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 ענייןוחמירותג כחוב כאןנם
 מי כיצר בניהינם ליורשיו אוכלת אש ומנחלת גהינם יורשת ענוה ישתתתתשכד.

 למחות ובירו רעה בתרבות ותלמידיו קרוביו או בניושרואה
  הרי ומכה  מחרף אהיה ולא  עמהם דעתי מעורב אהיה בלבו ואומר והנאותבטירופים

 שישנאוהו עי ולאמם לאביהם רעות יעשו ואף רעה לתרבות שיצאו גיהנם מנחילםוה
 כל )א( ואמרו בנו שונא שבטו חושך כד(  יג למשלי  שנאמר זהו בו שנולד יוםויקללו
 את שהרניל ומי מכשול תתן לא עור לפני יד( יפ )ויקרא עובר הגדול בנו שסכהמי
 וכותב יכהו אם כשיגדל אפילו בהכאות יבעט לא בקטנותו והכהו מוסר בתוכחותבנו

 שמא דוד אסר כי )ב( נקוד לול"א ה' בטוב  לראות האמנתי לולא י0 בולתהלים

 אביו עצבו ולא 1( א )מ"א שכתיב לפי תשובה לעשות יכול ואיני בני אתהחטאתי
 עשית: ככה מדוע לאמרמימיו

 ויודע בדין שיושב כגון לגיהנם האדם את שמורידה ענוה יש וכןתתתתשכה.
  אלך איך ואומר תועים דין שבית  שיודע אחר  אדם אושהועים

 והוא נתעה שלא עטנו שב לו ואומרים בקי והוא בקיאים שאינן  שיודע אוואביישם
 שהציבור שמע או עליו תלוי העון יתעו אם נמצא בקיאים אתם כי אשב לאאוטר

 והדרך ה( מה )תהלים כתיב הרי בפניהם שאדבר אנכי מי )א( ואומר שקרמדברים
 וכיוצא אילו כנון צרק שאינה ענוה שיש מכלל צדק וענוה אמת דבר על רכבצלח

 : חנמים הלמירי  לפני  יברך %א  הארץ עם כהן  ואמרובהן
 וסובא s~ltSI ניאוף לבעלי שנותן ארם כיצד צעקה והנה צדקה ישתתתתשכו.

 תנאף לא סןגה לא לקרות ותוכל תזנה ולא כס( ים )ויקראוכתיב
 באילו לרוצחים משחית כלי הטספיק כל מיצה לא תרצח לא תג"יף לא לקרותותוכל
 כמסייע הוא הרי לליסטין מזונות והנותן מות כלי הכין ולו יד( ז )תהלים וכתיבהורנ
 הכסף לוקה שהרי ביניהם ושידך סייע כאילו הרי מנאפים לבעלי הנותן וכןעמהם
 שלא לו טוב רבים בפני  צרקה הנותן )א( אמרו ועוד לזונות אתנן ונותן לושנתנו
 : נזל הצרקה נמצאת צדקה ונותן לשלם לו ואין שחייב מי לזהוי( וקרוביתן

 שנפל ספר ורואה טהורות  אינן שיריו כגון רעה שהוא חסידות ישתתתתשכז.
 אשה ראה )א( אמרו וכן בספר יגע ולא שישרף מוטב ואומרלאש

 בה. אגע ]ע"ב[ ולא שתטבע מוסב אומר והוא בנהרטובעת
 הרבים לרשות )א( תורה ספר שטוציא כגון דופי של חסידות וישתתתתשכח.

 ואחלל נפש אציל איך שאומר מי או בשבה הדליקהמפני
 והיתר איסור וכשמביאין בעיר בו וכיוצא בתורה בקי שהוא בעצמו היודע ועורשבת

 וססמט"1. ססססק"( קי' לטיל " כעין6(

 דוד אמר כך לולא על נקוד למה א': ד' בברכות )3( א'. '"ז קטן מועד )6(תתתתשכד.
 לעתיד לצדיקים טוב שכר ליחן עתיר שאתה בך אני מובטח רבש"ע הקג"הפני
 ו,.ז ו.": ,.' ין" לות יירו ל"ו "," ן .ה'יי, ה. גמ"יייתתתתששד. כו'. החטא יגרום שמא ט'לבא

 לראשון. בפ"ח וכן שם ובענפים לשלישי ת"ז בעקרים ויעיין ב' כ"ג nelD )6(תתתתשכז.
 לרה"ר. ספרים להוציא לעכו"ם לוטר שמותר הגאון כתב קטת ענין הלקט בשבלי "(תתתתשכח.
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467 תמידיםמפר

 מה אוסר היה מורה הוא היה אם שמא לחטא עינוותנותו הרי לאחרים תביאואומר
 : מתיריםשהם

 תם ואחר רמאי שאחד שרואה כגון בצרקו שאובד צדק שופט ישתתתתשכט."(
 לטעון יודע שאינו אלא התם עם והדין לטעון יודעוהרמאי

 ערים  והשכיר מרומה  שהרין יורע ואם לאלם  פיך  פתח ה( לא )משלי )א( נאמרעליו
  בערים:  תלוי  עזן יהא  יאמר אל  לב(  שקרש%

 שפושעים שגורם מי כיצד רעה ולזרעו לו ונהשנ. רעה שהיא  טובה ישתתתתשל.
 דין העיר לבני רע והוא הואיל הרי בעיר דרים הרבים מחטיאיאו

 יח( יח )יחזקאל שנאמר וזה רעה לורעו ויעשו בהם נכשלים וזרעו הוא שיהאהוא
 משפחתו שפונם עמיו בתוך עשה טוב לא ואשר ד"א עמיו בתוך עשה טוב לאואשר
 בה להתכבר טובה והעושה לעמיו ונזק בושת שנרם חטא אשר על . . לו.ונותנים

 בה:ומשתבח
 מלאכה יעשה שמא בשבת המשתכר כנון רעה שמביאה טונה ישתתתתשלא,נ(

 שלא מוטב ארם בני מכה שכרותו ובתוך משתכר שהוא מיוכן
 מי או הכפורים יום בערב )א( שמתענה וננון שבורג( להיות הרבה בפוריםישתה

 חלשות ורואה להתענות תקטן את הדוחק וכן לאכול יצטרך שמא באב בחישמתענה
 אע"פ במשפט יבא האלהים מעשה כל את כי יד( יב )קהלת וכתיב כח וחסרות בונדולה
 בשעת בעיניו טוב אם כשעשאוהו השבו שלא נעלם כל על במשפט יביא לשמושהוא
 הדבר לסוף ודעת לב ישים נשמע הכל דבר סוף ינ( שם )שם כך אחר ורעהמעשה
 טוב יהיה לא לבסוף שמא ירא האלהים את ואז נשמע הכל דבר סוף שכתובוזהו

 הדין: מיום ינצל שלא האדם כל זה כי מהתחלל שמור מצותיוואת
 לארם הסר לעשות שהלך כנון מזכות הוא וריקם עון מלא חסד ישתתתתשלב,

 והמפרנס עכירה לעוברי כמסייע לרשע והנותן תפילה זמןועבר
 בידם: מוחה אינו כהוגן שלא דבר וכשעושין בליעות )ב(  ומלמרן ומנענען )א(יתומים

 שמתקן בזמן )א( כגון הימנה ביטול טובה לשמה שהוא אע"ם לימור ישתתתתשלג.
1

 ושופר לולב )נ( וכן המץ מפני )ב( בפסח או פסה נערבמצות
 מפרים: או נפש מציל היה בטל היה ואילו ולומר דליקה שיש שמע או בהן כיוצא'

 שבחו ומתוך )א( רבים בפני אדם משבח כנון מגנה שהוא משנח ישתתתתשלד.
 והנורא הגבור הגדול בתפילה האומר וכן גנאי לידיבא
 : והחזק הראוי)ב(

 לא אם שילשול לו שיש כנון תמורתה הימינה שטובה צניעות ישתתתתשלה.
 האומר וכן רגליו ממיטי נצוצות יטנפוהו שמא ביותר בנדיוינביה

 ט'י.  ג(  ססילחד. ו(  ססט3"ג.6(

 ויעויין מ"ג ט"ו סי' חו"מ ג' %' שגועות  לג( tat/e י"1 סי' בחו"מ  מיבא  מ(תיןי!תשכט.
 ג'. ל"בסנהדרין

 הכחוב עליו מעלה כתשיעי שאוכל ומי להתענות אסור בעיו"כ היא צ"ע  ה(תתתתשלא.
 ב'. ח' גרשת ועשירי השיעי התענהכאלו

 מלשון)6(תתתתשלב.
 יותר לאכול פי' )ג( מתגעגע. והמפרש הכ"כ פירשו לאכון מתחטא שהוא גנן מ"ח a~/eשם וגבלי ה"י פ"נ תענית ובירושלמי ואשתעשע. כמו ואשעה כי תריראגאורייתך ואגעגע תמיד בחוקיך ואשעה קי"ז קי"ט תהלים הפסוק על התרגום'

 והמצטרך.מהראוי
 תרי"ג. סי' יעו"ש )ג( תל"א. סי' ש"ש )3( ס"א. הע"ב סי' או"ח ש"ע ק"ט פסחים )6(תתתתשלג,
 הלכות ברמג"ם ויעויין גנותו לידי בא טובתו מתוך : ולפנית א' ט"ז עיכין )"(תתתתשלד.

 בי. ל"ג ברכות דאיתא כמו היראף צ"ל: )נ( ה"ר. פ"זדעות
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 ונדבק כבנדיו נונע ורע שכבת ועתה ומכסה מרין לו ויש ערום מיטתי אשמשהיאך
 שמתפלל נגדים שיפשוט מוטב אלא בהם ולומד הכנסת לבית בהם והולךבבגדיו
 נם יותר שאהבה נם כתובה ויתן יוציא כבנרה והיא בבגדו הוא )א( אמרו נםבהם
 זרע ששכבת יתכן לא כי מביביו וכל מקום אותו וישפשף ירחץ לא שבשרו יתכןלא
 האלהים בית אל תלך כאשר רנלך שמר יז( ד )קהלת שנאמר ומתפלל והולךדבוק
 מתקיימת שאינה חכמה היא כי יותר תתחכם ואל טז( ז )שם נאמר בזה כיוצאעל

  הכמה: אינה מתקיימת שאינה הכסהוכל
  שאוטר סי  כנון רשעים  מראית  לא( ממנה שטובה וחסירות שוה ישתתחתשלו.

 כי פלוני אחר אראה ולא אשקול לא דבר שום לו נותןנשאגים
 עבדו או מידו יפלו שמא לפי אותם ואחשוד אחריהם אפשפש ואיך נאמניםכולם

 לכך קע"1[ ]רף אחריהם ומהרהר מלחושרם לבו יסבול ולא מקצתם לו יגנבוושפחתו
 הכל ותתפוש מהו ודע ותשקול שתמנה טראשיתו דבר אחרית טוב ח( שםלשם

 גמליאל: כרבן ומכבדם )ב(כננבים
 הפיצה ובנפש בשמחה ועושה הקב"ה את לבו בכל שאוהב אהנה ישתתתתשלז.

 בשמחה  המצות את שעושה כנון אהבה חשובה ואינה רצונואת
  עבירה  בריקרוקי  מהרהר אהיה לא  אם  בכך מה בלבו אומר לירו עבירה דברוכשבא
 רצוני שיהיה במה ידקדקו פעמים אם אוהבים לי וכשיש ורם בשר אני הלאזאת

 שכן וכל רצוני ננד שהוא במה ידקדקו לא פעמים אם כועס איני ידקדקו לאופעמים
 השמים מן טוב יותר אני וכי בעבירות איקדק לא לפעמים אם יכעוס לאשהקב"ה
 את ליראה יב( י שיברים נאמר לכך מאנוש אלוה ירבה כי יב( לג )איוב כתיבהלא
 עליהם יחדיו שניהם ואם אהבה אינה בה אנודה יראה שאין אהבה כל ולאהבה ונו'ה'

 יש: אהבי להנחיל כא( ח )משלינאמר
 תעשה לא במצות יצרים בי )א( פירוש לבבך בבל ה( 1 )יבוים כתיבתתתתשלח,

 לב פשוט ונהו להזהר כבר נהג שהוא במה ד"א עשהובמצות
 לעשות לו וקשה מתגבר ויצרו כבר נוהג היה שלא במה או נסיון לידי וכשיבאאחד
 נפשך ובכל ד"א נפשך נוטל אפילו נפשך ובכל לבבך בכל זהו אחר לב כפוףוזהו
 נפשכון רעוא את יש אם תרגומו נפשכם את יש אם ח( בג )בראשית כמו רצונךבכל
 כשהוא אבל מחשבותיך ובכל דבריך בכל פירושו לבבך בכל כי"( לבבך בכלל זהואין

 נפשך: בכל נאמר לכך עצוב בלבבואנוס
 למצוה סייג לעשות כדי תעשה ואל שב במצות לחטוא אדם יכולר~תתתשלט.

 שלא כרי )א( בשבת שמבטלין ומגילה ולולב שופר כנוןחמורה
 לאור לקרוא וכן לרשות מרשות יוציאם שלא וכדי הרבים ברשות אמות ארבעיביאם
 דברים ויש יחטא שלא לזכור סייג אדם יעשה לכך יטה שמא )ב( בשבת בתורההנר
 שעשו ואשתו איש כגון יתירה מצוה לקיים כרי לו מותר קצת חוטא שאדםאע"פ
 אחריה יהרהר שסופו ללכת וירא ביניהם וישלמו לו ישמעו שמא יודע ואחדקטטה

 לאשתו: איש בין שלום לעשות נמחק הקדש שםשהרי
 ממטיס. 1W'P ננוטק א כטין"(

 א/ מ"ח כתובית י(תתתתשלה.

 ס"ה. ארץ דרך מסכת )3( דלעיל. בסי' כמו כגון. תאותם צ"ל: )"(תתתתשיו.

 'w~tp. לשלישי פכ"ח במורה הרמנ"ם רמז ע"י )"(יןרנתת'צלחי

 א'. י"א שגת )3( ג'. נ"ב סדה )"(תתתתשלטי
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 יחדיו הולכים שצופה אחד ואיש הנשים בפני צופה שאינו תמיר הריתתתתשמ.
 אם ראה בנו פוגעות הנשים הרי איש לאותו לומר החסידיכול

 לוקח )א( חכם בתלמיד אמרו שהרי הנשים בפני מסתכל שאינו אע"ם עברועדיין
 ואלישע אחרת באשה לו יחליפנה ולא שיכירנה כדי הארץ עם עמו שיוליךאשה
 כגון נוהג אינו ואחר נוהג זה שחסיד רברים בשאר וכן לדבר השונמית עם לנחזיאמר

 הרגיל לאיש לומר יכול מעפ אלא להסיר ואין לאכול אחר ורגיל גוי פתמלאכול
 מי )ב( שאמרו ומה ולאכול נוים של לחם לקנות רגיל זה בלא בי טעות הרילאטל
 כאילו הוא שלשם לפי וכו' חכם תלמיד יאמר לא תרומה כהן אביהם להםשהניח

 : טמאה תרומה לומוכר
 כוונתי כל הרי אדם יאמר אל טז( ז לקהלת הרבה צריק תהי אלתתתתשמא,

 שלא דבר שאעשה יתכן שלא ואע"פ שמים לשם מעשיוכל
 שיוכל וחכם חמיר בעיר יש אם  הרי עון לי יהשונ לא טובה שכוונתי כיוןכהונן
  הנביאים  מבני אחר ואיש  לה( ב  לס"א כתיב  הרי  עון לו  יחשוב שאל ולא  לולשאל
 צריק תהי אל נאמר יה על להכתו האיש וימאן נא הכיני ה' בדבר רעהו אלאמר
 לו אומר שתבירו מי )א( הרי לו אמר כי שמיאן אותו חשב מה מקום ומכלהרבה
 אמר ועור חייב[ לפטור( ע"מ אמר )ולא פצעני ]הכני פטור הרי פטור ותהיה בנריקרע
 בפטם: עצמו את להכות יכול אדם אין כי נצטווה לא והוא )ב( עצמך את תכהלו

 שהוא אצלו חמירים ויש לעשות טוב שהוא סכור שארם יבר כלתתתתשמב.
 נקרא ולכך נכשל יהא[ שלא כדי מהם ]ישאל מהם לשאליכול

 לשון עלך ישפר מלכי כד( ד )רניאל וכן עלי לבי וימלך ז( ה )נחמיה לשוןסלך
 תסיר שאינו לחכם ישאל ולא לשאל לאדם לו ויש עיצה בלא רבר (עשות שלאע.צה
 לקיימם: המצות כל שמרקרק תסיר לחכם לישאל יש אבל מקיים נאה ואין דורששנאה

 המשבחים את ושנא המוכיחים את אהוב )א( ארץ דרך במסכת כתובתתתתשמט
 שיש ברבר אותו שמשבחים שמח ולבו האדם את טשבחיםאם

 ממנו ]ע"ב[ נפרעין נהנה ולבו בו שאין בדבר אותו משבהין ואם שכרו יטעטו הריבו
 דבר אותו יעשה או בי אין לומר לו ויש המשובחמן

 שמשבחיי
 יהו ולא בו אותו

 : בונפרעין
 לאחיו אמר וכששב אחד במקום אחיו שהלך אחד בחסיד מעשהתתתתשמד."(

 מעשים הרבה עושה שאתה עליך אמרו שם שהייתיבמקום
 קורם כי וכך כך עשיתי שלא מה לאחיו החסיד אמר וכך כך עושה שאינךטובים
 אוכל אם חושב אני עושים אחרים שאין מה הרגילות המידות לעשות מתחילשאני

 לעשות לי שקשה הדבר וזה ברבר השם חילול יהיה לא פן אתחיל אנילעשותו
 ממנו נפרעין עשה וכך כך ואומרים מת וכשאדם אותו עושה שאני אומר אםאעשה
 טיסתו משמש שהיה שלאחר  שאומרים כגון לעשותן עצמי את אדהוק לכך עשהשלא
 ומעיין בעצמו ובורק שוהם וכן עליו  שופך טים  קבין סי או שיהפלל קורם טובלשהיה
 תלוי ובעניות שבעושר דברים שאר אבל לאחרים מאמין היה ולא הבשר את המנקראחר
 לעשות יכול כשהיה עשיתי כשיכולתי לעשות אוכל לא שפעמים אע"פ עושההייתי

 סקכ"6.3(

 : פ"ז רמאי בתוספתא רק מצאתי לא הזה הלשון )נ( א'. קם"ח בחרא בכא ח(תר!ר!תשמ.
 בירושלמי. ויעו"ש כו' הארץ עם אביהם שירשו הארץ ועםחבר
 בפנים. עצמו את להכות הצווי בא שלא ר"ל )3( א'. צ"ב קמא בבא )6(תתתתשמא.
 המכבדך. את ושנא המוכיחך אוהב הוי ולפנינו: פ"ט ייטא )6(תתתתשממ
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 של הנר את לתפוס מאבלי אוכלים שהיו ולאותם לשפחה מניח הייתי לאטעושר,
 לעוני וכשבאתי שעוה של בנר או שמן של בנר אלא המאכל על יטפטף פיחלב

 אני: ואנוס אני עני כי אמרתי כי השם חילול אינו זה לעשות יכולתילא

 כגון רבינו אבינו שנקרא ארם כ( בז )משלי פיך ילא זי יהללךתתתתשמה."(
 יעקכ רבינו בן ראובן כך יחתום אל ראובן כנו ושם יעקברבינו

 רבינו בן פלוני אני שמו את יחתום לא רבינו כמשה ואסילו יעקב בן ראובן "םמ

 ואף שפתיך ואל נכרי פיך ולא זר יהללך שנאמר החסיר פלוני בן או הקדושפלוני
 את ישכח ואל היא ולא מעשיה בשערים ויהללוה לא( לא )שם וכתיב שמובחתיטת

 מניר אדם ויאיטרוהנ(. בניה קמו כח( שם )שם שנאמר ואמו אביו את ולאעצמו
 שהם כדי עושה רבי היה כך עושה אבי היה כך עושה אני כך לתלמידיו אולבניו

 במה )א( וכן מאלהיג( רשעתי ולא ה' דרכי שמרתי כי כב( כב )ש"ב וכתיב כךיעשו
 בעלה 1'אשרוה בניה קמו כה( לא )משלי עשיתי וכוה כזה להם ואמר ימיםהארכת
 חריף בן לארם יש ואם המצבה על או שטר על או כתב על יחתום לא אבלויהללה
 מונה היה זכאי בן יוחנן שרבן )נ( ואע"פ אמר כך בני פלוני ר' אדם לבני יאמרלא

 ישבחו ולא אחרים תלמידיו בפני אהד תלמידו אדם ישבח לא תלמידיו שלשבחן
 אם אבל רבנים על וכן יתביישו ושלא בו יקנאו שלא לתלמידיו שינידו אותםבפני
 קנאה שאין אע"פ חביריו מכל היה בתורה גדול יאמר לא רק בו שהיה מה יאמרטת

 ממרים שעושה אדם יתכן לא פיך ולא זר יהללך ב( כז )משלי בחי אלא מיתהלאחר
 וגם עשיתים אני ר' כתב ולא המשניות מירר ר' הרי המפר את עשיתי אנישיאמר
 כי עשיתים אני חברתים פלוני בן פלוני אני שחברם מי אמר לא ומדרשותברייתות
 כשד- תאמר ואם רצו לא לכך העולם בזה שכר ויקבלו לבם יהנה כן עשו אםירעו
 את ושנא המוכיחים את אהוב )נ( ארץ דרך במסכת אמר לכך לבו יהנהיהללנו

 ואם אשמנו אמנם אהללה כגון בפיוטם שמם את לרמוז רצו לא והראשוניםהמשבחים
 פיוטי אומרים והיו פייטנים שהיו הדיוטים היו דור באותו בו וכיוצא קליר אלעזררי
 עשאום הדיוט יאמרו שמא בפיוטך רמוז שמו היה לא ואם בו וכיוצא קפיר אלעזררי
 יש לבו ויהנה עצמו אדם יהלל לא לכך שמו לרמוז לו בקשו לכך אוחם נאמרולא
 היו ראויים ממני מוכים זו הנאת טובת יחשוב ועור ישתכח לבסוף בלבבו לחשובלו

 שם ה( נו )ישעיה נאמר ועליהם גדול שכרו הבא בעולם הוזכרו, ולא שמםשיזכר
 כבוד שאקהל אעסוק לא לכך לבא לעתיר יקבל העולם בזה קבל שלא לו אתןעולם
 מירה אותה בו שיש אע"פ לבו ונהנה חמיו לאדם אומרים אם וגם הנאהושום

 אותה בו ואין אותו משבחים ואם העולם בזה הנאה באותה שכרו קיבל עליושאומרים
 ולא זר נאמר כבר והלא שפתיך ואל נכרי נהנה. לבו שאין אע"פ ממנו נפרעיןמידה
 בן פלוני אני רב שהוא אביו על איש יאמר שלא אלא עצמו על מדבר אינופיך
 שכחו יאמר למה אכיו שסכירין במקום אם יתכן לא הקרוש פלוני בן או רבינופלוני
 : העולם שיככדום כדי שאומרים שיאמרו גורם אותו מבירין שאין קע"ז[ ]דף בטקוםואם

 הכא העולם מן מסתפק יותר מהבירו וצדיק חכם שהוא מי כלר11ותתשמו,י(
 יוליכוני אנה יודע איני ואמר בכה זכאי בן יוחנן רבןוכן

 סקכ"ן. ר( ע"כ. נ( תקכ"ג. שען י5'3ן מכש ע"כ 3( מלכ"ג. קימן נגיעה"(

 רשת. מהל' פ"ז מיימוגי הגהות ועיין מ"ח פ"ב אכוה )3( א'. כ"ח מגילה )5ןתתתתשמה:
 המבכדר. את ושנא המוכיחר את אהוב ולפנינו: מכ"ט ובאדר"נ פ"ט עמא)ג(
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 יחשוב ומוב חכם שהוא מי אלא בוכה והיה שלישית בכת )ב( ותלמידיו והוא)א(
 העולם: באותו להיות אוכה במה כן אם הרי חיי כרי אינם שעשיתי הזכיותכל

 שהוא ממי בררכיהם הולך ואינו רשעים בין שהוא למי טוב יותרתתתתשמז,"(
 והשא צריקים בין שהוא למי רע ויותרה( חוטא ואינו צדיקיםבין

 ועוברת: לפרקים הכאה בטצוה יהיר והוי ושמא רשעים בין שהואממי
 יעשה ואדם אלהים בעיני טוב ושכל חן ומצא ד( ג )משלי כתיב ג(תתתתשמח.

 ברכה והיה ב( יב )בראשית וכתיב לכל אהוב שיהאאדם
 אותי שטברכים שלי וחסרון הססה בלא גורם אני אחר אמר שיברכוהו אדםיעסוק
 שאינו אע"פ בפשוט מחציות שני להם ליתן אומרים כשצריכים מחציות בכיסיתדיר
 והנער כו( ב )ש"א שנא' הקב"ה לפני שנר לו יש אדם בני רצון שעושה כיוןנהנה
 יעשה שלא השירים ועם מלאכים עם לרבות ה' עם גם וטוב וגדל הולךשמואל

 ותף: נשים עם לרבות גם אנשים עם גם והשדים טלאכיםהשבעת
 עולם ענין יום בכל לחשוב לי היה בשיבתי עתה אחד זקן אטרתתתתשמטיי(

 אותי מטרידים שדאגותיי אלא מניהנם וגם הדין ומיוםהבא
 בל ונשאתה החכם לו אמר הרבה דברים ושאר זרעי את ולזוונ מזונותי על לביואת
 לבי זה על הזקן אמר ודאגותיך לבך פרידות מועילות כלום דואנ הלילה וכלהיום

 וילרות ילדים לי ויש זקן ואני תקנתי ועל דאגותי על חושב אני היום שכלטצטער
 פנאי לך כשיהיה בתורה תעסוק לו אמר עליהם תהא מה כשימות וחושבקטנות
 לתהלים וכתיב בתקנתך יחשוב הוא ברוך והקדוש ה' לפני ושיחך ולבך נפשךותשפוך

 בלבבך אסריו ושים תורה מפיו נא קח כב( כב )איוב ואומר לי יהשוב ה' יח(מ
 וכתיב וישמעך אליו תעתיר עד וכוי לך תועפות וכסף בצריך שדי והיה בז( כה)שם

 וכתיב צרה ביום ה' יענך ב( כ )שם כתיב כך ואחר תמימה ה' הורת ח( יט)תהלים
 וכתיב זקנה לעת תשליכני אל מ( עא )שם וכתיב משאלותך ה' ימלא ו( שם)שם

 : הוא אני זקנה ועד ד( סו)ישעיה
 שעשה זכיות כל שהרי נדולים כמה אהבה של יסורים אמרו הנהתתתתשנ,ס(

 שנים באותן כמו העולם נהנו לא שמעון ברבי אלעזר רבי)א(
 הרי עיתם בלא מתו ולא לנשמים הוצרכו שלא הקרוש רבינו )ב( וכן יסוריםשסבל
 להם עשו בידים כאילו מהם נהנה שהעולם מה וכל מכל נדולים אהבה שלימורים
 כךהסובה

 מעליי
 כאלו מהם ונפרעים לעולם רעה שגורמים לרשעים ולהפך עליהן

 אם מרצון אלא באים ואינם הואיל גדולים אהבה שיסורי פי על ואף עשובידים
 יבפלוהו שלא רחמים עליהם לבקש צריך מתפלה או מלכתוב או מללמוד אותומנטלים
 הרכה ממצות ומקיימה מצוה כירו יש אם אדם על 81וב שמעון ברבי אלעזר דר'כמעשה
 הקב"ה עונבה כך ואחר רבות שנים בה לנהונ מצוה והתופס )ג( כהלכתן מקיימםואינו
 הרי טעלי רחקו כי עול בי אבותיכם מצאו מה ה( ב )ירמיה עליו ונאמר אותודן

 ניאצו ה' את עזבו ד( א )ישעיה וכתיב מוסרות נתקו עול שברו ה( ה )שםכתיב
 עושה שאינו )ד( לו יש הנאה ומה פלוני הקב"ה ואומר אחור נזורו ישראל קדושאת
  כתיב  הרי  "נ עליה  עוסקים  שאין מצוה או  עוברת מצוה ואמ לעשות רגיל שהיהכמו
 וכתיב הוא רשע הרי ירך את תנם אל מזה ונם בנה תאחוז אשר טוב יש זההית

 סקכ"ע. ס( מקנא. 7( סקל"1. " ט"ו. ק" stus גני סרטן טף טד 3( סקנ"ס.6(

 ,. ,ך" ק.,י ),( aw. מ( ,ן. ,ע,ן';שיך:ג;, 7(נ ,','(ין"י%תתתתשצ,'
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 מצוה שאינה דבר בעבור עזנה ואם לו נונה ואין חשכים הלך אשר י( נ)ישעיה
 וכתיב וגו' בארות  להם לחצוב חיים מים מקור עזבו אותי יק ב )ירמיה נאמרעליו

 עושה שאינו רשע מצות עושה צדיק לרשע צדיק בין וראיתם ושבתם  יח( נלמלאכי
 צדיק ד"א ופירש. שנים כמה שנוהג עבדו לא לאשר אלהים עובד ובין כללטצות
 כלפי אלא שאינו בדבר מדבר עבדו לא כמשמעו אלהים עובד לבריות רשעלבריות

 ואם מוב אם נעלם כל על במשמט יביא ה' מעשה כל את כ. יד( יב )קהלתמעלה6(:

 רוחות מלאכיו עושה ד( קד )תהלים בהם שכתוב מלאכים אפילו  ה' מעשה אתרע

 ובחרו מעליותא ומדות גריעותא מדות מדות בשתי נבראים הקב"ה של מעשיו כלכי
 מעלה ]ע"ב[ צבאות שכלפי זהו להשוותם כסי שבחרו על אותם ומינה אהדכל

 השמים ויכולו א( ב ומראשית שנאמר וזהו בטרומ.ו שלום עושה ב( כה )איובנאסר
 הוא ברוך הקרוש כי )ה( ר"ה במס' כדאיתא נבראו ולצביונם לרעתם צבאם וכלוהארץ
 של מעליותא וזהו בשר אוכלות שאינן וחיות בהמות כנון עשב אוכלות בריותברא
 אותם הופסות בשר שאוכלות רעות שחיות ונריעותא מצויה שפרנסתם וחיהבהמה

 לאכול בשר או לטרוף בהמה שמוצאות עד ימים כמה שפעמים נריעותא אותםואוכלות
 אובד ליש יא( ד )איוב וכתיב בנופם להסתכן שצרינין פעמים כשמוצאותואפילו

 עצמות בהם שאין ברמשים וכן ורעבו רשו כפירים יא( לד )תהלים וכתיב מרףמבלי
 ונריעותא בהם לעוף כנפים להם ויש טצויים שמזונותם מעליותא להם ישהזבובים
 פעם כרוקה שמוה וגם בהם שמושלת לעכביש יש ומעליותא בהם מושלשעכביש

 בחוץ ועולה פעמים היותר לכל או אחת טויה כדי אלא רוק ואין ביום פעמיםאו
 לה יש פעטים פורחים שהזבובים לה יש וגריעותא רגליה שתי בין ההוםומבקעת
 ונריעותא מזומנת שפרנסתם בבהמה ומעליותא באריגתא יעברו לא ופעמיםלתפוש
 חרב בידו לתפוש ויכול בכל שרודה בו יש טובות מעלות והאדם אותהששוחמין
 ובבהמה וברנים ובעוף ובאילן באדמה מזונות למצוא ויכול ואבנים וחיצים וקשתוחנית
 ועורותם ללבוש צמרם ולוקח לאכול בהטות ושוחט ומרכבות בהמות על ורוכבובחיה
 וגוזלים זה את זה והורגים אוכלים אפם ובזיעת שבעמלם ונריעותא מלאכתולעשות
 כי תאותם לעשות יכולים שאינן ועצבים וממות מהלאים וחרדים זה את זהותוססים
 וכוכבים וירח שמש ומנהיגי ומגה.נם דין ומיום מהקב"ה ויראים מחבירו בושאחד

 ישים ובמלאכיו יה( ד )איוב כתיב ובמלאכים ספינות כמנהיני מנוחה להם איןוסגלות
 מטהיצתם הנדחים בטלאכים )ו( מצינו שהריר( לעשותם הנשלחים ברבריםתהלה
 וכן ארצה טוצב סולם והנה ינ( כח )בראשית יעקכ שהלם עד מדוםמהפיכת

 ענין על גבריאל )ח( מעשה וכן ובניו הייא רבי על שהניד על לאליהו הילקו~(
  שיש וכמו פיו על הסודות שכל לפי אחר מעשה על מסמרון )ט( וכמעשהירושלים
 דן ובדינור בגהינם רשעים ראש על נופל דינור נהר שהרי למעלה כך לממהניהנם
 על אלא רקיע מן לסמה והנברא ודם בבשר אלא הרע יצר שאין בזדון ולאעליונים
 )דניאל כתיב הרי )י( הכל יודעים מלאכים והלא תאמר ואם ידיעה שבלאדברים
 הרי הפלאות קץ מתי עד היאור למימי ממעל אשר הבגדים לבוש לאיש ויאמר ו(יב
 אותם ונשאין עליו ממונה שחבירו ברבר נכנם ואין חבירו במחיצת נכנס אחראין

 כא( כד לישעיה וכתיב מצמערים עליהם נגזר ופורענות ונזרות צדיקים ידםשתחת
 תסית. "ימן ככ"י י"65 "טעי11 יכמטטס עי מטו 3( מק"י- "'מן 61עד מכ16 "לכ"ע l'O'p ט16 טל6(

 בגא )ו( פ"נ. רבה בראשית )1( א'. '"א )ס( כו'. לו 'ש הנאה מה לו אין לרורות קבועהומטה
 ט"ו. חגיגה )ט( ס"ז. ס" 'יה"כ פרק 'וטא ישראל ן'ן )ס( א'. פ"המציעא

 שבת תוסי' כ"כ )"
 באהל הנה השרה עילאה מלאכי ירעי הת לא כי ב': ק"א בראשית מוהר אבל שאין ד"ה ב'י"ס
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 יראים אדם שבני כסו אדם בני כדרך המזיקים וכן במרום המרום צבא על ה'יפקוד
 הקב"ה כי ה' רוח את תנן מי ינ( מ' )ישעיה ממלאכים יראים מזיקים כךממזיקים

 ספר שעושה עליו שנוזר יש וכמה שנים וכמה חכמתו ומה )יא( חכם נעשה מיגוזר
 מי וכל אחיות בסודות וכן קרייה לפתור וכן בתלמוד וכן שלשה או שנים אואחד
 לא בי לו שנלה מי גחל הרי לנתוב וינול כותנה ואינה הוא ברוך הקדוש לושנלה
 וכתיב להודיעם ובריתו ליריאיו ה' סור יד( כה )תהלים רכתיב לכתוב אלא 5ונלו
 במשפט יביא  יר( יב )קהלת שכתוב  ווהו חוצה משנותיך יפוצו סו( ה )משלי)יב(
 וצדיקים כותבה שאינה רע אם לו שגילה טוב אם שנעלם שנורם נעלם כלעל

 לפניו זכרון ספר וינתב יח( יז מז נ )מלאכי שנאמר הבא לעולם להם מוצנעהעיקר
 צדיק בין וראיתם ושבתם עד וכו' מנולה עושה אני אשר ליום ה' נאם לי והיווכתיב
 בעבור הצדיקים שנהנים טה הזה ובעולם ענדו לא לאשר אלהים עובד וביןלרשע
 ופלוני צדיק אני שמים ירא יאמר ואל העשירים בשערי הצועקים כענייםתפלתם
 עושה והוא מעוני אשתמרה ולמה עני ואני עשיר הוא עולה והוא יורד אנירשע
 העולם מן לטרדו חפץ הוא ברוך שהקדוש לפי מצליחים דרכיו וכל חפץ שלבומה
 מעבירה מהם נפרע הוא ברוך הקדוש הצדיקים אבל ממנו ליפרע ממהר אינולכך
 עשיר שהוא במזל נולד הוא שמא ועוד הבא לעולם מהם יפרע שלא כדיקלה
 המזל שיבחל עד צריך זכיות כמה עני שהוא במזל נולד שמא וצדיק קע"ת[]דף
 היה לא נרולות זכיות לו שגרמו לא אם בן לו יהיה שלא במזל נולד אברהם)ינ(
 יעשה אם כי עולה בעושה יקנא ואל קלה מעבירה עצמו ישמור צדיק לכך בןלו

 לפרנס ינול ואיני עני ואני לעשות יכול אני וכות מה אדם יאמר ואל מרובותזכיות
 צדקה עושה הייתי אז עשיר הייתי אלו מועמים טזונותי כי ביתי ואת עצמיאת
 העולם וכל עני היה דוסא בן חנינא רבי )סו( ועור בעי ליבא רחמנא )יד( אמרוהרי

 צדקה נתן ולא בסערה שנים י"נ היה יוחי בן שמעון רבי )טז( וכן בזכותוניוונים
 לצדיקים עניות דקדוקי ני הצדקה מן עליהן מעלין ויותר בימיו נראה לא והקשת)יז(
 כי נותנים היו ושמא למעבד להם כדבעי נותנים היו לא שמא ענינים בכמה להםטוב
 שסובל והעצבון יסורים אותן אלא נותן. היה לא דוסא בן חנינא שרבי לומר אפשראי

 ולזכות סובה לו חושב הוא ברוך הקדוש עולה ולעשות לרמות חושב ואינובעניות
 והם בזכותם נזונים העולם כל אלא עוד ולא עשיר היה אם צרקה נותן משהיהיותר

 בפובות מחליף הוא  ברוך  הקרוש צער אותו וטתכיישים וכחושים עניותבדקדוקי
  גרם  וכאלו מידו נותן הוא כאלו עליו ומעלין לעולם לכל או טובה לשארומשפיע
 מן גרוע עניות דקדוקי או יסורים שסובל זכותו היה ואלו מובה אותה בידוועשה
 היה או גאה היה עשיר היה אלו עני שהוא צדיק ויש עושר להם נותן היההצדקה
 עניות דקדוקי של יסורים נותן לטה תאמר ואם הקב"ה לפני מוב שאין דבריםעושה
 יש זה או זה או טומר דבר באיזה הוא ברוך הקרוש יודע זה יסורים שאר לויתן

 ומצוה העוני בעכור אלא עושה היה שלא באיש שיתחתן כדי עניות עליושמביא
 שבאים ופורענות שיסורים ויש יחד ונדבקים עוני ולזה עושר לזה הנזרה לנלגללמלאך

 במדרש )י6( כה למגרעה להון דאתמסר מה אלא עלמא כהאי ירעי לא אלא איה כתיבאמאי
 היא צפונה ללמוד שעתיד הורה אותה אט1 במעי נוצר שאדם בשעה תושיה לישרים יצפוןמשלי:

 5עלמא ייתון דלא עד ודרא דרא בכל דאשתכחו עמא רשי אילין כל אחרי: פרשה ובזוהר לכך.לו
 ז' תענית )י3( לעלמא. ייתון רבא עד ידעין הוו כקא דא51פן מה וכל כו' בדיוקניהון קיימיןה11
 תלמיד אם וגו' לנדך לך יהיו כתיב ומי חוצה מעיטוריך יפוט כתיבא':

 הטי
 חוצה מעינותיך יפוש

 הקב"ה. ויפנינו: ב' ק"ו סנהדרין )יו( א'. קנט שבת )יג( אתך. לזרים ואין לברך לך יהיו לאוואם
 בי. ע"ז כתובות בבלי ויפוייו ח"ג ס"ט ברכות ירושלמי ~1( בי. 5"ג שבת )עז( ב'. י"ז ברכותלעו(

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



 חסידיםמפר474
 שנאמר עליו באים עניות ורקרוקי ופורענות יסורים לכן חבירו לאיר ששמח לפיעליו

 ויש תשסה אל אויבך בנפול יז( כד )שם וכתיב ינקה לא לאיד שמח ה( יז)משלי
 שבקש בעבור ויש התפלל ולא ארם בני על לבקש לו שהיה לפי עליושבאים
 הוא ברוך והקדוש ננזר שלא דבר על אוהו ובשברון לב בכל הוא ברוךלהקדש
 על ויתפלל הראשונות את וישכח דבר שאר עליו שמביא ע"י דבר מאותוסוררו

 הדין מן אדם לשום לתת לו שהיה בעבור עליו באים שיסורים מי וישהאחרונות
 כפלים לרופאים שית! כדי יסורים עליו ומניא לו נתן ולא שמים מדין היינ לושהיה
 שבעבור שידע כדי טעליו יסיר וכשיתן חייב שהייתי לאותו אתן בלבו שיהרהרעד
 אבותיהם שעשו בעוולה שעניים ויש הבא. לעולם נקי שיהא למען עליו באוזה

 וכתיב רלים ירצו בניו י( כ )איוב וכתיב כלייה ממון אותו על ונגזר הבניםוירשו
 לו אשר לכל נושה ינקש יא( שם )שם וכתיב ליתומיו חונן יהי אל יב( קט)תהלים
 ממני עניים שהיו ויש הנזרה שיתקיים כדי יצליחו לא טמון מאותו שיש ומןוכל
 ויש יכלו. לבסוף כלן להם ומסייע עולה עושה בעיר שהיה )יט( רבית שקבלו)יה(
 ז( ב )ש"א שנאמר בנאות פה דברי בעבור ויש לו נמר שלא למ: יתן שלאבעבור

 מפיכם עתק יצא גבוהה גבוהה תדברו תרבו אל נ( שם (DW וכתיב ומעשיר מורישה'
 לו אתן לא לעמול שיכול שמי לעניים ואטר קשים דברים מפיו שהוציא בעבורויש
 הוא בזיוך והקדוש לאחרים ונותן לקרוביו נותן ואינו טונים לעניים בזיונות מדבראו

 ז( נח )ישעיה עמך אחיך וחי לו( כה )ויקרא נאמר לכך עליו לרעה לבםמהפך
 : תתעלם אלומבשרך

 חופר שהיה אחד בחסיד מעשה נהמני: בר שטואל ר' בשם חני רבי )א(תתתתשנא.
 בתו היתה אחת פעם ושבים לעוברים ומערות שיתיןבורות

 אמר תנחומין עלויה מקבל ולא לנחמו באין עלמא כולי והיו נהר שטפה להנשאעוברת
 להן אמר תנחומא עלוי מקבל ולא יתיה לנחמיה פינחס ר' על חסדיכון הוא דיןלהון
 איפשר להון אמר לו אירע וכך וכך עושה היה וכך כך רי לו אמ' חסירכון הואדין
 אותו של בתו וניצולה בעיר הברה נפלה מיד במים וקיפחו במים בוראו מכברהיה

 בן פינחס ר' ברמות ירד מלאך דאמרי אית איתי בסונתא )ב( דאמרין ואיתהאיש
 רי היה לא אם אבל והצילה בדמותו מלאך ירר פינחס רי בוכות דוקא והצילהיאיר
 שזכה בדנר בו פוגעת הרין שמירת אדם יראה אם ניצולה לא שמא כן אומר .פינחם
 בו נכשל נו זכה באשר כננדו מוכה כפוי איך להשוכ לארם אין זה עניין כנוןבו
 והצילה רחטים ביקש הדבר על תמיהין שרבים שראה בעבור כך שאמר פינחםור'

 ניצולת: היתה לא פינחם ר' בעבור לאואם
 בשר לכל הרוחות אלהי מז( בז שם כב מז )במדבר פעמים ב' ]ע"ב[תתתתשנב.

 יויע שהס"ה ליטראות לעתירים ואחר לנבראים אחדבתורה
 שהרי לך דע הצדיק פלוני יולד או שיברא זמן יניע מתי ואומר צדיק להיות עתירמי

 ב( יג )מ"א וכתיב צדיק שיהיה יצחק את אקים בריתי ואת כא( יז )בראשיתכתיב
 אומר רשע או צדיק יהיה אומר כשהמלאך אעפ"כ אדם עצמות ושרף שמויאשיהו

 שנאמר וזהו עליו אניר לא זה לבך שמים מיראת חוץ שמים בידי הכל )א(לו
 ח( ב )ש"א הכל יודע הקב"ה אעפ"כ והטוב הרעות תצא לא עליון מפי לח( ג)איכה

 ב'. כ"ט שם )'ע( א'. כ"ט וסוכה ת"ב ארץ דרך וישיק א' ע"א מציעא בבא)ים(
 איתערית בסוכתא צ"ל )3( נחמן. בר : ולפנינו ה"א ס"ה שקלים יייש~מי )"(תתתתשנא.

 בשינויים. א' נ' קמא בבא בכבל' הובאה ח ומעשה וניצולה בענף אחזהר"ל
 א'. ל' כחובותתרזתתשנב,
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 הקב"ה לכך קוים או יחדיו היושבים החסידים מפריר הקב"ה ארץ מצוקי לה'ני
 העיר אותה תעמוד שבזכותו צדיק אותו וכדיי יחדיו חסיריו שכשרואה לפימפרידם

 )משלי )ב( אחרת במדינה ואחר זאת במדינה אחד ונותן טפרידן מדינה באותהאו
 גבולות יצב אדם בני בהפרידו ח( לב )דברים דכתיב וזהו עולם יסור וצדיק כה(י

 שנאמר יחדיו יהיו לבא ולעתיד בארין לי וזרעתיה כ( ב )הושע שנאמר וזהועמים
 אחת במידה חסירים הבא לעולם ירננו יחדיו קול נשאו צופייך כל ח( נב )ישעיה)ג(
 שכולן זנבו תחת ראשו וכפופים )ד( . . . הרחלים כעדר 1( 1 )שיר שנאמריחדיו

 את נם יד( 1 )קהלת יהריו: אינם וחוטאים רשעים מיני אבל בחסידות שויןמתאימות
 שכינה פני מקבלות כיתות ז' )ה( שאמרו אע"פ כיצר האלהים עשה זה לעומתזה
 ערן בגן עצמה בפני כת לה יש מצוה כל כי מתות בשבעה שכלולות אלא הםיותר
 בצדק אני סו( יז )תהלים וכתיב צדקה שנותן מי יש כי בגיהינם עבירה שלוכת
 כיתות ויש צרקה נותני כת עם הלקו שיהא הוא דין תורה למד לא והוא פניךאחזה

 צדקה בדיני יושבת מעלה של כשהישיבה הרי ופרקים בעתים שכינה פנישמקבלות
 הצדקה מעשה על שיושבין עת ~אותו הרי כהוגן שלא דברים שאר עשה שזהאע"פ
 שהיה מי וכן יכנס לא קיים שלא מצות ושאר התורה בישיבת אבל עמהםמצטרף
 עליו היו שלא לפארם בשבחות עוסק שהיה או בשנתות הלב בכוונת הקב"המשבח
 נכנס לשבה השבה בנית נכנסים כשהצדיקים זכיות שאר בירו שאין אע"פלמורח
 אחרים שמשבית או בהם למשוך לטורח עליו שהיו בהם שרץ איש ואותועמהם

 הצדיקים עם נכנס אין הרבה זכיות בידו שיש אע"פ וניגונם כוונתם ומסירמלטשוך
 לא צרקה נתן ולא זכיות שעשה מי וכן עת באותו טמנו ונפרעין משבחיםכשהם
 מעלליו וכפרי כדרכיו לאיש לתת י( יז )ירמיה ויש הצדקה על שיושבין כעתיכנס
 מעלה של בישיבה ליכנם הניחוהו לא אפם רי של למררשו נכנס שלא לף )ו(וכן
 לכל המירה וגאת הזה בעניין ולצוה מצוה כל וכן ונכנס עליו שטואל שביקשעד

 שוה עבירה באותה עבירות בעלי כשנידונין אחת עבירה בירו שיש מי ועבירהעבירה
 וחובה בחובה זכות מחליפין אין שלעולם זכיות בידו שיש אע"פ עמהם נידוןעבר
 זכיות רוב אם )ז( שאמרו ומה ולרשע לצדיק אחד מקרה ב( ט )קהלת שנא' וזהובזנות

 הדבר: זה אמרו אהרת בדרך עבירות רובאם
 יתן צדיקים ותאות תבואנו היא רשע מגורת כד( י )משלי כתיברזרותתשנג.

 ויש שמן בשר ברצון אוכל יש אדם בבני חילוק הזהבעולם
 שור שהרי אז נוהנת המידה זאת אין לבא ולעתיד שמן בשר לאכול יכולשאינו
 יהו שלא פירות יש העולם בזה ימצא. מתאוה שאדם מה כל אלא שמן אלףבהררי
 מתאוה ואדם הבאה לשנה עד יהיו לא כך ואחר שלשים או יום עשרים כסואלא
 יב( מז )יחזקאל וכתיב לו ויחסר מתאוה צדיק יהיה לא לבא לעתיד אבל מוצאואינו
 ו( ב  לרברים וכתיב לישראל הייתי  המרבר לא( ב לרמיה וכתיב יבכר לחדשיופריו
 יצא אשר עד כ( שם )שם וכתיב תאוה התאוו ד( יא )בטדבר וכתיב דבר  תסרחלא

 מהם אצלתי לא עיני שאלו אשר וכל י( ב )קהלת וכתיב לזרא לכם והיהמאפכם

 מפיך קול צ"ל )ג( כו'. דור בכל ושתלן עמד מעמים שהצדיקים הלע"ה ראה ב': ל"ח ביוטא)נ(

 אף זה של זגגו בצד זה של ראשו זה איל מה צ"ל ושלי כאן יש חסרון"

 ישראי
 חדור שגאותו

 ובשמט שכינה. פני להקביל שעתירין צריקים של כתות ז' פ"ל: רבה ויקרא )ס( כו'.וכפופים
 ה"א. פ"א פאה וירושלמי ב' מ' קרושין )ו( ג'. י"ח ברכות )ו( ה"א. מ"בחגיגה ירושלמי ג"ה קודשא וקים חי לפני לבא לעתיד לעמוד עתיד'ן שהן הן כתות שבע י"א:מזמור
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 עמידיםטמר478
 ימצאו מיד כשיתאוו לבא לעתיר לצדיקים שכן כל שמחה מכל לבי את מנעתילא

 עצל נפשו ואין מתאוה נאמר עליו רשע אבל לו נתת לבו תאות נ( כא )תהליםוכתיב
 שיראה תמתנו עצל תאות כה( כא )משלי וכתיב ובמצות בתורה מלעסוק עצל היהכי
 לעניים לתת לעשות יריו מאנו כי יאמרו לרשע לתת יניחו ולא לצריקים טובכל

 יתן וצדיק תאוה התאוה היום כל כו( שם )שם נאמר עליו לצדיקים שההנהורשע
 משיח של ורורות לבא לעתיד ישלם והוא לו נתן הוא העולם שבזה כיון יחשךולא
 שונות ראנת ולא הרע יצר שאין כיון הרע יצר אין )א( או הנולרים אותם יוכובמה
 )תהלים לומר הוצרך לכך יאכלו ומה יום בכל שתלר אשה קע"ט[ ]דף עתירה )ב(כי
 טוב יין מלא כחבית וענבה )ר( גלוסקאות שתוציא )נ( בארץ בר פסת יהי סו(עב

 שלא חלקו יתגנו בו עטל שלא ולאדם כא( ב )קהלת הכתוב שאמר זהו יזכוובמה
 שיצפער וכרי ואמותיהם אבותיהם בעבור רעות סבלו ילדם הנה הרע יצר בעמלוסבל
 בעבור וכן נבל אבי ישמח ולא לו לחונה נמיל ילר כא( יז )משלי וכתיב ואםאב

 ואם טובה אותה שילמדו שמחה ואם אב ישמחו בזרעם טובה יראו ואם אבשישמח
 אילו משיח שבימי דורות על לומר יכולים בניהינם הרשעים וזרעם ישמחו איךתאמר
 גיהינם סובלים אנחנו ולמה חוטאים היו בנו שלט כאשר בהם שולט הרע יצרהיה
 שלו העולם הלא הקב"ה עם להתווכח אדם שיבא יתכן וכי תאמר ואם בטובהוהף
 עוף, על ועוף חיה, על שמושלת היה יש )ה( הדין מדת פי על שלא שעושהיש
 שולט שעשאו אדם יש וכן כבר שעשה מה על הקב"ה עם להתוכח היש דנ עלודג
 יש ממון כמה יורע שאינו עשיר יש להם לו שאין אדם יש נצר ננוכד אחאבכנון
 כל ענדת מה לה ויאמר בידה ימחא די איתי ולא וכתיב לדלים לתת מרחם ואינולו

 כי פעלו תמים הצור ד( לב )דברים שנאמר דבר שום בחנם עושה הבורא איןאלה
 למען ו( נא )תהלים וכתיב הוא וישר צדיק עול ואין אמונה אל משפט דרכיוכל

 עמו וקני עם יבא במשפט ה' יר( ג לישעיה וכתיב בשפטך תזכה בדבריךתצדק
 טקום ומכל שבעולם דבר שום עשה חנם על לא כי שעשה מה הכל ידעו לנךושריו
 לעולם חלק להם ויש 1ncw ישראל רשעי בני קטני )ו( כמו משיח שבדוראותם

 : הקב"ה חכמת כפיהבא
 משהק אינו ולמה בו לשחק יצרת זה לויתן כו( קד )תהלים כתיבתתתתשנר.

 של ראשו )א( כי אלא שרי זיז ועם אלף בהררי בהמותעם
 שמערן שיראו כרי השחוק להם ומראה הצריקים ושם שם להתעדן עדן בנןלויתן
 כי ועוד תאותם מיני בכל ויאכלוהו לבא לעתיד מעודן שיהא כדי לויתן להםימענג
 ולמה ויתכחש יצטער שלא כדי בו ומשחק ויצפער ללוייתן ולא זונ בן הי לכל)ב(
 אשר בהמות טו( מז )איוב וכתיב עמו הוא היאך עמדי שרי וזיז יא( נ )שםאטר
 בגן לויתן ראש שפעמים לפי אלף בהררי אבוס שור אצל ארם בני וכי עמךעשיתי
 ליחלק שעתיר שירע שדי וזיז יצטער שלא כדי ללויתן יוג בן לו שאין לפיעדן

 רבים מים על הי ג( כפ )תהלים ונתיב במקומו והרוה ע11 השכינה עם והםלצדיקים
 הקטרת סמי י' וכנגרם האש מתוך קול או דיבור כתורה כתוב פעמים י' במיםוהם

 היו הדברות כי החשך מתוך )נ( הקול את כשמעכם כ( ה )רברים כנגרוחלבנה

 ב' ק'"א כתובות )י( שם. שם )ג( לי. שבת )3( אד נ"נ סוכה יעיייו )התתתתשנג.
 אר' מפנ' נררף שור תרמ"ג: רמז אמור בילקומ )ס( 'ין. גרבי שלשיםולפנינו:

 סנבתרדב'1 נ)"(תתתתשנד.
 ע"ה

 א'.יכ
 בהררי לנהמות שגם משמע שם אבל ע"ד קשם )3(

 חתל"א. רמז ואתחנן ילקוט יעויין )ג( עיי"ש. זוג גן איןאלף
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411 חסידיםטפר

 את הקב"ה כשדיבר האש על קמרת לכך האש מתוך טוב ריח מיני ככללישראל
 משה עם כשדיבר אבל טוב וריח בשמים העולם נתמלא )ד( האש מתוךהדברות
שיש כמו האש טתוך עטהם ריבר שלא לפי ריח העולם נתמלא לא הנביאיםועם
 כך רע וריח ולעפות ורוה ונפריח אש פחים רשעים על ימפר ו( יא )תהליםלרעה
 : לבם ולפקח לשמחם עדן בנן לצדיקים ונתון האש עם שמתערב מוב ריה  לפיבהיש

 וינס הכלב את מכה היה אהד מעשיו כל על ורחמיו ס( קמה )שם כתיבתתתתשנה.
 ח( יפ )בראשית האיש אותו אמר להכותו ורצה איש בנדי תחתהכלב

 האדם את נשך אם אבל )א( תכנו לא כנפי תחת שנכנס כיון קורתי בצל באו כן עלכי
 הנחש בפי והכה אחד בא צפרדע בפיו היה נחש עליו. לרחם אין אדם היה אםאפילו
 אותו הלך הירך ונתנפח הארס ונכנס  יריכו על  הטפה  האיש זעם זוהבו הצפרדעונפל

 ומת הצפררע ונבקע האיש ונתרפא  הירך מן הארס כל ומצץ יריכו על בלילהצפרדע
 לסאן אפילו . . טובה. לו שעושה למי סובה שישלם ממנו האדם ילמד הריהצפרדע
 מוקצה בעבור לפרק רצה שלא נמליאל רבן )ג( כגון דרבנן חיים בעל צער )ב(דאמר
 שאם בלעם את להציל שנתכוונה בלעם של אתונו כנון )ר( טובה כפוי להיותאבלע(
 עשתה שלא כיון לב על ולשום לדעת לו היה והחכם נהרנ היה בלעם גם רבצהלא
 חושש להיות לו והיה מזיק מחמת אלא חנם על אינו הזה היום עד מעודהכן

 יפלו ואם לקללם יוכל אם לקסום הכרמים במשעול לברו שהלך על כועסשהקב"ה
 חיים בעלי צער דאמר למאן ואפילו ינקה לא לאיד שמח ה( יז )משלי ישמחישראל
 כמעשה נענש יציל לא אם ]ע"ב[ שובי )ה( כמיסר לאדם מתחננת בהמה אםדרבנן
 שבעבור )1(דר'

 תחת ונט רע  דבר  שום עשה לא בלב  ובן  עליו  ייסורין  בא  העגי
 )בראשית וכתיב להכותו החכם הניח ולא להכותו אחד שבא מפני חכם שלבגדיו
 בהמתו: נפש צדיק יודע יוד( יב )משלי נאמר ולכך קורתי בצל באו כן על כי ח(ים

 לא מתחילה ולטה עמך האלה האנשים מי מ( כב )במדבר כתיבתתתתשנו.
 רשות לו נתן השניים ועם השלוחים עם ללכת לבלעםהניח

 אמר כך אלא שאל לא ולשניים עמך האלה האנשים סי בתחילה שאל ולמהללכת
 עון זהו כי עמך להיות קבלתם למה בידם שקסמים וכיון האנשים מי לחקור לךהיה

 )שם וכתיב קסמים קוסם באש ובתו בנו מעביר בך ימצא לא י( יה )דבריםשנאמר
 להיות קבלתם ולמה מפניך אוחם מוריש אלהיך ה' האלה התועבות (בנלל יב(שם
 ילך ולא עמו יקבלם שלא מוב שהוא יהודי לבית מכשפים יבאו שאם מכאןעמך
 לשניים אנל עמהם תלך לא יב( כב )במדבר לו אמר כידם שהקסמים לפי שהריעמהם
 )שם שנאמר וזהו אתם לך כ(, כב )במדבר לו נאמר בידם וקסמים בהם נאמרשלא
 לרעת לך לקיא  אלא  כשפים  ללמרם  אליך באו ולא האנשים באו  לך לקרא  אםשם(
 כי בירי חרב יש לו כס( שם )שם באו ה' לדרוש כי אתם לך קום )א( ה' גוירתמה

 ק"%. קי' לעיל וט נעין6(

 ב'. ת"ח שבת)7(
 דמפסרי דמאי חזינא הכין : שע"ה סי' תרמ"ה ברלין הגאונים בתשובות כ"כ )5(תתתתשנה.

 תזכי ה בי. קנ"ר שגת )ג( א'. ל"אמציעא
 הרמג"ם כתב א6 דברים

 ק
 : ~לישי פ!"ז

 לנו ההשלמה דרך על הוא אתונך את הכית מה על מאמרו דאורייתא חיים געלי צער אסווואמנם
 ואפילו והרחמטת ההמלה אל נכון אבל תועלת ללא לגטלח נכאיב ולא האכזריות מרת נימדשלא
 :  נם: יי  2% "י',[; זב"'ונב" ""גן ב~רף יתתיש, האכזריות דרך ע5 שנשחט לא בשר  לאכול  נפשך תאוה כי  השרך לעת אלא  שיותמן בע"חגאתה
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 חסידים למפר418
 חייבת וכשאינה עליו לרכוב שרגיל הבהמה את להרונ שאסור טלמר הרנתיך עתהכי
 עליה נותן אינו5( בהמתו נפש צריק יורע י( יב )משלי ונחיב בחנם להכות ואטורדבר
 ח( כ )במדבר דכתיב תחילה לאדם צימאה ו( לעניין לשאת יכולה משאינה יותר)ב(

 אברהם בעבד וכן בעירם את כך ואחר תחילה העדה בעירם ואת הערה אתוהשקית
 הבהמה באכילה אבל )נ( אשקה לנמליך וגם בתהילה שתה יד( כר )בראשית אתהנם

 כתיב ובן הוא אכל כך ואחר לנמלים ומספוא תבן ויתן לב( שם )שם דכתיבקודמת
 לארם )ד( וכן ושבעת ואכלת כך ואחר לבהמתך בשדך עשב ונתתי פ0 יא)דברים

 לאכלה: עשב ירק כל את וגו' הארץ חית ולכל ל( א)בראשית
 ופירש אדם אעשה אמר ולא אדם נעשה בו( שם )שם אמר למהתתתתשנז.

 דניאל שאמר כמו יחיד לשון אדם נעשה )א( סעדיהרבינו
 אלא החלום נצר נבוכד למלך פתר ולא מלכא קדם נאמר ופישרא חילמא דנא כו()ב
 לבדו הקב"ה יהיר לשון אדם נעשה כך )ב( לסלכא נאמר אמר ואעפ"כ לבדוהוא
 כשברא )ג( ד"א לבי אל אני דבותי מז( א )קהלת שנאמר כמו אמר הקב"ה נעשהע"א

 היה בהמה וברא בהם שולפ הרע יצר שאין ראה עליונים צבאות זה המלאכיםהקב"ה
 אחר יהר תרנגולים שני יהיו אם לוה מזיק זה רע יצר להם ויש ורגים ורמשועוף
 צער יהיה כך שהכני לי היה שצער כמו יחשוב לא המוכה וזה תבירו אתמכה
 אדם נעשה ותחתונים עליונים מעלה לשרי ואמר אדם בני ברא לכן סכה אנילאשר
 יצר ]הוא תחתונים ולב פוב יצר הוא עליונים לב )ר( אמר ותחתונים עליונים לב לושיהיה
 מעליונים משובה יותר רע יצר הוא תחתונים לב נוצח טוב יצר הוא עליונים לב אםרע(

 הרי פי על וינע ז( שם )שם וכתיב המזבח מעל לקח בטלקחיים ו( ו )ישעיהדכתיב
 ראה מלקחיים בלא בירו לסבול יכול המלאך היה שלא מה סבל הנביא שלפיו

 ועוד לשם נכנס וכהן יבאו לא אדם פני בהם שכתב טלאכים אפילו מועדבאוהל
 ואם כלכם עליון ובני אתם אלהים אמרתי אני ו( פב )תהלים שנאמר לעליוניםידמה
 השמים עוף לכל למשל נבלתה והיתה כו( כה )דברים עליונים לב נוצח תחתוניםיצר

 כניהינם: יקלע נפשו יותר ועור כטעשיהם שעשה לפי למה הארץולבהמת
 היה שאט מפני ועור חסר אינו וזה נהנה שזה תורה אסרה רביתתתתתשנח.ג(

 שהרי חברו עם חסדים גמילות עושה אדם היה לא מותררבית
 כ"ש רבית אעפ"כ ליקח תורה התירה חסר אינו וזה נהנה שזה במקום ומה אוסריםהיו

 אפילו )א( אמרו הרי ועור לחבירו מהנה אחד היה שלא חסר וזה נהנה שוהבמקום
 יבא  נהנה עמל שבלא ויראה לגוים ילוה שאם חייו כדי שלא להלוות אסורלנוי

 שיאמרו מפני שתות ער תורה שהתירה  וממכר מקח לענין אבי  ברבית לישראלשילוה
 ברבית אכל ופרחו עמלו נדי מותר שתות עד אסרו הרי איקרי תגרא וזכין זבוןנב(

 חט5"נ. ג( מק3"6. קיאן כנופק נ( ק3"מ. קיצן 3עי5 וכ59 ת"ד 9" שיפק6(

 )עיין האדם לשרך שהוא בדבר ליטא דצעב"ח ליה ומבירא ע"ז חולק הרמב"ן מ( הוא?הולך
 תוס' ובפסקי שהחשיך מי פרק ריש שבת רש"י ויעויין הקן( שילוה פרק ריש חולין עלבחידושיו
 העזר אבן שו"ע ויעויין ריוח. נלי כשמצערו אלא אישר אין בע"ת צער כתבו: א' פרק זרחעטרה
 מותר דלארם ר"ל )7( בגמרא. איט תבן מזיתן רבינו שהביא והראיה מי ברכות )נ( סי"ד. ה'סי'

 לקנות רשאי אדם אין : ה"ח פ"ע כתושת ובירושלמי לאכול מח הארץ חיוט לכל יש כשכברלאשל
 בין הישק שאין מי"ג ח"ג יעקב שבות חשובת ויעויין טחנות להם התקין אא"כ ועוף חיהבחטה

 פירושו על שען כ"1 א' בראשית הראג"ע )ב( ט"ו. ד' מאמר האטומת בספר )שתתתתשמ. ה"ח. עבדים בה' פ"א ברמיתם ויעיין סמאה. בין טהורה בין ועוף חיה ביןבהמה
 בר' עי' מ( שם. התורה על בפירושו הרטכ"ן שמזכיר מה הוא )ג( הרס"ג. שלזה
 חל פרשהרבה
 בי. מי שם )נ( א'. ע"א מצועא בבא )*תתתתשנח.
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419 חסידיםטפר

 אסור רבית ועוד תעשה ולא שב הרי בשלו מרויה היה תאמר שאם ועוד טורחאין
 שאננוב מוטב העני יאמר ועוד שירצה כמו לו ויעלה לפרוע מה לו יהיה לא לענישהרי
 עמך העני את עמי את תלוה כסף אם כר( כב )שמות נאמר לכך ברבית אקחולא
 עומד נוי אפילו ועור לי הלוה שלא טה אקח אנה יאמר כי כנושה לו תהיהלא
 לנוי ולא בחנם לישראל ילוה עוטד ישראל ועני רבית לו לתת ורוצה קם"ב[]דף

 ב' בין רבית פרשת שממוצע מוצא אהה ומכופל כפול שכר לו יפרע והקב"הברבית
 וגו' תועבת כי נדר לכל ונו' זונה אתנן תביא ולא יפ( כנ לקברים נדר שלפרשיות
 נדר תדור כי כתיב כן ולאחר כסף נשך לאחיך תשיך לא כ( שם )שם ליהוסמיך
 ולא רבית מן קרבן יביא שלא רבית נדר תדור לא ה' תועבת אהנן כמו לומרסמיך
 שמצוה אע"פ קרבן להביא במה לו אין לוה נדרי לקיים ברבית אקח אעשה מצוהיאמר
 3ענשין ברבית מלוה שאמרו )ג( ומה ה' תועבת הכי אפילו ברצון נותן והלוהעושה
 לאחיך תשיך לא נשך לשון ה' כנגד ה' הרי עדים ושני וערב ולוה מלוה חמשהעליו
 ישיך נש"ך נש"ך נש"ך תש"ך ישך אשר דבר כל נשך אכל נשך כסףנשך

 : חמשההרי
 רעב שהיה לפי למצרים הלך למה ירא אבינו אברהם שהיה כיוןרזיזתתשנפ,

 ברעב ימותו שמא לגרר אלד לא אם למצרים אלד לא אםואמר
 ימותו שלא כרי לאו אם יקחוה אם בשרה ויסתפק שילד לו אוב הרי ביתו ילידיכל

 אותה ויקחו יהרג שלא כדי הוא אחי לי אמרי לאשתו לאמר אדם יכול וכיברעב
 אחותי שהיא אומר אברהם אמר אלא יעבור ואל יהרוג עריות גילוי )א( אמרווהלא
 יאמר לא אם ועור אסורה ואינה תפושה שהיא עולם קרקע הרי יקחנה ואםלהנצל
 שאר וגם הערלים בין היתה לעולם הרי אותה ולוקחין אותו הורנין היו היאאחותי
 טתקן היא אחותי יפ( יב )בראשית כשאמר אבל לבצל אותה דוהקין היו תורהדברי

 הניח לא ולמה בה ינע שלא מתפלל היה ועור המצות את שתשמור ועוסקמאכלה
 שלא אליעזר מזהיר שהרי זימה שפופי שהיו ספני תבואה לה ויביא כנען בארץשרה
 בבאר והוא בחברון שהיתה למיתתה סמוך כשכבר אבל לבנו אשה כנען מבנותליקח
 : לחברון שבע טבאר הולך תדיר ועוד כבר בן לה יש ועוד היא זקנה כברשבע

 כנען כבר אביע אברהם שאמר לפי )א( אירשנה כי אדע במה ח( סו )שםרזרזתתשם.
 שטא ואמר בארץ יושב שהכנעני ראה כי שאירש יתכן ואיךנתיישב

 עון שלם לא כי פז( שם )שם השיב לכך ארצם את ירשו ואיך חוטאים בניונם
 : הנה ערהאמורי

 ואיך יוסף מכיתת על להניד שלא הרם שמו יעקב שנני )א( אמרותתתתשטא.
 אלא ליעקב יניד לא ולמה חוטאים והם יסכים שהקב"היתכן

 מה לאבינו אסר כי אותו שונאים שאנחנו ויורע עלינו ריבה שמוציא כיון אסרוכך
 על אתו שנא עוד ויוסיפו ח( לי )שם וכתיב עלינו שיטלוך אומר והוא עשינושלא

 באותם חשורים שאתם כיון אומר היה כי דבריו על נאמר למה דבריו ועלחלמותיו
 שלא בכם ואררה אטשול ואני שאמלוך יורע אני אביהם אל ריבה מביא שהיהדברים
 שאוטר כיון כי יהורה ויאמר להורגו נשכים חולם וכך מדבר כי חשבו והם עורתעשו
 שנאסר לעבר ונמכינו לו נעשה מירה באותה יתקיימו אם לעבדים לו שנהיהשירצה

 ל"ג. 4ז בראשית ברש"י מובא קמ"י רמז וישב ,ליס )"ו"ףשי%לגן"2לנתתתת"צא. א'. כ"ה פרים "(תתתתשנפ.
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 תמידים מפר,480
 בכאן בנו ימשול לא ימלוך ואם למרחקים ונמכרנו יוסף נסכר לעבד יו( קה)תהלים
 בלא כתב ידי על ולא שליח ידי על לא יניר ולא לאביו ישיב שלא יוסףוישבע
 חרם נשים כן אם כנעבד עצמו עושה לו משתחוים השמים צבא אמר ואשררשותינו
 כ"כ שהיה לו כפרה שיהא כדי )ב( והסכים אבינו ידע שלא רצונו אם הבוראברצון

 : בחרםשנים
 בזאת לבן ושיקר כני פירוש יא( ל )בראשית בנד לאה ותאמרתתתתשסב.

 בגד ועוד היתה שרחל סבור והיה ללאה הקטנה זלפהשנתן
 לו ובא נד ובא לאמו בכור שהיה דגל ראש להיות לו היה הדין מן כי רמזהכי

 שבעה ג"ד בנד ועוד הרנל בעקב יגר והוא ים( מפ )שם ראובן של בנדודלהיות
 במן שלנד ומי )ב( נר כורע והוא בגד לומר בזלפה כתיב הריון ואין תשעהבנ"ר
 לא )ג( לכך לשני שבעה בן או לראשון תשעה בן אם להם מניד שהיה מכאן תלמודיניר
 )דברים לו עקב ויהפכהו יררפהו והוא יגרנו אויבים של נדוד ופתרונו הריון,נכתב
 יעקב עשה שקר בנד ד"א מפניו שנסים בחרבו טרהיב שהנכור נד מרהיב ברוך כ(לג
 גם ויאהב ל( כס )בראשית שנאמר שפחתה אף אלא ממני רחל אוהב שהוא דילא
 אישי את קחתך המעפ סו( ל לשם אמרה ועוד שפחתה לרבות נם טלאה רחלאת
  שסבור ביעקב  ובגרה לולפה שלה בגר' לאה  שהלבישה קער גני ד"א שפחתךועוד
 לכמוה וצותה שלה בבגד בו ובגרה בה יעקב רצה לא כי ונתעברה לאה שהיאהיה
 בה נכתב ולא יעקב אליה ויבא ד( שם )שם שילדה עד רחל תרניש שלא הבטןלה
 נבי ותקה ט( שם )שם ]ע"ב[ וכתיב כרחל לזלפה בא ליעקב לאה אמרה ולאהריון

 : בלהה נבי כך כתיב ולאזלפה
 בדבר או הקב"ה  שרצון יורע  כן אם אלא דבר מפיו אדם ייציא לאתתתתשסג.6(

 מפי למר מאיר ר' הנה לך3( ויקם  אטר  ותגור  כח(  כב)איוב
 על המדרש בבית שמו הזכירו ולא אומרים אחרים שאמרו )א( ונתגלגלאחר
 אכל תוכו מצא רמון מאיר )ב( וכשאמ' דבריו על שמו הזכירו לא שאמרדברים
 הנה עד פירוש אומר בני מאיר ר' קאמר השתא לטוב זכור אליהו ואמר זרקוקליפתו
 זמן נתנו עתה עד אומרים אחרים לומר שהוצרכו שגרם ובעבור אחר בעבורנענש
 מאדם תורה דבר שומע אדם אסג( שמו טזטרין ואילך מנאן אבל שמו להזכירשלא
 יאמר אלא אומרו בשם יאמר אל בו והלעיגו אמרו אם לב על מתקבל שאינו ויודעטוב
 דברי אהר ג( כא )שם משמאיר( תדרשון מעליתא מילי הני כי כל )נ( וזהו אניטעיתי
 להיות ארם שצריך במערבא עלה טחייכי )ד( כגון אלא להלעיג מותר וכיתלעיג

 : שאמר כמו לחכם יאמרם אם שישקלם עד בדבריומתון
  נטו  הרהוריו עם ונלחם  מחשבותיו עוצר ארם  הם המעולות מידותי~ר~תתשמד.

 מעותיו על הארם לב יצר כי בכעסו סכומו בכיסו )א(שאסרו
 6סקפ"6. טכו"6 מסק"פ קיי ט"כ י( ססק"פ. סי' ו3נןפק סספ"ט סי' 5ע'5 כפ31 ג( ע"כ. 3( סקפ,,6.3(

- -
 אביה יעקב שפירש כשם שנה כ"ב מאביו שפירש יוסף א': י"ז במגילה)3(

 שנה. כ"ב אלו רבים ימים פפ"ר רבה ובבראשיתמאביו
 (qh,תתתתשסב.

 בנים שבעה פ"ר זלפה של בנים שני ב' בגד : י"א ל' בראשית טוב בלקח
 בראשית )ג( א'. ע"ה יימא מ( בגר. מנין תשעה והכל דינה עד ליאהנולדו

 בעיבורה. ניכרת היתה ולא בחורה שהיתה משום בזלפה הריון נכתב לא פע"א:רבה
 שמוהר במקש גם אחרים מציגו ובאמת ב' ט"ו חגיגה )3( בי. י"ג הוריה )6(תיעתתשסג.

 !כהגריות אהרימ כהודעה !יע!"ש א' י"ב סשה ב, 10 נרכנת כמו נפיר!ש מאירר'
 אנו שמימיהם אלה המה מי ואמר בזה מיחה ברבי שמעון ר' כימצינו

 שותיי
 אנו אין ושמותיהן

 מחכו. : ולפניט בי י"ז סנהדרין )1( אי. כ"ח ביצה )ג(מזכירין.
 בי. ס"ה וליבין )6(תתתתשסד,
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481 חסידיםמפר

 יין יא( ה )ישעיה ומנאמר היין על האדם ויצר כהוגן לעשות יצרו את כופףאעפ"כ
 כך שאחר דבר סדנר אינו נכעסו וכן שותה שאינו תאותו האדם צר ואעם"כידליקם
 מעולה מידה ואין בו בערה שחמתו אע"פ בלבו הדברים את שצר וזה עליהםמתחרפ
 אף ויחר ב( ל )בראשית וכתיב עיר מלכד ברוחו ומשל לב( מז )טשלי וכתיבממנה
 והקב"ה מלבך כעס והסר י( יא )קהלת אמר לכך עמה רע דיבר ולא ברחליעקב

 מפיו דבר יוציא ואל כעמו בתוך כן יעשה האדם אף תזכור רחם ברוגז ב( ג)חבקוק
 לכעוס ויתכן יותר ולא הצורך לפי וכעסו בנחת יהיה כעסו אם כי יתחרט כךשאתר
 כעסו שבתוך ויתכן ההיל פקודי על משה ויקצוף יד( לא )במדבר כגון דשמיאבמילי
 )ויקרא שנאמר שיודה שכנגדו מי עם נוטה שהדין ישמע ואם כועס כדין אםשידע
 משה ויקצוף שנאמר כעסו יעזוב הדבר לתקן יש ואם בעיניו וייטב משה וישמע כ(י
 ובתרבות )ב( בטף זכר כל הרנו ועתה יז( לא )במדבר וכתיב וגו' ההיל מקודיעל
 בחכמה ועסוק ביראה ערום אדם יהא )ג( אמרו הן דבריו כל וכן ויכוחו וכן כעסויהיה
 המוניה שפעמים ותוכחותיך דבריך שיקבל להוכיחו כיצד תדע הארם את תוכיחאם
 ונתבייש ברבים והוכיחו דבריו יקבל בצינעא יוכיח שאם יודע שהמוכיח כנון חוטאיותר

 קיבל שלא בנחת ולא ובכעס בלוי שדיבר גרם הרי שקר על דבריו ומעמידלהודות
 )משלי וכתיב דבריו שיתקבלו להוכיחו איך תחילה יחשוב לכך טפי וממקרתוכחותיו

 ז( ט )שם נאמר עליו לאו ואם פוב ברכת תבא ועליהם ינעם ולמוכיחים כה(כד
 כתיב לכך קשים ובדברים בפרהסיא שהוכיחו ענן שקיבל מומו )לוקח( לרשעטוכיח
 מושכי הוי יח( ה )ישעיה חטא עליו תשא ולא עמיתך את הוכיח הוכח יז( יט)ויקרא
 שנאמר האטת על יודה שלא יודע שאתה מי עם תתווכח אל השוא בחבליהעון
 לו אומר ואתה שקר שאומר איש ראית ואם תדבר אל כמיל באזני ט( כגלמשלי
 תדבר אל כסיל באזני נאמר עליו יודה שלא כדי דבריו את להעטיר עוסק והואהאמת
 אחד בדבר אפילו אפיקורוס הכמים)ד( שאמרו כמו כאולתו כסיל תען אל ד( בו)שם
 איש אדם וכשרואה מכשול תתן לא עור לפני יד( ים )ויקרא משום עמו לדבראסור
 יביאך אלה כל על כי ודע ט( יא )קהלת )ה( זה על נענש יחדיו מדבריםואשתו
 בלא איפשר אי אדם שכל דברים על הרי ונמאס חבירו בפני רק אפילו במשפםהאלהים

 שלא לנזקים גורם או עושה שאדם נזקין לשאר שכן כל עליהם לדין בא ואעפ"כזה
 בדיני פטור חבירו את המבעית )ו( זנן השמים מן אותו מענישין לשלם חכמיםחייבוהו
 אדם בני והמבייש ברבים חבירו את המוכיח דברים הרבה וכן שמים בדיני וחייבאדם

 על הרי להשיבו יודע שאינו יודע והוא הלכה דבר לחבירו והשואל )ז( בהםומתלוצץ
 השמים: מן אותו מענישין לחבירו עושה שאדם צער טיתכל

 )בראשית הנכר אלהי את הסירו עמו אשר כל ואל ביתו אל יעקב ויאסרתתתתשמה.
 יש לרחוקים: כך ואחר תחילה ביתו בני אדם יוכיח ב(לה

 כנון לעשות לו יניח לא האב אבל להפרישו מצווין שאינם דין בית עי שאמרודברים
 שאם לפי האמור דבר וכל לאכול לו יניחו לא )א( חזיר לאכול חפץ אם ח' בן או ט'בן

 כן: כמו יעשה גרול כשיהיה לעשות ירגילכן
- - - -

 חגיגה )ס( ב'. ל"ת פנהדרין )ד( א'. י"ז ברכות )ג( ב'. ט"ו קמא בגא תרבות בני מלעזן)ג(
 א'. ז' חקין ;ו( א'. ג"1 קטא בבא )1( א'.ה'

 חפץ אם רגינו: שאמר זה אבל ס"א. שמ"ג סי' או"ח ושו"ע קי"ר ביבמות זה כלתר~תתשטה,
 וזהו להפרישו מחוייגין דאורייתא איסור שדוקא שם"ל מרבריו משמע חזירלאכול

 e~1yt. להפרישו האג מחויב דרגגן באיסור דגם סוברים וסיעתו הב"י אבל הרמב"םשיטת
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 חסידיםמפר482
 והיו קטנים ילרים צריק לאותו והיה צדיק יהורי בבית נגנם החכםתתתתשמו.6(

 אמר שוחק הצדיק והיה וזה זה לנו תן הזונה בן אומריםהילרים
 ואמם אביהם את יכו או יקללו או יחרפו אם הזונה בן מהו יורעים שכבר ילדיםהחכם
 לחרפם להם מניחים ואין )א( חוששין אין והאם שהאב אע"פ לעון להם נחשב קפ"א[]דף

 : להכותם ולא לקללםולא

 אכה היאך הם יתומים ואומר רעה תרבות בהם ורואה יתומים המגדלתתתתשמי,5(
 וזרועות ט( נב לאיוב שכתוב ומה בהפסדו שכרו יצאאותם

 חנם על אותם שמכה זהו ידי יתום על הניפותי אם כא( לא )שם וכתיב ידוכאיתומים
 בדרך ילכו שלא כדי להכותם מצוה בנו את איש ייסר כאשר ה( ח )דברים ליסרםאבל
 לא אדם בני שאר או חוטאים שבניו רואה אדם ואם עליהם כעסו לנקום לא אבלתועים
 מ( לג )דברים וכתיב אליו תשמע ולא לו תאבה לא ט( ינ )שם שנאמר פנים להםישא

 נשא לא קרובו על נשא לא וחרפה נ( מו )תהלים וכתיב ראיתיו לא ולאמו לאביוהאומר
 יואב ראש על' יחולו כס( ג )ש"ב וכתיב אחיך פשע נא שא יז( נ )בראשית כמופירוש
 ובמשפחתו ההוא באיש פני את אני ושמתי ה( כ ליקרא וכתיב ונוי אביו בית כלועל

 עמו נלחם שיצרו נדול ושכר מובה לו מחזיק הוא ברוך והקרוש ובאסעדוהיותרגומו
 מחניף: ואינו נוצחווהוא

 שלח שהרי ימחה לטחות בידו אם עבירה עושה שגוי אדם רואה אםתתתתשםח,ג(
 לפניו7( רצון עת אין כועס כשהקב"ה כי לנינוח יונה אתהקב"ה

 וכתיב אויביו שעשו מעשה לאותה יבא מזרעו שמא אויביו במפלת אדם ישמחואל
 ישמח אלא כוס תעבר עליך גם שם( )שם וכתיב אדום בת ושמחי שישי כא( ד)אינה
 בוראם רצון לעשות ויריאים העם על נופלת שחיתיתו מי או הרבים את המחטיא )א(על

 לשמוח: מצוה עליהםמפניהם

 ובפני הארצות עמי בפני בגנותם יספר אל מרחקים מארץ בא שהוא מיתתתתשסט.
 כשממפרים כי בהם דופי שום ראה אם חכם תלמיד ובפניהנשיא

 או בהם דין כבר אם:"נעשה אבל כחם לעשות לשומעים ניזול )א( אחרת עירבננות
 : וכך בכך להם ופרע ובכך בכך לו שחטאו אמת דין שדנן ברוך לכל יאמר העירשחרב

 ואין רבים לפני להם אומרים בו חוטאים שרבים עון כל נדולת קהילהרזוזתתשע.ס(
 ברבים פניהם ילבינו אף חוטאים רבים כי פניהם מלביניםלומר

 כאבייה )א( ברבים פניו ילבין לא שחטא יחיד אבל עוד יחטיאו שלא אלא לביישםולא
 רברים בפיו ידבר שלא להזהר לו יש אבל צערו על נתפם אדם אין הרילירבעםו(.

 על שעוברין מי חייבין הכל זה על כמוך לרעך ואהבת יח( יט )ויקרא לאחרים צערשיש
 נעלם כל על יד( יב )שם במשפט האלהים יביאך אלה כל על ט( יא )קהלתאלה
 להודיעו הוא שטוב הוא טוב אם עליו חבירו ומצטער שנעלם רבר תבירו על מגלהשאדם
 כל לדין יבא טוב על רע ואם ומתבייש העולם לפני ומניד לבו על שישים נדיבצינעא

 ע"כ. 1( סחס5"5.  ס( סניי.  ר( ססס"5. ג( סקע"ר. 3( סקי"נ.5(

 אבותיהם. את ויכו ויקללו שיחרפו להפגים להניח שלא ראוי י"ל )5(תתתתשסו.
 )"תר~תתשמח.

 א,. י"ז השנה ראש
 א'. י"ג גיטין ליה זילא מלשון ח(תתתתשממ.

 ומדרש 6ל"ג רבה יבייקיא פע"ג ייזם ביבים שחציים עי *ס"ה: סבה בראשית )6(תתתתשע.
 בחרא. פ' יבמות וגירושלמי ז' פרשהרות
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488 אמידיםספר

 ח( ט )טשלי נאמר זה על להכעיס יעשה יותר יוכיח אם יודע אים אם אלא רע עלשכן
 לץ: תוכחאל

 ענה ה( שם )שם וכתיב כאולתו כסיל תען אל ד( כו )משלי כתיב ,א,תתתתשעא.
 אפיקורוס אבל נוי באפיקורוס % כסיל ענה כאולתוכסיל

 יועילו לא ואם ענה דבריך שישמעו לך שברור במה ד"א כאולתו כסיל תען אלישראל
 שהוא ומה דשמיא במילי זהו כסיל ענה אומר שהוא טה רבותינו ואמרו תען אלדבריך
 שלא לך שברור בטקום תען אל דשמיא במילי ואפילו אחרינא במילי זהו תען אלאומר

 מיליך: לשכל יבוז כי תדבר אל כסיל באוני פ( כנ )שם שנאמי רבריךישמעו
 אם לך שספק לאותן )א( תחילה תאמר אל בעיניך איסור דבר יש אםתתתתשעא.

 אחרים ויחזקו בטעותם ויתחזקו כנגדך יתריסו פן שמא דבריךיקבלו
 ואם דבריך נשמעים שיהו סבור שאתה למי תחילה אמור לכן דבריך ולקבלמלהכנע
 אל שנאמר עמהם להתווכח אמור לך יודו שלא כדי בפעותם שמחזיקים אדם בניתראה
 הואיל תדבר אל כסיל באזני שנאמר עמו לדבר יתחיל שלא ומניין כאולתו כסילתען
 אם לשמה עושה דברים שרוב תראה אם הרוב אחר הלך בעקשותו מדבר פעמיםורוב
 לכף תטה לאו ואם זכות לכף תטה זכות ולכף חובה לכף להכריעו שיכולים דבריעשה

 להטות: רבים אחרי ב( כז )שמות שנאמרחובה
 ירים בשתי תדחה למה לו אמרו התלמיד את רוחה היה החכםתתתתשעב,

 לו אמרו תקנה לו יהיה ולא הרבים את החטיא כבר אמר)א(
 אם שהחטיא. אותם בתשובה שיחזיר כן מנת על אמר שהחמיא פלוני את קרבתוהלא
 יקבל ואם  לחשות עת ו( ג  "הלת לחטוא יוסיפו יוכיחום אם רואה הרב אם האדםיחטא

  לדבר. עתטובחה
 את החכם ראה אם נשמעים בנחת חכמים דברי יז( ט )קהלת כתיבתתתתשעג.

 הגונים שאינם דברים עשרה שעושה קרובו או אחיו אוחצירו
 בחמשה יוכיחנו ואם ישמע לא באחת אפילו כולם על ]ע"ב[ יוכיחו שאם יודעוהחכם
 אע"פ לו  מחניף אתה כי בפלוני  ותגער תמחה פלוני  חכם  לאותו  יאמרו אם עתהיקבל

 שלא ומופג ממנו יקבל שהוא מבור שהוא בחמשה יוכיחנו בו  יגער שלא  אותושחושרין
 לא המעט אפילו בכולן יגער שאם ממנו יקבל שלא סבור שהוא חמשה באותן בויגער
 ואם אחריו לכו האלהים ה' אם כ"א( י"ח )מ"א אמר הכרמל בהר אליהו שהרייעשה
 על אוכיחם אם אמר אלא הזהב עגל מעשה על כך עשה לא ולמה אחריו לכוהבעל
 תפשת חפשתה ל% מרובה הפשתה )ש לכך  הבעל מן אפילו ממני יקבלו לאהעגלים
 בל  שומרים היו לעצלים  עוברים בשהיו בי הזהב לעגלי בעל  בין יש ומה תפשתהטועת
 היו לירושלים מביאין שהיו קרבנות וכל העגלים על שורה שכינה שאמרו רק סשהתורת
 טקריבים היו לענלים  ירבעם  שהעמיר  וכהנים  בירושלים שבתות ומוספי ענלים לפניעושים
 כתיב הבעל שנעשה מעת אבל  שמרו מצות שאר  מקום טבל  בכרת והוא בחוץקרבנות
 ואמר כולה התורה כל שעובו בבעל שמי את הבעל נביאי שכחו כאשר כ0 כנ)ירמיה
 וספק בבעל שטועים מה לכן המלך יראת מן לי ישמעו לא מענלים אדבר אםאליהו

 בי. ל"ה סנהדרין )ג( רעימא. גמיי' הא בד"ת הא : הש"ס מסיים ושם בי ל' שגת )לתתתתשעע
 עיי"ש. להוכיחם צריך יקבל אם בפסק שגם כתבו ואף ר"ה אי נ"ה שבת התסי )"(תרזתתשעא,
 כו'. הרבים את והחטיא שחטא מי כל ; א' מ"ז סוטה "(תרזתתשעב,
 אי, י"ז חרגה "(תיזתתשעג,
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 אומר לכך המלך מיראת שעושים אלא שחוטאים יודעים הם בעגלים אבל זה עללהם
 שתוכל לך ברור אם למד אתה מכאן יעשו הלואי רעים שאילו )ב( הכעל דברעל

 על לו ותייעץ בו תנער אם ביצו עכירות ורוב רך במענה רעות שעושה בחבירךלמחות
 תוכל שלא יודע שאתה אותם לו תזכור שלא מוטב בידו תמחה לא המעט אפילוכולם
 ישובו אולי הזאת המגילה באזניהם תקרא הנביא לירמיה הקב"ה אמר וכן בידולמחות
 אותו להרוג מוטב אמר וישעיה )נ( להזהר צריך היה זדון במקום אבל הרעהמדרכם
 עיניו החכם יד( ב )קהלת אהדדי דקשו המקראות לו לתרץ רצה ולא בזדון ולאבשוננ
 מלבך כעס והסר י( יא )שם הזהיר קהלת ספר ובסוף לאו אם דבריו יקבלו אםבראשו
 לחשוב ינול אינו כעסו שמתוך ולהורות )ה( להתפלל אמור )ד( הכל כנגד שקול הכעסכי

 שיעבור עד ולשפוט דין בעל דברי לשמוע ואסור כעס באשתו או בו כעס יש בעודאמת
 וחוזרים ביניהם שלום ועשו במחלוקת שהיו אדם בני שני אפוטרופא להיות וגםכעסו

 טוב יותר שותקין יחדיו מדברים כשאין אבל ומריבין מחרפין יחדיו כשמדבריםלמחלוקת
 : ביניהם שלום יעשושלא

 כי מנצח מלהיות מנוצח שתהיה מוטב תשמח אל חבירך נצחת אםתתתתשעד"(
 לעתיד המנוצח ביד אותו מומרין הזה בעולם תבירו אתהמנצח

 אנכי שפתים טמא עם וכתוך אנכי שמתים טמא איש ה( ו )ישעיה אמר ישעיהלבאר(
 להרוג מנשה כשצוה למה תכופר וחטאתך עונך וסר ז( שם )שם לו שאמר כיוןיושב
 עם ובתוך כשאמר אבל אנכי שפתים ממא איש שאמר לפי בפה וכשנגעו )א(ישעיה
 שאמר מה והלא שנהרג עד ממנו נפרעו ולא לו נתכפר לא זה יושב אנכי שמתיםטמא
 לומר הוצרך זה אלא הזה העם אל ידבר אחרת וכלשון שפה בלעגי כי יא( כח)שם

 טמא שאתה עונך וסר ד"א שפתים טמא לומר הוצרך למה הקב"ה לפני אבללהוכיחם
 נענש למה כן אם תכופר יושב אנכי שפתים טמא עם ובתוך שאמרת וחטאתךשפתים
 הרי הכפורים יום בו ופגע תלוי אשם בו שחייב חטא כשחטא אדם אלא שנבלע)ב(

 אע"פ כך אשם הביא שכבר אע"פ . . . תלוי. אשם בו מחוייב שאין אע"פ . . .נתכפר.
 את דעה מקום בכלנ( נשמתו: יצאה לפיו חרב כשנגעה לבסוף תכופר וחטאתךשאמר
 בבית כהיותך ועור בצניעות רעהו כיצר תורה ברברי להרהר שאמור במקום אפילובוראך
 אדם כל וכזה ומריחה ממך יוצאה טומאה כמה טומאתך זכור הכסא בנית אוהמרחץ
 מיני בכל לו שוה אתה כי אדם שום על להשתורר לבך ישיאך ואל בענוהיתחפש
 שהוא מסך ירא שאינו למי עושה שהיתה ממח יותר קשות ולדבר לחרף ותיראבושה
 שנאמר וזהו ממך נקמה להקב"ה יבקשו לך לענות שיראים אילו אבל ממך נקמתוינקום
 לפי ה' אני מאלהיך ויראת מכשול תתן לא עור ולפני חרש תקלל לא יד( יט)ויקרא

 ירא הייתי לי משיב שהיה אחר היה אילו בלבבך חשוב כעסך להראות לבךכשמלאך
 נפשו משפטי להושיע אביון לימין יעמוד כי לא( קט )תהלים הקב"ה בעכור אשתוקלכך

 צורכך דברי ועתה עבירה הירהור או תורה הירהור הכסא כבית רגילות דבריםשניל(
 בעת אותם תחשוב אם חפצךומחשבות

 שתוכי
 תורה דברי איבדת הרי תורה ללמוד

 דברי אחר תהרהר שלא כדי בם תחשוב אז הכסא בכית או המרחץ בבית כשתלך אלא)ג(
 תצעק י"י סיען 5עי5 כפץ לעיס  עי ממן"(

 סקע"ס. ג( קס"ג. קימן ע"כ נ( קק"ג. 1W'PS סו"
 מ"כד(

 מנו""
 סק5"1.

 סקכ"א. רמ"ג סי' יו"ר יעויין )ס( המבטלת. בשעת ולא מ"ב צ"ח מיי בא"ח במ"ש זהונכלל מעלי לא דרתח שומא חנינא ר' א': ס"ה ערוגין )י( ג'. מ"ט 'במות )ג( הזהג. t~AV של ר"ל)3(
 רברי כעין )ג( ב'. מ"ט יבמות )ה( המעתיק. שגגת ע"י כאן יש רגריס עירבוב ה(תתתתשעד.
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 ואל שלם בלב ותלמור צורכך מהירהורי פנוי יהיה שלבך ועוד עבירה אחר אותורה
 אחריו אהרהר לא אם זוכר שאני טעם שאותו תורה מדברי שאהרהר טוב לבךישיאך
 כשאתה או מתפלל שאתה בעוד מלבך תורה דברי תסיר אם תפילתך בתוך וכןאשכחנו
 וכמה כמה תזכור ששכחת אחד תחת לך ישלם הקב"ה תורה מדברי להרהר שאטורבמקום
 שאסרו כמו המצות ועת תפילה עת תורתך הפרו לה' לעשות עת קבו( קיט )שםוכתיב
 ז( יב )שם קפ"ב[ ]דף כתיב שהרי שמע מקרית פטורין תגריהן ותגרי ותנריהן הן)ד(

 טהור לב יב( נא )שם וכתיב טהורה ה' יראת י( ים )שם וכתיב טהורות אמרות ה'אמרות
 שלא לילה ובכל יום בכל תחשוב טהור ובמקום טהור יהיה הלב שאפילו אלהים ליברא
 למנוע ומה רצונו לעשות והיאך בעיניו טוב מה הקב"ה אחר מלחשוב אחד רנעיהא

 היום: כל הי ביראת אם כי בחטאים לבך יקנא אל יז( כג )משלישנאמר
 צדיק הוא כשהחושד החושדו בפני עצמו את לנקות אדם צריך איטתיתתתתשעה,

 הכהן עלי כמן לחושדו לו יש כרחו שבעל לפניו מעשהובא
 נמוך בקול וזו רם בקול מתפללים אחרים ונם להתפלל חנה נכנסה אכילה עתשאחר
 הוצרכה ואז כאן אותה ואעזוב לזאת שאשתוק הוא עון עלי ואמר עבר התפילה עתוכבר
 שהיה לפי מחילה ממנה לבקש והוצרך לחושדה כרחו שבעל מפני עצמה את לנקותהיא
 וכן נשמעים בנחת חכמים דברי יז( ט )קהלת וכתיב זה טה לי הנידי כהוגן לשאוללו
 אבל זכות לכף הכריעוהו ואעפ"כ לחושדו כרחם בעל חנניה בן יהושע דר' מעשה)א(

 כמו לשתוק טוב יותר אז שאינן דברים לו ואומרים אותו ומקללין האדם אתכשמחרפין
 שאול דבר על הרמים איש ז( טז )ש"ב לו שאמר גרא בן לשמעי המלך דודששתק
 והשומע )ב( פיו יפתח לא וכאלם אשמע לא כחרש ואני יד( לח )תהלים וכתיבושתק
 שאר או גזלן נואף רוצח חנף אדם לו שאומר או ושותק הרפטו ושמע ושותקקללתו
 יאמר ואל ישתוק חרפתו או רעתו את שמבקש או חרפה ררך או כעם דרךעבירות
 אותו שחושרין מי עם חלקי יחי )ג( אמרו שהרי עצמי את אנקה לכן העולםיאמינו
 כשרואה עצמו את לנקות חייב אדם אבל ואבירם לדתן שתק רבינו משה וכן בו ואיןבדבר
 מלך כששאלו עצמו את שניקה הנביא שמואל כגון לחושדו בפה מרכרים ואיןמעשים
  אדם  יראה אמ כך מאסו אתי כי מאמו אותך לא ז( ה )ש"א שנאמר שהשדוהוידע

 יאמר לתקן שיש ובדברים יחד כשימצאם זמן ואחר ישתוק עת באותו שיחשרוהומעשים
 לא שונאי רק אשיב ואני אדם שום או עדים יביאו נזל באותו נחשד שאני הםסבורים
 ואשיב כפר לקחתי מי ומיד רצתי מי ואת עשקתי מי ואת ה( ר ג יב )שם דוגמתיעידו
 אוכל סתם רוצח או נואף כנון ישתוק להשיב שאין בהכרים אבל עד וגו' ויאמרולכם

 אין בהשבות תלוי שאין ודברים לדור גרא בן שמעי שאמר כנון אתה פסול אתהנבילות
 בדברים לדבר ועת בהשבה שאינן דברים על לחשות עת ז( ג )קהלת לשתוק אם כילו

 אין צדיק החושדים מן או המקללין ומן המחרסין מן השומע כל אבל השבה בהןשיש
 ויאמר יא( טז )ש"ב שנאמר נמו ותשתקו לו הניחו הצדיק לו אמר כן אם אלא לשתוקלו
 אתה ברע לומר להם יש לשתוק הצדיק להם אמר לא ואם ויקלל לו הניחו וגו'דוד
 העדה מתוך הבדלו כא( מז )במדבר שנאמר כחושד דינם הרי לאו ואם הוא ונקיעושה

 זמנים אלו כו' במרחץ היותר בעת או שתותך בעת או אכלר בעת לשלישי: פנ"א במורההרמב"ם
 הבית והנהגת הממון מענייני אייו שתצטרך מה גבל בהר לחשוב לך הסצאתים ורחביםרבים

 א'. כ"ג סוכה )ו(ט'.
 סתם יהושע שר' מוכח כ"ח בנדה אכל יהושע ר' ולפגינו: ב' קכ"ז שבת )"(תתתתשעה.

 ט"ז: שו"ט )נ( ור"א. ד"ה ג' ג"1 נזיר רש"י ויעויין חזניה גן יהושע ר'הוא
 ואולי ט ואין אוש יטהושדין ולפנינתן ב' קי"ח שגת )ג( חסיד. נקרא ושותק קללתו ששומע סיכל
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 משה שביקש אלא כולם לכלות רצה לקרח ששתקו כעבור הרי כרגע אתם ואכלההאשת
 צריך אחר צדיק מחרפין אם אותו מפרפין היו אם לעצמו שותק שהיה צדיק שישואע"פ
 לאבנר יואב )ד( כמו בחרם אי בשבועה עצמו את ארם שינקה ולא שיוכל במקוםלמחות
 ראובן ובני גד בני שאמרו כעניין עצמו את אדם ינקה אלא ילדים שחוק עלשנשבע
 הזהר( היום תושיענו אל בהי כמעל ואם במרד אם כב( כב )יהושע המנשה שבטוחצי
 עצמו את להרחיק צריך והדיין אבירו זה שבחר דיין לפסול יכול אחר א.ן שאטראשפ
 מעמיק שהוא מפני הדין מן ומרחיקו חושדו הדין מבעלי שאחד בדין ישב ולא החשרמן
 בדין שמעמיק מפני שיחייבהו בדין ישב אם ירא והוא בקי זיינין בעלי ובערסותבדין

 ברין: מלשבת הדיין ימנע אל בוובקי
 ב"ר ינאי ר' אמר רנליכם ורחצו סים מעם נא יקח ד( יח )בראשית כתיב )א(תתתתשעו.

 לאבק משתחוים שהם אותם חשד כערבים לו אמרוישמעאל
 גמליאל: כרבן )ב( לחקור לו היה לעשות לו היה ומה ישמעאל. יצא כבררגליהם

 אלא שמים לשם היו מעשיו שכל בבא בן יהודה ר' על עליו אמרו ~א(תתתתשעז.
 לו ואמר אצלו רופא נכנס חלה אחת פעם )כ( דקה בהמהשנידל

 ממנה יונק והיה המיטה בכרעי לו וקשרה עז לו לקח רותח חלב אלא רפואה לךאיז
 ואנו זה בבית ליסטים אמרו אצלו ליכנם הכמים בקשו אחת פעם נונח שהיה רותחהלב
 הוא אף בלבד זה אלא עזן בו מצאו ולא במעשיו חכמים דקרקו וכשמת אצלונכנסין
 אבירי דברי על שעברתי בלבד זו אלא עון שום בי שאין בי אני יודע אסר מיתחובשעת
 יוסי ור' יהודה ר' )ג( עשו7( מזאת גדולה והלא עון לו נחשב שלרפואה אע"פהרי

 ואינו אחת פעם בולמוס אלא )ד( עשה נפש פיקוח בשביל כן כמו והוא בולמוסכשאפזום
 מותר שיאמרו השם חילול לידי אתי עז מעשה אבל ולפרוע לשלם יכול ועוד לעולםניכר
 ששומע שמי התורה מן אינו שוה אע"פ ניכר אינו וחוליו ישראל בארץ דקה בהמה;לרעות
 בסוף ואמרינן השם "ילול וזהו חכמים בהכרי חושש אינו הוא חושב בביתו העז-קול

 תפילין ובלא תורה כלא אמות י' הולך הייתי אם אני כסן השם הילול )ה( יומאמטבת
 מפני חרב מה מפני אבא בית היו העליון שבגליל בתים מבעלי ישמעאל ר' אמר)ו(

 לעיר סמוך לנו היה אחד חורש ואעפ"י דקה בהמה ושנדלו מ( באחד ממונות דינישדנו
 עליה: דרך ויוצאה נכנסת שבהטה לעיר בינו מפסקתשדה

 סססלג"ס. סי' לטיל טת" ג( סם. ט"ט 'r'D ססחקט"ע 1W'P לעיל נטיל6(

 ב'. ב' שמואל )7( כו'. בו ואין בדבר שתו שחושדין מי ב': י"ח קטן מסוער דלישנאשיירא
 ואולי מכבדם היה כי איתא ושם פ"ה ארץ דרך )3( ב'. פ"1 מציעא נבא )6(תיןרצ1ץשעו.

 ימ"ש. ב' ס"ר ערובין דאיתא למהשנתו

 פ"ט סוטה בירושלמי רק גבבלי מצינו לא בבא בן יהורה ר' ע5 הזה הלשון ח(תרןתתשענ
 מזה ריב"ב על רביט אמר ואולי אי ט"ז ביצה הלל על כן אמש ובכבליח"י

 נבא בכלי שם סוטה ירושלמי )3( ביתו. בתוך עז שגידל זה רק עון בו מצש שלא בסמוךשמגיא
 דאמריגן חיכי כל בתמורה שם אמרו אכל אחר בחסיד. טעשה ולפגינו: בי ט"ו תמורה א' פ'קמא
 אירע זה שמעשה רבית החלש למה לפ"ז אבל אלעאי. ב"ר רפי או ריב"ג או אחד בחסידמעשה

 בתוספתא הוא זה שאחר סימן גם כן פ"ח. קמא בכא בתיספתא הוא רבינו דברי מקור אבללרינ"ב?
 )ר"ל לעולם וניכר אחת פעם בולמוס אלא וכב"ל: תיקון צריך הלשון )7( ב'. פ"נ יומא )ג(שם.

 אתי עז מעשה אגל לשלם יט5 ועוד ניכר אינו 1ה1לי1 תדיר עז ומעשה ג51מוס(  שאתחם ראושהכל
 ולפנינו א' פ"ז )ס( כו'. שזה אע"פ ישראל בארץ דקה בהמה לרעות מותר שיאסרו תשם חישללידי
 לנוסחת ראיה ויש תפילין ובלא תורה בלא אמות ארבע רמסגינא אנא כגון אלא אם מלתליטא

 התפילין היו שלא הרי דאדרעיה אלא לגיש הוה לא רישיה תזיק הוהתחחי:ך::וט:ידלא
 מרעין ושהיו ן בבצלי ולפניט שם 'הישלמי מ( א'. פ' קמא בבא שם סוטה ירהם5מי פ( ממט.חים

 דקה. בהמה ופירעה"גחורשין
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 אלא כאחת כולן )ב( למכור אותו מחייבין תשנה-אין שעשה רועה )א(תתתתשעח,
 אין אשה לו ופיקח בית לו ליקט נדר יד על יר והויךמוכר

 ויש חוטא הנודר )ד( אעפ"כ לו ההנון את לו שימצא עד אלא )נ( מיד לו ליקחמחייבין
 לי: ההטן כשאמצא לומר הנדר בשעתלו

 עשו אשר על הטתחרמין סדותיו כל על שעובר מי אלא חסיד אין נטייב[ 6(תתתתשעט
 שיש ומה לו שעשו מה על מחילה ממנו ומבקשיןלו

 כאשר דין עליהם לקבל מתחרטין לתקן יוכל לא שמעות מה ועל שמתקניז לתקןבידם
D בירו וישיאמר W ~  שובה יב( ג )ירמיה שנאמר חסיד נקרא זה עושה ואינו להם רעה 
 וכן לעולם אטור לא ה' נאם אני חסיד כי בכם פני אפיל לוא ה' נאם ישראלמשבה
 לרעה השוה . דין עלינו נקבל ואמרו רעה בהם לעשות בידו היה ליוסף שחטאו יעקבבני

 לעביים לך נהיה לכן מכרנוך זה ובעבור עלינו תמלוך המלוך ח( לז לבראשיתאמרנו
 ונהו לעביימק לך הננו יח( שם )שם כך ואחר אביך אלהי עבדי לפשע נא שא יז( נ)שם
 היאך יום בכל עוונך דעי אך ינ( נ )ירמיה אני חפיר כי ה' נאם ישראל משובהשובה
 חילול וננד העונש ונגר יצרך הנאת כנגד דין וקבלי יצרך נהנה וכמה ימים וכמהחטאת
 ישראל משובה שובה למעלה אמר כבר והלא שובבים בנים שובו יר( נ )שםהשם
 ליחיד למעלה לרבים למטה א"א לאנשים למטה לנשים למעלה שובו עוד אמרלמה
 שבה לא זאת בכל י( שם )שם שבה ולא תשוב אלי ז( שם )שם אלי ושוב א( שם)שם
 י( שם )שם יהודי אחותה בנרה ז( ג )שם וד' שובי אמר פעמים ד' הרי ושובו שובהאלי
 וד' )ב( בגירות די הרי )א( אחותה יהודה בגורה ח( שם )שם יהורה אחותהבגודה
 בנים שובו ב' כפרה חלוקי ארבע ננד שובו וד' בנידות וד' משובה ר' הרימשובה
 שובה הי נאם תשוב ושוב כהיתר לו נעשה בה ושנה עבירה שעשה מי בנגדשובבים
 שריפה סקילה כחטאתיכם שבע כא( כו )ויקרא הרי תשוב אלי תשוב אם שובושובו

 ומלקות: כרת מיתה וחנקהרנ
 הכל סך עונות וב' מעילות וד' אשמות וכ"ג חטאים נ"ה ויקיא בפרשהתתתתשף.

 פעמים ה' הן ואילו פיד הם ועונות ומעילות ואשמות חטאותבין
 לחטאת חי חטא י"ב מחטאתו פעמים ני חטאת פעמים ז' יחטא פעמים וג' תחטאכתיב
 אילו אשמות כ"ג חטאים. נ"ה הרי חטאו א' לחטאה א' לחטוא א' חמאת ה' החטאתט'
 א' לאשמה א' לאשם נ' אשמו די יאשם אי ואשם ז' ואשמו א' העם לאשמת א'הן

 הן, אילו מעילות ור' אשמות כ"ג הרי אשמתו א' אשם א' אשם א' אשום א'האשם
 בין הכל סך הרי עונות וב' מעילות די הרי מעל א' :תמעול מעל:אי א' ומעלהאי

 וכתיב במרה התלויים חלמים פ"נ )א( נגדם פ"ד הם הרי ועונות ומשלות ואשמותחטאים
 זהו חסר אחד הרי פ"נ בנימטריא טחל"ה במצרים שמתי אשר המחלה כל כ0 פו)שמות
 כתיב הרי לומר אדם יחשוב אל לכך מעונינו לסמה חשכת ואתה ינ( ט )עזראשנאמר
 יותר פורענות שיעשה יתכן וכי חטאתיה בכל כפלים הי סיר לקחה כי ב( מ)ישעיה

 ט"מ. נ( הקיפל. 6ג5 ח66(

 קבע ולא מוסיף רי"ט מיי יו"ד הב"י )ג( סיר. למטר לפגית: )נ( שם. שם )6(תרזתתשעמ.
 יודן א"ר פפ"א: רבה בבראשית )י( דוקא. לאו שהוא כתב שם והש"ך זמןלו

 האליגע לעבורת בא שהוא סוף נדחאת מי כלתקע"א קהלתשקוט
 ר. 1 ירמיה )ל בגיחת. די יהיו ובזה י"א בי מלאכי יהודה בגדה צ"ל "(תתתתשעט.

 י"ב. שם י"א. שם ח'.שם
 ב'. ק"ז ; מציעא בבא "(תתתתשפ.
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 פורעניות זוגות נ' כפליים קיבלה חטאותיה כשכיל ~חרונו חטאתיה בכל אלא שחוטאסמה
 ד"א שכרם להכסיל כרי מאהבה ייסורין המקבלים אילו ד"א וחרב ורבר רעב רעהחיה

 ומרינו פשענו נחנו מב( ג )איכה כדכתיב אבותם ועונות עצמם חטאות בשבילכפלים
 בכלה( סבלנו עויותיהם ואנחנו ואינם חטאו אבתינו ז( ה )שם וכתיב סלחת לאאתה
 כפרה לא כתוב אין משיח כהן עניין בפרשה אבל כפרה יש ואשם חטאת עניןפרשת
 ככולם אבל עצמו את המכמר הוא כי ועוד זדון עולה תלמוד ,צשנגת לפי סליחהולא

 גדול שהוא לדקדק לו היה כי כתיב העם לאשמת ועוד הכהן עליו ושר לומרהוצרך
 אבל השם בחילול ואחד במזיד ואחד בשוגנ אחד מחביריו ובפרישות ובגדולהבחכמה

 וסליחה: כפרה כתיבבכולם
 ואם אליך אביט אם נשא אני וגו' יהושפט פני לולי יד( ג )מ"ב כתיבתתתתשפא,

 אם לאלישע אמר אלא רשע פני ישא יהושפט עבור וכיאראך
 יהושפט שלפני עד פרבריו מאמין היה ולא לבעל עוד יעבור לא מים לנו שיהיהתעשה
 אחד לא שם ונשמר והזהירו וזהו קיבל בפני שהוא לו להאמין תוכל יהושפט ואמרקיבל
 ושב אחאב עם יהושפט כשהלך כי תשובה לעשות שקיבל תדע ועוד שתיםולא

 וכשנתחבר תאהב ה' ולשונאי לעזר הלרשע ב( יט )דה"ב הנביא לו אמר אזלירושלים
 יהורם עם אבל מעשיך את ה' פרץ אחזיהו עם בהתחברך לז( כ )שם אמר אחזיהעם
 עם ילך שלא לומר לאלישע היה רשע היה אם ועוד עמו הלך למה רשע היה ואםהלך
 וכאמו כאביו לא רק כ( ג )מ"ב שנאמר וזהו תשובה לעשות עליו קיבל אלא )א(יהורם
 שובע שיהא לעשות אלישע הוצרך ולמה וגו' ה' קרא כי אל ינ( שם )שם שכתובאע"פ
 במטרים שחכם ארם טחיל כמו עצמו את להציל יכול היה לא למה בשקל סולתמאה
 את למשוח עת הגיע שכבר ולפי פושע המלך רק כי עירו אנשי על היה מרחםאלא

 להורגו: אשכים אמר להמיתו ורצה טובה כפוי יהורם שהיה ומון יהוא ואתחזאל
 בעגלה ולמה החלל סביכת אשר הערים ומדדו ב( כא )סנרים כתיבר12זתתשפב.

 שיהא לתקן דבר שום ידי על לנסות לישראל היה הדין מןערופה
 בברזל לעשות רגילים שהגוים כמו הספקות לכל כך סוטה השקאת כגון החייב מינודע
 ג( לב )דברים למלחמה כשיבאו אני ועמך אני ונפלינו טז( לנ )שמות כתיב במים. אוחם
 נודל הבו נ( לב )דברים ועמך אויביך, ויפוצו ה' קומה לה( י ובמדבר אקרא ה' שםכי

 כח בנו אין כי בם תשפט הלא יב( כ )דה"ב שהתפלל יהושפט כמו שאמר אנילאלהינו
 נפלו קפ"נ[ ]דף ירושלים ויושבי יהודה וכל יח( שם )שם עלינו הבא הזה הרב ההטוןלפני
 משררים ויעמד העם אל ויועץ כא( שם )שם לאלהינו נודל הבו לה' להשתהות ה'לפני
 סו( לג )שמות מארבים ה' נתן ותהלה ברנה החלו ובעת כב( שם )שם וכתיב ומהלליםלה'
 ישת רוח כנפי על וידא יב( יא יח )תהלים העננים בתוך זוהר שרואים עמנו בלכתךהלא
 בגלגל רעמך קול ים( שם )שם דרכך בקדש אלהים יר( עז )שם סביבותיו סתרוחשך
 את יזיקו שלא האומות עם להלחם עניין באיזה דרכך את נא הודענו יג( לג לצמותוזהו

 איש יתיצב לא כד( ז )דברים וזהו יפלו ישראל את שיקרבו שקודם בחיציםישראל
 והלא האומות על הקדש רוח תשרה שלא משה ביקש )א( ונפלינו טז( לנ )שמותלפגיך

 כ"ז. סי' לעיל נג"י ונפול ס"ס צ'יפס סקסן קוף טד"(

 תשגה עשה כי רבינו ודריש מבית בשרו על השק והנה ל': ו' ב' מלכס"(תר2ר2תשפא.
 רשע יהורם : אלא ד"ה שם וברש"י ב' '"ד ונתענית פפ"ד רבה בראשיתועיין
 אלישע. לגגי אזיל יהורס 1 א' י' ובברכות בימיו. שהיה רעד על שהתענה אלאהיה

 א'. ד ברכות )6(ןץרנר2תשפב,
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 שנין ותלת תלחין מבר יותר היה לא בלעם והלא )ב( ועוד נרים מנייר שהיה טובהיה
 מאומות נביאים יהיו שלא ונפלינו משה אמר בלעם שנולד שקודם נמצא ונתנבאכשנהרג
 לאומות יגידו פן לארץ משיכנסו העולם מאומות נביאים יחו שלא ביקש כך אלאהעולם
 ומה . . מלכבשם. ישראל ויעכבו בעריהם יהיו או לארץ חוץ ויצאו ישראל בידשיפלו
 ישראל את המלחמה לקראת יבם את לחזק היתה ה' מאת כי כ( יא )יהושעשכתוב
 ולמאן ואילך המלחמה משעת ביקש ומשה לברכם ישראל לתקנת ובלעם החרימםלמען
 נתנבא נבר יתן לעטו עוז ה' יא( בם )תהלים תורה מתן בשעת א"ר שבלעם )ג(דאמר
 יורש אתה אשר האלה הגוים כי יד( יח )דברים ועמך אני ונפלינו משה שביקשקודם
 כ( יט קמז )תהלים אלהיך ה' לך נתן כן לא ואתה ישמעו קסמים ואל מענתם אלאותם
 בל וטשפטים גוי לכל כן עשה לא לישראל ומשפטיו חקיו ליעקב דבריומגיד
 אשר העם כל וראה וגוי נפלאות אעשה י( לר )שמות זהו ונפלינו משה ביקשידעום

 : בקיבואתה
 הענן ועמוד פניו עור וקרן השרפים ונחשים ומרים וערתו קרח מעשהתתתתשפג,

 הנביאים מן שישאלו להלחם להם יש שאם ועטך אניגהו
 וזהו וגו' ליעקב דבריו מגיר וזהו ותומים באורים או להלחם מתי להם יגידווהנביאים
 ובמוסים וברכב ובגבורתם חילם ברוב בומחים העמים רוב כי העמים מכל ועמך אניונפלינו
 במעשה שבוטחים ויש הכונכים חחי על בוטחים והמיעופ אחר דבר על בופהיםואין
 ותומים ואורים הנביא דברי כנגד יוכלו לא שכולם ונפלינו אמר וכננדם ובכשפיםשדים
 הזה הדבר את בם וגו' ה' ויאמר יז( לג )שמות און דברו התרפים כי ב( י )זכריהוכתיב
 )במדבר שנקראית מה לראות נם שבראש תפילין עניין )א( לדעת תחפוץ אם אעשהוגו'
 למצות תקנה אין הרי מצוה שום או דבר לחדש רשאי נביא שאין גם ה' תמונת ח(יב

 אשר וזהו להם לצוות שלחו הקב"ה ויאמר בכשפים אותות ויעשה השקר נביא י"אשמא
 מעתה דבר לחרש רשאי נביא שאין )ב( המצות אלה לד( כז )ויקרא כתב לכךדברת
 היוצר גזירות מחשבות המידות כבודך את נא הראני ויאמר יא( לנ )שמות משהלאחר
 על ממונה והמלאך דמות כאילו משה למחשבת יראה והקב"ה שיראה משה וחפץכל

 שיהיה שלו והמלאך ועם של מידה שיראה משה וביקש מידה על אחר ומלאךמידה
 זעם מידת ישראל שעל רחמים ומידת ממונה שעמה והמלאך רחמים ומידת האומותעל
 יז( לב )שטות ואמר גוים תדוש באף ארץ תצער בזעם יב( נ )חבקוק כרכתיב האומותעל
 היאך כשתתפלל רצונך לעשות בעיני חן מצאת כי אעשה דברת אשר הזה הדבר אתגם

 לעשות נוהג שאני ומידה מידה כל על בשם ואדעך שם( )שם המידות כל אתלקרוא
  שיעמור טוב  בשם וארעך זוהו עישה אני  אשר ממשה אני  המכסה אומר אני ישראלעם

 על הטוב מידת עם אותי לקרוא והיאך להתחנן איך  שידע  טובות המרות בל בסורמשה
 של ומידה מידה כל בשם ירעתיך יב( לג )שמות חנון חנינות מידת ועל רחום רחמיםמידת

 הנה כס ל )ישעיה  וכתיב לפובה בין  לרעה בין עליה  השם כן  שראית  גררותיומחשבת
 שם )שם אוכלת כאש ולשונו זעם מלאו שפתיו משאה וכבד אפו בער ממרחק בא ה'שם
 ה( יג )שם וכתיב תוקף למידה שיהא כדי זעם של על השם הרי שוטף כנהל ורוחוכח(
 שם )שם וכתיב  ינשו לא והם ה' אל לבדו משה ונגש ב( כד לצמות וזהו זעמו וכליה'
  נאשר  פנים  אל פסם משה אל הי ודבר יא( לנ (DW האבן לוחות את לך  ואתנהיב(
 וכל יועציו וכל חרריו כל  לרעהו ואומר ממנו רבר מעלים ואינו רעהו אל אישירבר

- - - -- 
 א/ קט"ו  ובחים  )ג( ג/ 9"1 סגתרריןל3(

 א/ ק"ג שבח  )3( אי.  י' בפית )"(תתתתשפג.
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 והיה שלי עניין רואה שהיה בכאן ריעי היה אם חושב אני לו אשר כל עלהממונים
 וזהו חפצך אעשה אני ממני ותבקש ישראל לתקנת שתדע מה כל דיברת כןמייעצני

 משה כאילו ילטוד חכם שכל מה )ד( חכם כל בשם בשם ירעתיך בעיני חן מצאתי כי)ג(
 ומדה מידה כל בשם ידעתיך מסיני למשה הלכה רבינו משה יאמרו וכולם אומררבינו
 אמרתי בשם ירעתיך להזיקו מלאכים כשבאו יקרא בשם לכולם בו( סו )ישעיהוכתיב
 ירעתיך עליך והנינותי ידעתיך להזיקך המלאכים יוכלו ולא הקדש ובשם בכסא תתפוש)ה(

 : ושמרתיך ידעתיך יזיקוך שלא לי שהוצרכתבמקום

 מה אפיק היץ: פ"ב פאה ירושלמי )ד( בעיני. חן מצאת וגם בשם ירעשר וצ"ע: י"ס שם שם)ג(
 בכסא אחוז לו אמר בי: פ"ח שבת )ס( מס.ני. למשה נאמר כבר רם לפני להורות עתיד ותיקשתלמיד

 סי' תשא תנחומא הקג"ה. של בכסאו אחז עשה מה פמייב: רבה שמות תשובה, להם וחזורכבודי
 כו'. הנסא את ואחז היך עשה מהי"ג:

 הכונה כלנוס מרגשת וי"ל ההסם לרעת אלהים. יראי סוד שטזאל א'(. הערה א')לדף
 שע"מ אלהים יראי סוד מספר ק שמו שעז עלה שמואלשמספר
 שמואל. שמו היה שהמסדרוכנראה
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