טה גול כמו הרי לי שולח בני בעבוראם
 אמר רעה לי יעשה רוצה איני לו אומר אני ואם לי ששלה יתחרט אז לבניבבתו
 ישאל אם אותו תרמה אל רק לך שולה לכך שמא עני שאתה יודע הוא ההסםלו

 תעשה לא ולבסוף אעשה אני תאמר ואל להיות יכול אזנו לו תאמר בנך לבתושתתן
 עמו: יהיה הרין  ישנאך או  ואם גול  כמו  מתנותיו לך יהיה  אוכי
 או ימיז על יאפנ" לי הנידו לא  ואם מם( בי  לבראשית  בת"ב י(תתתתרצא.

 רוצה אינו אם באשה שמשדך סי מודיענו זה שמאלעל
 ועתה שם( )שם אחרתג(. באשה לרבר יפנה סיר רוצים אנחנו אין ואסרו לולהנשא

 לתתה בדעתכם יש שאם מינה נפקא לי הנידו אדוני עם ואמת הסד עשים ישכםאם

 על או ימין על ואפנה לי תגידו שלא לאו ואם לשם שלוחנו נשלח יאסרו שלאלי
 ביקש אחד איש אליכם. אפנה לא אחרת באשה שאדבר לאחר תתרצו ואםשמאל
  לא  האשה שאחי גרועים מבנות וביקש לבנו לו לתת רצו ולא טובים מבנותלבנו
 ניתן אסרו טובים היו האשה שאחי אותם וכשראו לבנו לתת נתרצו מוציםהיו

 היו לא שאהיה כיון לו אמר אחד לוקן שאל תחילה שבקשת אותה לבנך]ע"בן
 אחר זקן אמר טובים שאחיה אותה קח לכך טובים יהיו לא אחותם זרע גםטובים

 הבנים ויענשו כך על יענש יביישנה אם האחרת ביקש וכבר תהילה נתרצו שלאכיון
 לכם: ולא שטאל על או ימין על ואפנהוכתיב

 פלונית לך קח מבניו לאהד האב אמר בניו לשני צוה אהד יהודיר~ר~וץתרצב.
 בשביל אחרת לקח כן עשה לא מובים בת היא כי פלוניבת

 האב בא האב רשות בלא לקה האחר ובן טהוננים היו שלא בנים והולידיופיה
 בנו אשת קרובי מכלים והיה וכך כך משפחתה והלא ואומר ומביישו מגרשווהיה
 חפצים והיו מבוים שהיו לזה צריכין היו בניו וכל והאב עשיר שנעשה נתנלנללבסוף

 פינה: לראש היתה הבונים מאסו אבן כב( קיח )תהלים וזהו בולהתחתן
 לו וילדה אהרת אשה ולקח אמם ומתה ובנות בנים לו היו אחדתתתתרצג,

 ראשונה שמאשה אישה לבני ומקנטת טצערת והיתהבנים
 אשה שבני מרובה זמן לאחר ונעשה סבלו תקוה לכם ויהיה תסבלו אביהם להםאמר

 כעבדים להם והיו הראשונה לבני והוצרכו עניים השנייה ובני עשירים היוהראשונה
 פינה: לראש היתה הבונים מאסו אבן וכן יפתח עניין וכןושפהות
 לבניכם וקחו ובנות בנים והולידו נשים קחו ו( נפ )ירמיה כתיבתתתתרצד.

 שם ורבו ובנות בנים ותלדנה לאנשים תנו בנותיכם ואתנשים
 בתו את להשיא שאין לומר ד"א ובנותיהם כלותיהם על אוסר ותלדנה תמעטוואל

 נ( יר )שופמים כשמשון יאמרו פן שיגדלו קורם ישיא בנים  אבל לירת  בשיבילה  אלא)א(
 בעיני: ישרה היא כי לי קחאותה

 להנשא שחפיצה אשה ויש אשה להשיאו שסמוך בן לו שיש אדםתתתתרצה.
 אינו והבן טובים ובני וצנועים חשובים והאשה ובנולבנו

 ומונעתך חפצך ותעשה בך שהפיצה אותה שתקח פוב לכן האב יאמר בהחפץ
 ע"כ. ג( מקי"י. 3( מקי"ג.6(

----------

 העו"ש קטנות כשהן לקדש נהגו דגוה"ז כתב ס"ת ל"ז סי' העזר אגו בשי"ע )6(תתתתרצד.
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 בך חפיצה אינה והיא שתחפוץ אשה משתקח אותה אוהב שאינך אע"פמהרהורים
 אותו: אוהבת שאשתו לאדם שטוב לפי רעים להרהורים ותבא לך נשמעתואינה

 נשים עם ישכב בה חפץ שאינו אשה יקה אם פריץ בן לו שיש מיתתתתרצו,
 הפצו: לו יניח לכךאחרות

 תנאף אם בנו הוכיח והוא א.ש אשת על ובא פריון בן לו שיש מיתתתתרצז.
 ישתמר תמר אס הנן לו והשיב נבלותך אניד לביתה תלך אויותר

 ישתמד ישתמר ואם נבלותו יגיר לאו ואם יגיד אל דרכיו שעוזב רואה האבאם
 שמעון אשת אם אבל העיר שכבר לסי מיננד וויגוד חטא טוביה שאמר)א(וטה

 יגיד בביתו כששמעון שמה ללכת ירא והנואף אשתו תנאף שמעון ילך ואםפרוצה
 פלוני ילך אס ויאמר העיר לחכמי ילך ואם וכך כך מפני תלך אל לשמעוןראובן
 שום ואין אני אם כי ער אין ואמר ויניד העבירה מן להרחיקם תחתיו מזנהאשתו
 ני )ב(זיגור ילקה לא יודע איני אומר הבירו אמילו עדים ופלוני אני אם כייודע

 : עדותו כובש הבירויאמר
 שיתן סלוני בבת לי תדבר הכהן לו אמר חבירו אצל בא אחד כהןהשתתרצח.

 אצלי כא כהן אותו לו אמר חכם אצל זה הלך לאשה ליאותה
 שעבר לו אסורה אשה שאותה יורע ואני לו להנשא אשה באותה לדבר ליועבר
 נא הנר לי יאמר תקחנה לא לו אומר אני אם אחר עד לי ואין גוי או אותהבעל
 אותי וישנאו לכל ויגיד אותה יבייש לו אומר ואם ישאנה לו אניד לא ואם למהלי
 תאמר ואתה ממנה וימנע לו יאמר שמא והוא שבקרוביו הצנוע לאחד אמור לואמר

 : בעיניך רע כי בדבר שליח להיות רוצה שאינךלו
 שנראה מה הטוב יא(. 1 )דברים ה' בעיני והטוב הישר ועשיתר!תתתרצט.

 ד"א הדין משורת לפנים גהו )א( והישר טוב. הכלבעיני
 מנקש פלוני קע'נ[ ]רף לחכמים שאל אחר לחכמים אלא לכל ידוע שאיןהישר
  הוא ואם  כן  אמר  להם צריך שאינך חדרים לך יש לו אמר בביתי שאכניסנוממני
 בתורה עוסק הוא ואם בביתיך תביא הכל את לא )כ( אירא בן  אמר בבר  הנוןאתו
 תעשה מזב הרי בבית שיעשו מה יגיד שלא הנון כך והוא עין רע ואינו היוםכל

 שכירות ממנו תקבל אל6( דבר DIW ולא עצים חרבה לא שבעבורו וכיוןשתקכלהו
 בבית: שירור שכירות ממנו תקח למה )נ( חסר ואינך נהנההוא
 אם מראשית החושב מראשיתו דבר אחרית טוב ח( ז )קהלת כתיבתתתתש,

 עושר בעבור אשה שלוקח אדם יש באחרית יהיה מהיעשה
 יהיו רששם האשה אחי אם להתפרנס ויכול מובים מבנות לקחת יכול והיהגדול
 הימים לאהד יפסיר  שקיבל בכסף שהרויח מה ועוד נרם שהוא נמצא להם דוסיםבניו

 יתחתן ואם בטובים ולהתחתן לקרוביו אותם לתת יוכל לא או  נרולים  בנים  לוכשיהיו
 נחלה כא( כ )משלי נאמר זה ועל כפלים ויותר לתת וזהב כסף להרבות צריךבהם

 יעל מנשים תברך כב( ה )שופטים ונאמר תבורך לא ואחריתה בראשונהמבהלת
 שם)א(: יתר תכורך תברך באוהל מנשים הקיני הבראשת

-
 ססססק"י. ס" לפיל or כפ,ן 6(

 נקיט. דשנם דלישנא ואיגרא )3( ב'. קי"ג פסחים "(תתתתרצנ
 מזה משמע הדין משורת לפנים טובים: בררך ד"ה רש"י א' פ"נ מצותא בבא )6(תתתתרצט,

 ראה ספרי ויעויין סקי"ג ק"ג סי' בח"מ הממ"ע וכ"כ הדין סטורת לפנים הוא מגבכי
 ב'. ק' ובסנהדרין ל"ב י"א )3( צ"1. פיסקא ויעוין אדם בעיני והטוג שמים בעיני הישר ס"ט:פיסקא

 גהנה שזה אשש ע"ז כופין דאין הרמ"א כתב ס"1 שמ"ג סי' משפט בחשן)ג(
 דכופין. פסק דב"ק פ"ב במרדכי מונא והראבי"ה חסר לאוזה

 כאן. יש הניכר חסרון )6(תתתתש.
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 ממון לו כשנתנו גרועה אחת ממשפחה פירעו לקח טונים סנני אחדתתתתשא,

 עכור ממשפחתו גרועה ממשפחה אחרת אשה לעצמוולקח
 מזרעו ונם שלו הפסיס ונם לו שנתנו מה מהרה שהפסיד עני יותר ונעשהממון)א(

 וכשלקחו דור ניח על כלייה נגזר אחאב לבית נתחתנו דוד בית כשמלכי לו)ב(מתו
 ועוג בניולג( ונשי וורעו מנה חוץ העולם כל על כלייה נגור נשים קין מזרע שתורע
 מהם שנהנה וכל מהם ושיהנה בטובים הרעים שיתחתנו רוצה הביה שאיןובניו.

 הצדיקים גורל על הרשע שבט ינוח לא ני ג( קבה )תהלים ונתיב יותרמפסירים
 אחזיהו עם בהתחברך לי( כ )דה"ב וכת' ידיהם בעוולתה הצדיקים ישלחו לאלמען

 : מעשיך את ה'פרץ
 מקום באותו חפץ לבו שאין במקום אשה ליקח לבנו שמצוה האישתתתתשב.

 שלא יודע והבן במצות עוסקין ואין תורה לומדין שאיןלפי
 שכתוב כיון משפחתה כמעשה תעשה היא ועוד אחר במקום להביאה האשה לויתנו

 לא דשמיא במילי תשמורו)א( שכתתי ואת תיראו ואביו אמו איש נ( יט)ויקרא
 נולדו לא עדיין תאמר אם אשה מלקחת רבות שנים יעקב עיכב למה להםישמע
 אם אמר אלא אחרת אשה לוקח היה לא ולאה רחל היו לא אם וכי ולאהרחל
 אעגוב איך אמר אלא לראות נהרים לארם ללכה לו והיה רעות הן כנען מבנותאקח
 אשה לקהת אפילו צרכיהם שיעשה מי ואם לאב כשאין הרי ואלך ואם אבכיבוד
 תורה איזו ועוד ואמו אביו את לעבוד מוטב מרהקים לארץ אחריה ללכת לוויש

 היה ולא ראובן ער קרי ראה 'שלא )ב( יעקב אבל ולומד אשה לוקח כשאדםמהורה
 פן אשה אקח כך ואחר בתורה ואעסוק שאעמוד מומב אמר היה ונקימהרהר
 הוצרך עשו מפני אבל רועה שהיה מפני מתבמל שהיה כמו בנים נידוליבטלוני
 שאם ואמי אבי ואכבד בכאן אהיה לומר יתכן לא נפש וסכנת היזק במקוםלברוח.
 א"א עשו מפני אברח אמר לא יעקב ועוד צעורים יהיו ועוד יעבדם לא הרייהרנ
 לילך לו היה קשה כי ארם פדנה לך קום בקלי שמע סג( כז )בראשית אמרהרבקה
 למה מה( שם )שם וכתיב יכבדני מי אותך יהרנ אם ואמרה ואם אב כיבודבשביל
 רצה לא אעפ"כ הצער מן ואביך אותי נם לרבות נם אחד יום שניכם נםאשכל
 עמו תמות עבר ימות אם אמר עבר לפני ולמד והלך )נ( לו צוו ואמו אשאביו עדלילך
 עבר: מלפני וברח עשו שבא עד לפניו ולמר אלסור באשה מהרהר שאיני כיון.הכמה

 אל קרמה חי בעודנו בנו יצחק מעל וישלחם ו( כה )בראשית כתיבתתתתשג.
 ויסייעום )א( כנען בארץ יתחתנו כנען בארץ ישארו שאם קדםארץ

 בקהל לבא שאסורין פסולים בה שיש בעיר טוב אדם ידור אל לכך יצחק אתלגרש
 הפסולים: בזרע ויתחתן זרעו או הוא או עני והכשר עשיר הפסול יהיהשמא

 כך אלא נהלתי את אשחית פן לי לגאול אוכל לא ו( ד )רזת כתיבתתתתשד.
 שיפסיד פסולה או ארמאית שיקח מי שכל )א( הנביאיםהתנו

 וארעה י( יג )נחמיה נכריות נשים בפרשת בעזרא שאומר)ב( כמו ]ע"ב[ ונחלתושדהו
 איש: ויברחו נתנה לא הלוים מניותכי

. ילקוט פי"ב סוטה תוספתא )נ( ט'. ממון לשום אשה הטשא כל י ע"א קדישיו )6(תתתתשא.
 ויעחי"ש המבוק מחר שפלט עוג זה הפליט א'. ס"א נדה )נ( רכ"ג. רמז מלכים

 ')מ""יי.4(שיי4(י,"ק יתתהתש,נ
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 מי כל הרי אבי התענה אשר בכל התענית ני נו( ב )מ"א כתיבתתתתשה.
 כנגרו טובות לו לגמול בנו צריך חטרו צרת עלשמתענה

 רצו לבסוף טובה אשה לו מזמן הטה שיהיה שמעון על תעניות כמה עשהראובן
 לחכם ושאל והלך בדבר צעור ראובן והנה לראובן ונשמע מופה אשה לשמעוןלתת

 אותה לקהת המשפחה בעכור בה רוצה ואני צעור ראובן והנה לי לתת רוציםפלונית
 טובה כפוי תהי אל טובה אשה לך שיזרמן בעכור התענה שראובן מאחר החכםאמר
 ובלא רשות לך שיתן ריעינו עליו חרבה ונם תפייסהו ראובן ירצה לא אםכנגדו
 טובה ממשפחה והיא אותי תובעת האשה זאת לחכם שמעון אמר תעשה אלרשותו
 יורע שאתה כיון החכם אמר לי יתנו לא שמא אתבע ואם לתבוע בושת ישולי

 החכם שלח חפץ אינו ראובן חנם על לא לבו בכל אותך ואוהב וצמים יראשראובן
 היטיב אשה אותה יקח ששמעון חפץ שאינך עליך שמעתי החכם לו אמר ראובןאחר
 אוהב אני כי שמים לשם אלא מכוין שאיני הקב"ה לפני וידוע גלוי לחכםראובן
 טובה ממשפחה היא כי בו מתחתן הייתי ממנה בנים לו יהיו אם כי והאמתשמעון
 אותם לחכם והניד לתקנתו שאינו מסנה לו שמזיק דברים הרבת אלא שמחוהייתי
 לי עשתה  ולא אשה לאותה שנחתי כי  יורש  אתה והלא ראובן אמי ועודדברים
 עסה וטובה הצלחה לו יהיה לא כי אני יורע אלא אבותיה בל אוהב ואני רעהמעולם
 ויבא לילדים רעה תעשה והיא בנים בעבור עושה שהוא כיון ועור לי קשה כןעל

 נחלתי: את אשחית פן לי לנאול אוכל לא ו( ד )רות וכתיב לרעהלהם
 כתיב כי מעמון שלמה ובני ממואב יצא שרוד ומואב עמון יכו למהתתתתשו.

 טוב מראשיתו כשהוא מראשיתו דבר אחרית טוב ח( ז)קהלת
 כי )א( רבה בברא' דרשוהו משיח על זרע מאבינו ונחיה לב( יט )בראשית אמרהכי
 הנשמות כל שיכלו עד בא דוד בן אין מאברהם שקיבל אביהם מלוט מקובליםהיו

 אמרו מלחמה עשו מלכים חמשה עם מלכים די שראו כסו מלכיות ד' ויקרימושכגוף
 אנחנו מקובלים שאמרו נתקיים כך ואחר בעולם כשלו מלכים שד' נתקיימו כברהנה

 בפרק כדאיתא כרכים חמשה שיהפכו ער בא משיח שאין מאברהם שקיבלטאבינו
 משיה ואין )נ( צוער צביים אדמה ועמורה מדום נהפכו כרכים חמשה והנה )ב(חלק
 עלינו לבא בארץ אין שאיש רואין שאנו כיון שבגוף הנשמות כל שיכלו עדכא

 ז"ה בגימפריא זר"ע מאביניו ונחי"ה זרע מאבינו ונהיה לכך שבנוף הנשטותשכלו
 להם היה  לא  האוה שהרי שמים לשם שנתכוונו לפי טאבינו ונחיה המשייה:סל"ך

 לתאוה בועז חמדה לא ורות לרות זקן שהיה בועז נזדמן לכך זקן שהיהמאביהם
 ולא לנעמי בן שיולד נעמי בשביל אלא הבהורים אחרי לכת בלתי י( ג )רותשנאמר

 ושאר ומשיח ושלמה דור יצא לכך לבנותיו לום כסו אחת לילה אלא אליה בועובא
 מהן:צדיקים

 ואחת כעורה אחת והיתה  אפיות שתי לקחת אמונתם נתח  וזקן בחורתתתתשו.
 והזקן האחרת על ייצרי יגביר ולא היפה אקח הבחור אמריפה

 לא הכעורה אקח אם שכן וכל כך כל לתשמיש לבי אין כי היפה אני אקחאמר
 היתה בנשים וצופה כחמה יפה אשתך היתה אם לבחור החכם אטר לחכם באואזקק

 שטיה. על ספריה איקרי לא ב': צ"ג סנהדרין כמ"ש עזרא נקרא אבלמגחכיה
 יש ואולי ד"ה ט"ז ויחזקאל א' ק"ט ויי"ש שם מצאתי לא )3( נ"א. פרשה )"(תתתתשו.

 תיו : 114 צר ששי הדר יעליגעק ה' שי המדרש בבית רבינו. בדברי משתאיזה
 אי. הי ייז )ג( כו'. נהפכו מלכות קרנות יו"ד כו' הרשעה אדום שתפול קורםרבנן
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 טוקין כשהאיש יפה נערה ויבקשו ג( א )מ"א כתיב בדור אבל אחריהן מהרהוהייתה
 אם יום מ' בתוך )א( אשהק( . . . נבור. אדם . . אבל. חלוש הוולר אשתו עלובא
 כמו )ק תאומים אחת מטיפה ונם )ב( יום מי לאחר ולא ארם בני משני להתעבריכולה

 : אהד מנרעין שיבוליןו'
 יפים אנשים מן אשתו שדיברה עד בסימה דברים אשתו עם אמר החכםתיזתתשח,6(

 מלבה לשכח )א( דברים שאר שדבר ער לשמש רצהולא
 עמה לשמש רצה לא הרעים מן עמו מדברת כשהיתה וכן יפים אנשים אותם שלמהשבתה

 עמו תדבר שהיא קורם בפה תובעתו שאשתו מיג( המחשבה: אותה מלבה שמשכחעד
 : פובים הנניס יהיו לא תתבע היא שאם )ב( התשמיש על תהלה עמה הוא ידבר עמהלשמש

 בישוב ילכו שלא מהלת בת אנרת על גזר דוסא בן חנינא רבי )א( ג(תתתתשט,
 הכמים תלטירי היו אז כי רביעי ובליל שבת בלילאלא

 לא הראשונים וחסידים )ב( בבתיהם היו שבת בליל קע'ד[ ]רף כי מטותיהםמשמשים
 משמשים היו ולכך בשבת נשותיהן תלדנה שלא ואילך רביעי מליל אלא משמשיםהיו
 וכן )ד( לשבת קורם ימים שלשה אלא לים פורשין אין )נ( ואמרו ואילך רביעימליל

 לדרך ילך ד' ביום כי  חהטא ולא עך ופקדת כד( ה )א.וב )ה( ואמרו כרכיםלכיבוש
 ובלילי שבת בלילי רשות דוסא בן חנינא ר' נתן ולכך מיטתו ישמש די בלילהרי

 והצמיחה: והולידה י( נח )ישעיה וכתיב נשמים עת ואזרביעיות
 שאינו מי כנון הכא העולם ומן הזה העולם מן עצמו שמאבר ישתתתתשי.ג(

 שהוא מי וכן ומכושף שנים כמה אשתו עם ולהזקק לשמשיכול
 היא ואם הנא העולם ומן העולם מזה נאבד נט נותן ואינו לו ילדה ולא אשתועם

 אתה מת כי א( כ רס"ב לחוקיה ישעיה אמר וכן חופאים כלם הקרובים אוסעכבח
 אשה לקחת שלא )א( הבא לעולם תחיה ולא הזה בעולם אתה מת בי תהיהולא

 כתובה; על יכבירו לא ממון לו איןואם
 החכם ונתן אשה לקחת בקש  ובשגרל מערותו אנן חתנו לאחדתתתתשיא.י(

 ניורת לישא עצה לו ונתן לחכם זה ואמר לו יתנו שלאעצה
 גיורת: לישא מותר שפכה כרותכי

 כטה והייתי אשה לקחתי הרי לו אמר חכם לפני בא תלמיד אחדרזרזתתשיב.
 אשה ולקחתי ומתה ממני וולר לה היה ולא אשתי עםשנים

 מערותי לוקה קטן כשהייתי כי נורם זה יצמא הרה ואינה עמה הייתי מרובה חמןאחרת
 שנלקה יש . . אתה. אמור כן אם )א( לו אמר מלהשתין אותי מעכב שהיה קמןאנן
 בת יתנו ולא שלו שפשע בידוע מוליד ואינו אשה כשלקח אבל ומוליר אבןטסנו

 חקי"ח. ד( סקסו. ג( סקע'". 3( מקיץ.6(

 א'. כ"ז נדה )3( מאה. ד"ה ג' מ"ג סוטה בתוס' מובא פ"ר יבמות ייילמי )6(תתתתשז.
 פי"ב. בא מכילתא)נ(
  שם.  גררים  )3( כו'. ולדעתי תולה שלא ב': כ' נדרים כמ"ש )6(תתתתשח.

 יבמות )ס( שם, שם )י( א/ י"ס שבת )נ( א'. ל"ת נדה )3( בי. קי"ב פסחים )6(תרזתתשטי
 זה דין השמיט הרמג"ם אבל תשמיש. אינה זו דפקידה חייב תודינה העיין בימ"ב

 ר"מ סי' אייה בשו"ע ומובא לדרך שיוצא ביט מטתו לשמש שאין פ"ר דעות בהלי שכתבמשום
 גמג"א. ויעו"שמט"ו

 ג'. י' ברכות )6(תתתתשה
 בני אותן מכשיר כך ומתוך וז"ל: ר"ת בשם מביא הערל פרק יבמות גמרדכי )6(תתתתשיב.

 האבן מן או הבטן מנתיקת לרפואתו אחת גיצה הרופאים מהם שחותכיםאדם
 חשתן אתהעתרת
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 לא בשלישי הרי ומתה אחרת ולקה ומתה אשה לקח ואם הוא שפכה כרות כיישראל
 : הוא שפכה נרות שטא גיורת אלאימה

 ממני תהר שמא אשתי אל אבא אם עני כשהוא הצדים יחשוב לאתתתתשיג,6(
 נדדי מזמן הקביה כי הוא אמנה ממחוסרי זה לפרנסה אקחואנה

 ולמחר אוכל מה שאומר מי )א( במכילתא ואמר אמו ממעי כשיוצא ליונק חלבאשה
 : אמנה ממחוסרי זההרי

 שאשתו צער לו ויש ובת בן לו יש כבר תדיר אומר היה אחדיזרותתשיד.3(
 שהולר כיון החכם לו אמר יפרנס והיאך עשיר אינו כימעוברת

 והיה דבריו קבל ולא תדאנ אל לכן החלב אשה בדרי הקדים הוא ברוך הקדושתלד
 אמר שיחיה בני על התפלל לחכם אמר הבן הלה הזמן ואחר בן לו ונולדמתאונן
 לפני תאסר ואל בשרך את להטיא פיך את תתן אל ה( ה )קהלת נאמר עליךליה

 מעשה )א( ידיך מעשה את וחיבל קולך על אלהים יקצוף למה היא שננה כיהמלאך
 : הולד ומת מראשיתו דבר אחרית טוב ה( ז )שם וכתיב הבנים אלוירך

 שהיה יתן מי ואמר בו שנצטער דבר לו שנעשה לאחר שמע החכםתתתתשמו,
 בנים אותם כן אם החכם לו אמר שנה שלשים לפניטת

 ברכתה וכשנולדו מהם יצא או צדיק בהם יהיה ושמא נולדים היו לא וחיים לךשהיו
 אמר וכוי ברכים קדמוני מדוע יב( ג )איוב אמר איוב והלא לו אמר לך שנתנםמי
 מוחתני לא אשר יח( יז כ )ירמיה אמר ירמיה והלא זרעו כל לו שמתו כיוןליה
 ויגון עמל לראות יצאתי מרחם זה למה עולם הרוו ורהטה קברי אמי לי ותהימרחם
 וכבר )א( לעולם בא שלא הפץ היה והבשת הצער כעבור הרי ימי בבשתויכלו
 ומשקה לעולם חי שהוא צעור היה כי לירמיהו לו הנח לו אטר יהזקאלנולד

 הרעה שתבא שמח לרעה מתנבא היה אם הנון שאינו ונביא התרעילה כוםלאומות
 להתנבאות סרחם שיצא על ונצמער התאויתי לא אנוש ויום מז( יז )שם כת" בירמיהאבל
 הרעות על הצדיקים יאמרו שלא ובוש זה על ומצמער לאומות משקה ועדייןלרעה
 שרבים אלא כן אומר היה לא הבושת בעבור אבל הרעים בפני לו ובושתממונה
 : שכתננו כמו אלא שמואל בימי חרב שילה גם הבית חורבן בעבור תאמר ואם )ב(על....

 אשתי שתהר רצון יהי אחר אמר רבן נפני יושבים היו התלמידיםתתתתשטז.ג(
 אמר תהר שלא רצון יהי לאו ואם חי יהיה הולדאם

 הרי אמר נולר שלא טוב הרי ימות ואם הבירו אמר אשתי שתהר רצון יהיהבירו
 כח( שם )שם וכתיב בשפחתך תכזב אל טו( ד )מ"בכתיב

 ועוד אותי תשלה לא.
 את או אביו את שפודה בת או בן או וולד יש ההכם אמר שיהיה אתפללכשיוולד

 יש אברהם פרה אשר יעקב כב( כס )ישעיה שנאמר הצרות מן או המות מןאמו
 האם או האב הרי הולד ומת האם על או האב על צער או מיתה או עליושנגזר

 מותר: יהיה עצב בכל כנ( יד למשלי שנאמר וזהו פודחו העצבון הריעצבים
 נתייעצו כשילדה מזנונים ]ע"ב[ והרה פנויה אשה היתה אחת בעירתתתתשיז,

 רעים ביד מסרם והקב"ה עשתה וכן הוולד להמית להקרובותיה
 העיר: מן שברחו ער אותם ועינו ממונםולקחו

 סק"" ג( מק"ג. 3( מש"ע.6(
 ססספג"ו. 9" לטיל וגדול

 מ"ח. סוטה גבבלי זה כעין בי פרשה רויסע מסכת נשיח )ן(תתתתשיג.

 הם אלו ידיך מעשה את וחגל תתקע"א: רמז קהלת וגילקוט ב' ל"ב שבת )6(תתתתשיד.
 וגנותיו. בניו אדם של ידיומעשה

 ש"א, רמז ירמיה ילקוט עוין )3( חבית. חורבן על שנתנגא י"ל )"(תתתתשטו.
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 עוברה להפיל כדי לשתות מה אחת לאשה וחקרה לזנונים הרה אשהתתתתשיח.

 הוולד תאבד שהיא תחמא אל לו אמרו לה ללמד אהדורצה
 אמרו הוולדו אחר אותו משתמית לעולם שתבא קודם אותו שתאבד מוטב להםאמר
 היא או מידה הוולד יצילו שמא ועוד ידך על ולא )א( בו תחטא שהיא מופבלו

 המוקף: מן תרומה לעניין )ב( דומה זה ואין יהיה והוולסתמות
 והיה לומד העבד היה לומדים בניו ובשהיו אהד ליהודי היה עבדתתתתשיט.

 אחרת לארץ ללכת רוצה אני העבר  אמר  יפה כתיבה כותבהענד
 אני לאו ואם אותי ותשחרר מוכה עמי ותעשה וכתיבה בלימוד להתפרנס אוכלאם
 לירי שיבא כיון עליך העון ויהיה אשה ואקח עבד שאני ידעו ולא רחוק למקוםאלך
 אמר לו שמע לא יהודית אשה יקח הרי החכם אמר האדון רצה ולא רביםתקלת
 לו וילדה אשה לו ונתנו למרחקים והלך תעבודו בהם לעלם סו( כה )ויקראכתיב
 חופא וביאה ביאה גל ועל  לישראל  להתחתן לו  גרסתה בבר  לאדון החכם אמרבנים
 שאטר טרפון כר' שמא )ב( מצרי היה והוא עבדו לירהע בתו שגתן ושזן)א(

 בכאן: )נ( שלישי דור לומר ואין העניין בזה לתת לו ומותר ליפהר עתידיםממזרים
 י( כד )ויקרא אומר עיראי ר' בשם נחוניא ר' )א( עדיות מסכת בסוףרזתתתשכ.

 משה ומה והומר קל רברים והרי וגו' הישראלית אשה בןויצא
 שם ר' )ב( ואמ' מעצמן שנתגלו ער הממזרים לנלות רצה לא אליהו של רבושהוא
 דוקא ונהו בשבוע אחת פעם ולתלמידיהם לבניהם אותן טוסרין אבל לגלות רצולא
 בני או צנועים אינם אם אבל מחלוקת בני ואינם צנועים )נ( והתלמידים הבניםאם

 בהם: יתחתנו שלא יצוה אלא להם יגלה אל הםטחלוקת
 טשפחות בגנאי המספר כנון מותו אחר מחטיא ויש מותו אחר שכה ישתתתתשכא.

 זרעיהן את שמחרפין גורם הרי מחלוקת ובעל הנון שאינולמי
 במשפחות פנס ונותנין משפחות נננא. המדברים ארם בני ורוב אבותיהם ננאיומוכירין
 הפוסל שיהא פסולין בשאר או בהם יתחתן זרעו או שהוא יגזור הקניה אותםוסביישין

 אבל העונרין להרוג שלא מצחה נח בן דרק הש"ס קאתו ב' נ"ז בסנהדוין "(תתתתשיח,
 מותר אז לילד המקשה אשה כגון להרוג רודף כשהשבר ררוקא להקל שלא ומסיק כוה חקר%"א ס" יאיר הות ובתשו' שרי. לא לישראל דגם כתבו ל"ג וחולין אי נ"ט שםהתוס'

 פקועה ובן אמו ירך דעובר דקיי"ל מה לפי ובאמת ס"ס. תכ"ה סי' בש"מ כמ"ש העוברלחרוג
 מטהרתו אמו שחיטת בשוח וחורש שנים ח' בן אפילו אומר שחרי שמעון ור' אמו בשחיטתניתר
 בהמה עובר שנא דמאי השורין את להרוג שיא מוזהר אינו רישרא% לומר לגו יש כן ב' ע"דהילין
 ביצה וכן א' ו' ערכין שטלר ער לה  טמהיגין אין איהרג שיצאה אשה  זה ומשוט אדמעמעובר
 פרשת זוטרתא ובפסיקתא אטר. לכן ביו"ט נתחדש עצמה בפני לטיה fifillnl אמה כגוףהיא הרי העולם לאויר יצאה שלא עוד כל כי א'( ב' )ביצה תיאכל שלא ככ"ח הלכה ביטששכולרה
 איתא שתרי גט ואת אותו משום ט ואין אמו ירך שהוא שבמעיה שליל לרבות בבהמהשמיני:
 מות שנאמר מעשרת כשהש מתה אלא שטלר ער לה ממתינין אין מיתה המתחיבת מעוברתאשה
 משום השליל את אסרו הטחים בעקבי ההולכים הקראים כי אנחט ויודעים והטאפת. הטאףיומת
 אב9 מותר הוא שלישראל אע"פ לכותים שליל מוכרין שאין פ"א טחים במס' ואיתא החי מןאבר
 איחו ליעבר לחבר ליה ניחא ב': ליב ערלין )3( טעות. ממכר הוי לשתים אטר שהואמכיון
 תוס' העויין לשם דומה זה יאין רביט וקאמר רבא אינפרא הארץ עם ניעבד ולא קלילאאיסורא

 צוה. שהאריכו וכי ד"ה אי דישבת
 יוצא לעבר חורין בת כשטתן כי אמורא עביר לא לעבד בתו את ששן שנתןזה כי להשיר יש אבל א'. ס"ט קרושין )י( ל"ה. ל"ד ד, ב' אי הימים יסרי )יתתתתשש.

 חורין בן עבד כמו ירחש כי פירש והרפ"ק בקהל לבא ואסור מצרי שהוא בזה שחטא אלאלחרות
 והא ירחע כי כתב גא5 ר"מ מתלמידי לאחר המטחם והפירוש חרי. למפרע תרח עבר העיורןכי

 שלישי. דור היה WS שעדיין ר"ל )ג( למפרע. אחריעצמו
 אומר הוא הרי אומר ער" בן חנינא ולפנינו: ה"ר פ"נ שם בתוספתא הוא )6(תתתתשכ.

  בזרוע ציץ בן וקירבה שם היתה אחרת וצ'ק: Nrty וקידושין שם )ג( כו/ויצא
 לצטעים. דוקא שמוסרין בקדושין שם שאמרו מ"ב בן שם כסו ר"ל )ג( לגלות. חכמים רצוולא
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465טפרןחמידים

 מה הקב"ה כשגוזר כי האלהים עשה זה לעומת זה את נם יד( ז )קהלת וכתיבמסול
 אשה יקח פלוני איש כשנזר הרי כיצר דברים להכין טקדים הוא הימים כאחריתיעשה
 נרועה במשפחה יתחתן שלא יודע והקב"ה יקרה ממשפחה מהם אחד והנהפלונית
 או הגדול שמע"ה דבר יעכב לא בחרות שבעת כרי בילדות תהילה להכיןמקרים
 שננזר במי ומתחתן במשפחתו זוג יטצא שלא מאבריו באחת מלקחו או בקומהמכעירו
 למה לומר אין לכך ונזק פגם שום בלא טוב זונ לבניו הקב"ה שיכין יתפלל לכךלו
 וקיימו ורברו לשמעון בתו להשיא דיבר ראובן"( להיות. עתיד מה יודע הקב"ה כיכך

 לטובה זו נם ראובן יחשוב בתו את שבייש אע"פ אמונתו על שמעון ועברבאמונתם
 למות לה היה בתו את משיא לשמעון היה ואילו לו ננזר הרי אחרת אשה שלקהכיון
 לו יראה ואל שמעון עם יתקוטט ואל יצטער אל לכך שנשא אותו אותה שישאכדי
 שלוקח מי כנון מותו אחי מחטיא יש וכן הקב"הנ( מן ה~יוונין כל כי זועפיםפנים
 שלומד מי כל ונם בהם וכיוצא האם לאחי רומין בנים רוב כי לבנו או רשע אחותלו

 ירבעם כסו שלהם הרעים ממעשיהם שילמדו אחרים עור ויבאו רעים מעשיםאחרים
 לאחר אבל יחטא לא הוא ובימיו תורה הנון שאינו מי את שילמד מי וכן נבטבן

 קילותא אחר  ולהפוך להקל ומחטיא חוטא להרע שערום אדם כל כי ויחטיא יחטאטותו
 מי  ימצאם ימים  אחר  הרי כותבם או בשפים מעשה או  המפורש שם  שלמר מיובן

 מאות כמה לאחר עד נירון שאינו גמור צדיק ויש לגונזם לארם היה וטוב הגוןשאינו
 זכות לעשות לחשוב לו קע"ה[ ]דף שהיה לפי סרובה זמן לאחר טמנו ונפרעיןשנה
 ערכין מסכת בסוף דאמי כנון לעשות לב על שם שלא על ממנו ונפרעיןאחת
 עשו לא כי יז( ח )נחמיה כתיב בעזרא אבל נון בן יהושע כתב מקום שבכל)א(
 יצר על לבקש לו והיה ישראל ארץ זכות לו שהיה ישראל בני כן נון בן ישועמימי
 והוא וביוש  עורא שבא ער נפרעין אין הרי וסיעתו עזרא כגון העולם מן שיכרתהרע

 )תהלים לפיכך ישוע  שמו  חסר  לכך ביקש לא והוא ביקש  ועורא הכניסםויהושע
 טובות מהשבות בלבו הקב"ה שישים מצוא לעת הסיד כל יתפלל זאת על ז(לב

 : זמן לאהר טמנו נפרעין יהו שלאושיקייטום
 כשהיתה גרם מה אבותם אחר החכם חקר היו אחין משומדים שםתתתתשכב,

 תעשו וכן תראו ממני הרב אמר נעשה סה הקהל אמרוהנזירה
 בניו נשתמדו לכך עירו בני עם ואנסוהו גוים יהרגוהו שלא כדי ונשא וערב שתילקח
 וכל מחטיאים יהו שלא מטנו היוצא וכל ידו על תקלה תבא שלא אדם יתפלללכך

 : הבורא לרצון שישובוהחוטאים
 להזהר צריכים אשה לו לקדש אחד למקום שלוחו את ששולח כהןר~ר~תתשכג,

 בלשון לו יעמרו הקודש בלשון לדבר יודע השליה אין אםבו
 אני יאמר פן לאהר )א( ואף בו יגמגם פן טקדשך אני פלוני בן לפלוני לומרשיורע
 ואותו לגרשה יכול לישראל טעה ואם מקדשך אני לפלוני יאמר אלא לימקדשך
 יורע שהשליח בלשון היורע תחילה יקרא לכך לדקדק צריך לכהן אבל יקרנהששלחו
 אביהם ושם ששמם בעיר שנים יש ואם טקדשך אני הכהן פלוני בן לפלונילסבר

 פלוני: בן פלוני בן לפלוני יאמרשוים
 ט"מ. ב( מקכ"6. קיטן כ6ן מטמע רפק6(

-- . - -  

 )"תתתתש:א.
 ב.. ט"ב

 המשלח. הוא ישראל אם גם נ"י )"(תתתתשכג.
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