
 שניחלק
 זפאשי

 התוך. ערש

 התורה.פרק
 שנינ1 שליטה סשנה שהרי אליה ערך אין התורה טעלח כיטרוע
 השנוים כל שפעלת טוה שסוכח וכו' ש,ע:ר להם שאין רבריםיאלו
 ותלט1ר אהריהן חכטים שנ1 כן פי על ואף מאר סאר נר1להשפה
 1ס1רנשח מפורשת ראיה י1תר לכקש לנו 1טה כולם נננרת1רה

 ומיחו הטות מסלאך קולט,ן ת1רה רכרי ו"ל תכטינו שאסרו פסה פסשכחוש
 הוה רלא חטרא ררב לנכ.ה לטקרכ יכיל הוה לא הטות רמלאך רכ סעשהעליה
 ארוא 1פקע חסרא רב רכי לארוא הסוח פלאך רסל'ק ער סנירסא פוס.השת'ק
 עליו הסלך רר1ר בעוברא 1כן ו~ה, 1.כיל שגבעת ירי על חסרא רבהפתיק
 כטררש אמרו נם מציעא, בבבא נחטני בר ררבה וכן טרליקין, ככמההשל1ם
 רנע היה אם ו,חיה יעשה מה לשמים סיתה 1נתח'ב בעבירה ארם נכשלרבה

 שאיו הוה כע1לם גרולה סעלתה הר' כאן. ער רפין, נ' 'קרא אחר רףלקרוא
 לכהן ק1רם חכם תלפיר טסור 1העצוטה הנרולה פעלתה יר. ועל סטנהלסעלה
 נלאנט", בוכים כקול שכתוכ מה הוא הבא כע1לם וטסעלתה הארו. עםגרול

 פחעורר.ן הצריק פטירח בשעת בקצרה: לשוגו 11ה שתינו בכסף פימ.נובפסוק
 כ1לם ובסעשיו בתורתו שיחר ה,חוריס וכל בה שעסק התורה וכל טעשיוכל

 חרין קברי בכי ליליא ההיא בריה שפע חסרא רב 1כשנפטר וסחחרש'ןח1ורין
 חשסעחי ח0רא ררכ רהלולא כחרמתא נויל אפרין 1ה11 רטתכנפורכח:ח
 הנפטר אם כי שיררהש טי אק הלולא אותה שנכל ו"ל סהר-א האלקי שלסשטו
 קארו טוהרר"י הנרול לרבינו סרבר שהיה הפג'ר ברכרי ומצאתיההוא,
 כחצר יסש שבעת לו מסר וסיטן ש,ם שבעח ערן בנן ש,ררוש שהבם,ח1ו"ל
 יום ק"ף הצריקים נש10ת לכל פעשיו נורל שיראה והיטש הפלך ב'חןגנת
 סאלאה( הבטחוח סלבר יום ופאת שסנים וכו' ערשר את כהראות1וטשן
 על הנעש.ם הנזל יחורין 1סעלת כאן. ער חולקיה, וכאה וכו' ריקר לבהשק-ר
 וכות גורל ויב,ן יראה כקצת, ענ,נ.הם ומכ.ר היורע כנ'ל התורה עסק.ר,

 הנ"ל טסעלה בווהר ר1כחי ככפה שאפרו פה מלבר חורה חלטורוסעלת
 ראסרו בחנינה אסרו נם הרקיעים, ובוקעת טעלה טעלה שעולה התורההבל

 רב לסה ערך שאק וכשם אורתתא. רנסר פשום נרתניה לא אחר עלכשפים
 ש1יתר טשנו ףי חכסינו אטרו ביט1לה. לעונש ש'עור אק כן שכרהט1כ

 טאו0ה על רתר ולא ורה עבורה רט.ם שפיכות עריות מלוי על הוא ברוךהקרוש
 לוה טספיק טעם פעטש אי1ה לעיל שוכרתי חתם ררך בססר וסעאתי תורה.של

 ונאק! ורצוח כננוב לחטא שהרבה לו רופה אין אשר ננן סיורע טשלשמכיא
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 אומזירסףאש
 כל על כ. להם סהטיע אין כן פי על ואף אליו שעקו לסלד הגירו כירהי
 אשר שירו נקול ע*1 חינו נוחן אשר ספני לו המלך אהכה תכסהפשעיו
 טעל.1 הסלר חמלת פרה אז יר1 להסננן שנקטעה "ט היום .יהי לו, רוסהוין

 שעשועיו שהיא הקרושה כת1רחנו הענין כך לפניו, לננן עור יוכל שלאאחרי
 הלכה של א0וח ארבע אלא בעולס1 להקביה שאין הוא ברוך הקרוששל

 החפורים תסאת'הם כל על ה' העב'ר תורה ישראל שלפרו עור כל לכןבלבר
 עשו שלא התורה ב.ט1ל על אכן כתורתם ה1א כרוך הקר1ש שנשתעשעססני

 יתברך בו הגרולה בעיטתם הראו ב1ה לי :רול שעשוע שהוא מהלהקב"ה
 וישטח יניל הלא ב1 להשתעשע מעברי1 רבר יבקש ורם כשר פלך אם הלאכי

 ילכן שעשושי :טע יהיה שהוא הפלך ארו:י1 כשני חן סצא שככההעבר
 העכר ישחרל לא אם 1הנה מעשה1. ולהחיש לסהר סאר י(ררו ההואהעבר
 אוחו הפלך לאהבת 1ב(ותו לענו אם כי זה אין הואח הטלן כעבורתחה1א
 בראשית שכתוב כפו תורה סרברי כטל להיהטכ לץ ו"ל חכטינ1 קראו1לכן

 רנע יאבר שאל לרקרק יראה הוה הנר.ל לשכר לוענ שאינו סי לכןחכטה,
 לסחיחו שה:א מה לצורך אכן כלל, לצורך שאינו לבטלה סשעותיואחר
 ל1מר שאם כנ"ל לשפה ש.ה.ה בליט1ר1 ירקרק פנים כל ועל שרי. והוכי:צא
 לו. 'ש נר1ל ע1נש נם רק הנ"ל גרול:ת טעלות שאבר רי לא לשסהשלא
 השכר לאהכח הלומר אכל כהלכות ולקפחם חבירי1 את לקנחר לוסר אםורוקא
 בא לשסה שלא שמחוך לשפה שלא אפיל1 ארם ילמור לעולם נאמר ~העל

 תורה טחלפ1ר הנרול שכר יצא שלא טאר לי~הר התוספוח. תירצו כן4שסה,
 תפלה נבי נק.ות רימ לעיל ועין בנקיית, שלא לפור1 ירי על כחססרוקנ"ל
 ספנ. טנע ואל 'ריו ליטול י~רר1 ראי שאינו בסה נגע ואם ט'. 1סומן א'סיטן

 שלא ילטור אס הבא לע1לם לעתיר שתשי:הו ולכלימה לב,שה וי(כורהבהשה
 שזה לנקותם כרי כצרור א1 בכוחל ,ריו ויחכך "שפשף ולפחוחבנקיות.
 צ' סשן ער1ך בשלחן נטילה. ירי על אותם ינקה לכתחלה אבל קומץסוקץל
 ר.נ. סשוקץ. שנופו ופן כל תורה בתלטור א0ור לנקביו הנצרך כלכתוב
 1לומר כשחוור ולומר הלילה כל שנישר סי וריני ר"ר במיטן כחבחי חתורהברכת

 הסררש לכית הנכנס קי"ו סיסן בטיר כת1ב ר"ב. בסיסן כתכת'בשחוית
 אנות' 1אלקי אלקי סלפנ'ך רצון יהי ויאטר ירו על תקלה תארע שלאיתפלל
 רב.ם שים והנח ערוך. בשלחן כהב וכן וכר ויאסר יורה וכיצשחווכו'

 אחר' * נראה היה ולכאורח בכרכה, הטה וו וח1ראה 11  בקשח אםנסתפקתי
 ומלכות כשם לסתפן נמורות ברכות התין וראי שישה בסשנח בתלפורשחו~כרו
 כן כי תפיהה וה אץ וסלכות בשם פוסק כש1ם הוכירום שלא שי עליאף

 וטלכוח שם בה שאי: ברכה רכל כ~א על שסטכו חברכוח כל כטעםחוכירו
 לסופה סראשח הבקשה נוסחת ומצאת. שני את ה' האיר כי ער כרכח,אינה
 הגוסחא לר~גחיק וראית. סיום. ש1ם כהם ואץ ווום ובסרר הכונותבמ8ר
 חשרע שלא אכוחינו ואלק' אלקינו ה' טלפניך רצון יהי היא; 111 הי~םססרר
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 אומץיוסף
 נאסר ולא חכרינו בנ1 וישטחו הלכה ברבר גכשל ולא ירינו על תקלחרמ
 על לא סותר אסור על ולא אסור פ1תר על ולא טהור טמא ועל ססא טהורעל
 בהם ונשטח הלכה ברבר חברינו יכשילונו ולא כשר פסול על ולא פסולכשר
 תוריעני פתורתך נפלא.ת 1אכיסה עיני נל ותב1נה רעח פפיו חכמה יתן ה'כי

 נסתפקתי נם כאן. ער נצח, כיסינך נעיס1ת פניך אח שטחות שובע חתםאורח
 1נהנת. וו, לכקשה ענין אין בכר בר לומר אם רורא, הפררש בית קרויסה

 נוסח הל.סור. שאחר, 1הה1ראה 11 בקשה אמרתי או לשלשהשכשלסרחי
 כית סיושב. חלק' ששפת אכותי 1אלקי אלק' ה' לסניך אני טורהההוראה:
 סשכים אני טשכיט'ן והם סשכ.ם שאני קר:1ת מי1שבי חלק' שמת ולאהפררש
 עמל אנ,  עמלים והם עפל אנ. בטליס לרברים סשכיטין והם ח1רה~ברי
 לחי רץ אני רצים 1הם רץ אני שכר מקבלים ואינם עפלים והם שכר1סקכל
 שחת. לבאר רשים והם הכאהעולם

 לתורה. העת קביעותדיני
 כאמונה ונתת נשאת הארם אח ש1אלין שלעת.ר הל חכסינואמרו

 התורה ליטור כלל שעל העת, קכיע1ת על ר1קא 11 ושאלה לתורה, עתיםקבעת
 אסר1 והכא הורה על אלא ארם של רינו תחלת אין סנהררין בטסכחא0רו
 באופן 11 קישיא התיספות שם וישכו השגיה משאלה לח1רה עתיםקבעח
 שקוכע הינו וקביעות לתורה עתש לקכיעוה גרולה חשיבוח טוכח טוההנ"ל.

 ענין בשום חמ.רות1 טכטל ואינו ההיא בשעה ללמור ירוע עת ויום יום ככלל1
 בט1ר כתוב כן לו, הקכוע הומן כש1ל יר, על הרבה ספ1ן להר1יח סכור אםאף
 שאין פ. לאפוקי בשנ.ו, הת1רה 1חכיב1ת חשיב1ת סראה ב1ה קנ"כ,סשן
 שליסר שאפשר סי על אף פנוי שההא עת ככל לוסר שהוא רק קבוע עתל1

 אף יריע כעת שלוסר כאותו גרול כך כל שכר1 אין טקום סכל סארהרכה
 התורה ים'ש כל וחקוע קנוע שעחו אחר. הרבה כך כל אינו שלי0,רו פיעל
 כין טישראל ארם כל היום: הסרר לשון ווה אופן. כשום ההיא כעתספי1
 'רועה ושעה כיום ירועה שעה לו ש.קכע צריך חולה כין בריא בין עני ביןעשיר
 לו יכא אס,לו צר נשום ההיא השעה 'אבר ולא תורה כה שילסורכלילה
 ארע., בררך ולא כקב.עוה הרכר שלוקח ק1בע ענין ווהו סנה טאה שלהנאה
 שאפ.ל1 הנ*ל היום וסרר הטור סלשת טוכח והנה בקצרה. לשונו כאןער

 רב ראסרינן פהא נרולה תיפה יש וכאן העת, לכסל אין נרול הפסרפחטת
 ופרע ביטפא 'ויףאחא

 כל'לי*~
 מעב,ר היה יא אחא שרב לתשב ואפשר

 וטן גסר שלא רק בעחו טה רבר לוסר היה פנים כל על רק ינטר' ה*טורוטן
 רסרר רלישנא ע,ק צריך אכן נלילקא. פרע לסר שלא טהזטן יהנשארקב'עוח1
 לכן כאן. שנה חסירות רטרח ואפשר גרול, כרוחק אלא כן לסרש איןהיום
 קבע תורתר עשה על שסואל פררש של כפירוש1 לעשות לארם שטוב *נראה
 יום ליטורך לקבוע שלא הוחר כקצרה, לשונו ווה הרכה ועשה סעטאמור
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 טרוכה תהא והעשיה מעט אטור לכן נררך 1תפר תוכל ל" ש"%'1*מ
 יעבור ללא כרי לצרקה בקנס ההיא עת לקכוע נעים יטה טוב ,פה כאן.ער

 עתו גיסול לכסרת קצח הצרקה לו תחשב סטונו לצורך יעבור ואםבקל,ת
 קבוע עת לו ש.ש טי פוה 1ט1ב בת"ח. הנ"ל כפיר1ש. פצאת, כותכיואחרי
 כשנפנה תיכף רק ובטל י1שב אינ1 העת סלבר ונם פנים בשום פבפלהשאינו
 הפ1סקיס כתבו כוה איש על לחלסורו ח1ור מצוה הוא נם אשר לטחייחוסעסקיו
 בשעח ואסילו נבסלה רנע אפילו יאבר שבל צריך כ1ה ואיש אומנותוחורתו
 11 כחיה עצפו ארם עושה אם כעיר1בין ו"ל חכטינו שאפרו כט1אכילת1
 לכל שראו, חכמה בראשית וכתב בירו. טתקים תלס1ר1 1אוכלתשר1רכח
 ולא הרפ1אה צר על אם כי יאכל ולא התענ1נ מן להתרחק רכםתלסיר
 והטאכל הטוכ הריח סן יהנה רק בשבת 1אפילו נסים מרברים נטשויסלא
 ספאכל סוכן ש,פצא טמה .תרצה נם יסה ופת1קן סתוכל יהיה שיאכלהט1עמ
 עבורח כעכור קונו עבורת מבטל שנמצא תבשיל ל1 שיבשלו ער יתעכב1לא
 בבית1 תם.ר שלומר ם, לי ונראה שונים. בסקוט1ת ועניניו רברי1 כאן ערנופו,
 השלחן. על לפני1 שהסאכל השעה ער ילמור רק הטאכל על בהטתנת1 קפיראאין
 לצרכ, להכ,ן כרי פליסורו ולהפס,ק למהר ל1 יש טוכ ויום שכת בערבאכן
 עור ימצא לא עוברת שכשהשעה ספק קצת רק יש אם טוב ויוםשבה

 שיקצר רק עת1 יבסל לא האלה ביפ,ם שנם טוכ סנים כל ועלטב1קש1
 ילטור בעסק,ם טאר סר1ר הוא אם אף פנים כל 1על כאן. ער מבחולליטור1
  שאב.1 אברהם ברכת בעל בשם ברכה בעמק שכחב כפ1 בלילה ומעט כיוםסעט
 לקריא ביום אתר ספר פ1תח ה.ה רב'ם עמק.ם לו שכשהיו קולן טהרר"י עלהעיר
 אפ.לו הרי כאן. ער ול'לה, י1טם כו 1הנית לקים כרי ב*לה וכן כ' א1 שורהבו

 לבפל הנ"ל הנאון רצה לא טאר ער רבה מצוה שהמה צבור צרכיבעסקי
 וחימר קל של בנו וחופר וקל פצות שאר בעסק' שכן פכל וכל טכלהליסור
 גלכתו שנם פחשבה לשון הוא רוהנית פירש צריקים ובארחות סטון.כעסש
 'שרו טאר סה האלה הרברים כל על שלטר. במה תורה ברברי יהרהרלעסקיו
 בתסירוח ותקוע קבוע שעתם בא1תם כפרט תורה תיטור של חחבור1חבעיני
 קבוע פקום להם שיש בהם הטובים האלה הרברים שכל היר,ר,ם ביטיאפילו
 נלטרח והתורה בפקומה תשאר הקביעות הלא עונתו יכטל טהם אחר אםואף
 מטחו על לשכוכ בלילה ינוח ולא ע1נתו הסבטל ה"צש ישקוט לא ססתטא1או
 היהם בסרר שבשל. הה'א בעת חב,רתו שלמרו השיעור הוא נם ורלסורער

 יבטל אל אחרש ירי על כחיקונה להעש1ת שאפשר *רו מצוה כאה ראםכתוב
 ינטל ירו כעל אחר.ם ירי על כת'קונה תעשה לא אם אבל תורה,מרברי
 ספנ,ה, חורה רכרי טבטלין חסר נטילוח בטצוה יש ואם תורה, רבריספניה
 להעשוח ההיא הפצוה תוכל אם אפילו סרבריו ופשטע בקצרה. לשונו כאןער

 %ן סחצה על כפחצה הקבוע גל כתב תרר'ם בספר עיק. תריןכתיקונה,
 נפשות כהצלח ולויה נפשות להציל רק אחרת בשכיל קכועה סצוה תמחלא
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 כאן. ער רסים, כשאד הוי לארם לויה עחשה  מליוו ס' שכל ש,וטרורמיא
 היום וסרר מצוה, שום בשכיל ללטל אין תורה תלמור של רקכיעות ט~חמוכח

 תורה תלמור לקביעוח הרארה העת עיקר בקביעות. א*רי לארבסמוך
 סחיל שילכו כרי לעיל שכתבתי כפו שחרית הכנסת ביח שיאת אחרתיכף
 שאו יותר טוב ההא השחר עלות קורם ללימורו עת לקבוע והמקרים חיל.אל
 הל חכם,נו אטרו נם טליסורו. אותו וסטררת הסבטלח סבה שים לירי תב,ולא
 תורה רברי בו נשמעין אין ואם חרכ אינו בלילה תירה רברי כ. שנשסעין כיחכל
 רילכו והטקרא ביט~ין, וכטה כטה אליו לבא רגי*ן ביום לאפוקי אוכלתואש
 פ,עט. רבר לפחוח התפלה אחר נם שילטר כסה להתקתם יוכל חיל אלסחיל
 לתורתו טקום הקובע כל בברכות כראיתא לליטור קבוע סקום ליחר5ריך
 סעט אלא יהרע שאינו טי אפילו וח על יונה הר-ר וכחב תחתיו נופליםאיכיו
 ויכנס כעינ.ו .יחשב ל~ה שיזכה כר. שיורע טה וללסור סקום לקבוע לויש

 ,ש שם כ. מררשות לבחי ללכת לו יש כלל יורע אינו ואם שפים יראתכלבו
 בירו. חליכה ושכרלוסוין

 לימדדה בשעת האדם הנהנתדינ'
 רישפח ל' ונראה ישסח, בלימורו שיפתח שקורם ףל חכמינואסרו
 כל. בתורתו להשתעשע הוא ברוך הקריש שדכהו על טצוה שלבשטחה
 רוצה תם רבינו כשהיה סהרתל וכתב בה. אלא שעשועים לו שא'וחסרתי
 כהן לשפוח כרי והובים של תל לפני, נותן היה חסורה הלכה חמציחללסור
 רכריחותא מילי לומר לרכ שטוב ל' נראה לכן בחשק. ולטר לכוונתרחב
 בקול רוקא יהיה הליטור תלפיריו. עם עצסו לשמח כרי ללמור שיחחילקורם
 אלא לטוצאיהם תקרי אל למוצאיהם הם ח"ם כ' ו"ל חכטינ, "ררשז זכטורם

 וררשה בלחישא רנרם תלמירא כהאי בטשא כרוריה וכן בפה,לטוצ'איהם
 או ארם של אברט ברט"ח ושפורה ערוכה התורה אם ושסורה ככלסערוכה

 בלחש. שנורס טי של הע.נש ברבר סאר מחמיר .בזוהר בלכו. "סורההקא
 רכריו כשכותב הוא הארם ביר המקוים הלטור העקר סשה בסטהכתוב
 כריתה בריח כירושלם. כתוב כתכ. תיכות ראשי בבטגך תשפרם כי לרברורפו
 ששכינה פפני נכון הטעם שוכח, הוא בסהרה לא הפררש בכית בתורה חינעשכל

 כספר שוכח. לא השכינה ספי לטר ואם עסו ומלטרה המררש בכיחששורח
 ער בכח טקשה היח החבירש כק ההלכה קורא כשהיה ףל שהאר*י כתבחכונות
 עסק כי הקכלה ררך על הטעם שם וכתב נרולה ויעה וטזיע מאר נלאהשךיה
 והנה ולהחישן, כחם ולשבר להסית ראוי לכן הק*פות לשבר הואחהלכה
 טתלוצצק רעלמא שרובא ופרה נרולה בועקה שלנו לפלפול נרול ססךטזה

 הנ-ל, ספך שטצאתי קורם עליהם תנר קראחי בעצמי אני וכסעטעלהום
 הנ"ל כונות ספר כי ססתפא וה רכר יורעים אינם בעצמם הספלסלש כיוגם
 לשלח שלא שהחרי10 ישראל טארץ 41 נכחב כי לארץ בחוץ אצ*נו הואחרש
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 שנש בקרב ברפום פה הובא שבנניבה רק הקרחשה לארץ חוצה החוזוספר

 ליתן ל'ראיו ה' סור בו וכיוצא וה רבר על לומר אפשר טק1ם פכלס1עט1ת
 כשארם בתיקונין מירש לשונו: ווה כתוכ בת"ח האמת. אל לכווןבלבם
 תתנלה וטיר פצוה או צרקה שיעשה תיקונ1 קהשי1ח ל1 רחקשה כתלכהעוסק
 וצרקה תשובה עהפה ובהיות1 שכלו אור הפחשיכ1ת הקליפות הם הקושי1ח כיל1

 תשוכה לעשות להם הכרח הקבלה חכמת ללוסר' 1בפרט הקליפות פשברה1א
 כתות לחבורוח פמך יש שסוה לי 1נראה הסורות. רלתי לפניהם "סנר1לבל
 החבורה מכני אחר וכל צרקה של קומה להם שיש תורה לוטרי שלכתות
 טעשה אנשי נוהנין הכי ופשום שם עור לימורם. ק1רם לת1כה פר1טהנותן

 שלא רעתם הטחשיכוח הקליפוח מהם שיברלו כרי ליסורם ק1רםלהח1רות
 %א סוטה לא וכ,ראה כאיפה ליסורו שיהיה יתנהנ שם, ע1ר לימורס.יכינ1
 כאן. ער 'שראל, אלקיך לקראת הכון שנאמר הטלך לפני כעוסר אלאס,סב
 וא,לך הוקן נמליאל רבן פשפת שהרי רוקא לאו רעופר רלישנא ליונראה
 יטעוסי את. %א חלישוח טפני מעוסר ללס1ר שפסק1 רהינו התורה כב1רבטל
 בתיקון שיהיה וצריך שם, עור יושב. ולא קאמר לא ולכן בהסיבה ישיכהרק

 לתפלה כסלבהשים עצמו להרר הארם שצריך שכס1 לי ונראה כרא1י,פלב1שיו
 רהכק טקרא תורה תלסור ר.ן שלמר כיון תורה לתלטור עצסו להרר צריךכן
 1אתר הן. ששוין נסצא לחפלה מלב,ש,ם ה'רור נסי ילפינן 1מיניהוכו'

 לצורך אלא 'פס'ק 1לא בטלה ש.חה ישית לא כקביעוח, ללט1רשהתחיל
 סהעונש בלבו ו'חרר 1תרא הענין באטצע ,סם,ק לא לצ1רך ואפילוגר1ל

 נאה פה ואופר סשנתו ומפסיק הש1נה אבות כפרקי ו"ל חכסינושאסר1
 אלא 11 בשיחה רוקא רלאו הטפרשים כפ.רוש בנפש1 מתחתב וכו' ~האילן
 נכ על ראף לן קסשמע רבותא או בהוה שרברו רק בט.לה שיחה ככלאפיל1
 נענש כן פי על אף בע1למו לוי רשככה הברכה טברך 11 הפסקה יר.שעל
 חפ,ר שעונשה לטקום ושכח ברכה שום בה שאין בטלה בשיחה שכןסכל
 1ה מעונש להשפר מאר נצטערתי רעחי על עמר, ופיום ליצלן רחסנאסאר
 חם,ר הם ביתו כני אשר כחרר שלוסר לם, סאר היא רשכיחא ס.לחאכ.
 טהצריך הבית כעל עם ולרבר ולפיפק לסיעל תר'רי והישאין חנכנסין ונםגו

 אול' לכב, אל ואטרתי רכות פעטים סליסור1 יפסיק הב'ת שכעל16ם
 קורם בו שעוסק הענק נוסר אם אבל הענין כאסצע רוקא רק תנ"ל ע1נוואין

 לפניו סתוח הספר וערתן וו בשעה תלמורו נמר לא שערתן פי על אףרבורו
 שטרך לא רטח י ש אם והינו הפסקה מיקרי רלא אפשר י1תר, ב1ללטור
 לובק כרי  רבורו לפני למר כבר אשר הענק סקצח ללסור ולכסיללחזור
 האי חטירא רלא לומר אפשר ונם הפסקה, הוי לא לכן בורי1 על  ההואהענק
 כשלום לשאול שטותר הפרקש ובין וכרכותיה שטע רקריאח טהפסקההסטקה
 הכעל יפתח ולא לנבולו אחר ארם בא אם לכן ארם לכל ולהשיב נכברארם
 ששנע סי כשלום טשינ  ששנו כסי ה1י וכקשחו שאלחו סה עט1 לרברמה

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



28 אומץיוסף

 כר. בתלטורו להפסיק רשרי אפשר ולכן הכנסת כבית או קריה ברחובותכו
 מצאת' לא אלו היחרא צרר' כ' ואול', הא' כלי אכן לכיתו. שכא ט' עםלרבר
 בוה שמקילין לסה 1ספך סער למצוא כרי סלבי בריתים שאני רק סקוםבשום
 ס1ה, נוהר,ן ראיהי לא קשישי רבנן י:ם פעשה טאנשי ורבש רב שעונשוהרבר
 שום ירכר שלא ליה ראפשר בכל יהסיר בהם יתחתב שלא לנפשו החררלכן

 לא אפ ביח1 בני עם בוה י1הר ולפחות ההיא בשעה לימורו נמר ערריבור
 נסר ער לפחות יטתין לואת נם ,אף צ1רך שהוא סה כרבר עמ1 לרברשיתחיל1
 יכא ואם 11 שעה של ל,פורו ננסר לא שערין אף הצורך כסי להם 'שיב ואוהענין
 כסבר בקצרה בננול1 הכא פני לקכל לב באופץ יורר1 שיהיה טילב'ת1
 ואו ב1 עוסק שהוא הפשט ,נמ1ר כי ער מעם שישכ לו ייאמר יפותפנים
 ברבר, שעוסק לסי הוא הנ"ל שע,נש כתכ היום 1בסרי כרצונו. עסו'רבר
 הס1נה נעימה בלא הקורא כל יוחנן ר' אמר ופוסק. עחו כקביעותת1רה
 1טשפט.ם טובים לא חקים להם נחתי אני נם אוסר הכתוב עליו ומרהבלא
 אטרח. ,ארבע עשרים להלטירי כשאפרת, כעצמ, נהנתי ולכן כהם, יחי1לא

 בנטרא אכן תלמירת לכל לשחוק כוה שהיחי ואף וכיוצא ר1ת כפ1כניגון
 ~מרה. טקרי פלפול בררן אם.רתנו ראופן ואפשר ננן יורע אני אין1פוסקים
 עיניך 1ה.1 רכתיב לפום.ה חוו רביכו קמ. יתביתו כי לבניה משרשיא רבאטר
 מרת כנפשו סקנה חכם בפנ. ההסתכלוח כחב ובר,ח טוריך, אחרואות
 סרבו הנפטר תלמיר ורנל. בשבת פניו כהקבלח וכפרט בפניו הטתה1ההטהרה
 טחויב העיר באותה ולן נמלך כך ואחר טטנו ונפטר טרבו רשות 1נסללעיר חט ללכת רתה התלמיר ואם רבו, נ:ר אחורי1 יהא שלא בענץ עצמויצרר
 לררכה שילך קורם מרבו רש1ת וליטוללחוור

 בעצמה הלימודסדר
 טקרא ששנה חכם תלמיר כי ארם שה1א פה לפי הכל הוא ח*פ1ראופן

 .לפור פנים כל ועל כקצת, לו הצריך .לט1ר ספר איוה בעצסו ירע תלטורסשנה
 ש.עור לומר אם ל' ונראה הבא. עולם בן שה:א לו סובטח ואו יוה בכלהלכה
 כעולם ליכור אין ולבחור,ם ולנערים הלכה, ליסור ירי כוה יוצא אלפסיכספר
 לכל ומפתה סבוא ביה רכ1להו כרכא ראיהו האלפכי כטו בירםהטצליח
 ~יסור 1רה. :מרא שמביאין כטקוסות התוטפוח לעין סאר וטועילהפו0קים
 כפש1טו כיה לפנרס בתחלה שאבאר, כאופן יהיה ולבחורש לנעריםהאלפסי
 עם האלפסי ללטור נוהנ ולה"ה החסיר ורבי טורי לאבי ראיתי 1כןטפרשים ושאי ברין לעיניה והרר נפנים בקי שיהיה ער פעטש וכטה כסהולחוור
 להר:יל הראשת המטצ,א היח ו"ל וההא ה1טנש בע חלכח בטקוםתלסיריו
 הקטגש האלפסי באזיל לרפוס באו כן ירי ועל הבריות בפי חאלפסי*סור
 הסוסקש וכחבו חלכה. ירי יתא יעקב רעץ בהנרות שגם ואפשר פירושש.בלי
 שונה אם יהוא תלמור טשנה טקרא יום בכל ללטור טחויב שהארםרטה
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 חמעטרות ומסרר ותלסור, טשנה נוקרא סכל בלול שהוא כבלי טתלסורהלכה
 לאמרם צריך חובחו ,ר, בו לצאת שירצה סי אכן ל~ה. כונתו שהיתהנראה
 או התיסור סוניוה ללפור הורנל שלא איש הוא ואם ל'מור. ררךבכמנה
 יש שבראשונה לי תראה אותו. להבין לכ לו ש.ש אחר ספר שילסור לונוח

 וסליהא ופיוטים טוב ויום שבת סח,ל התסלוח סרר פירוש ללסורלארם
 תפילה. בהלכות לקפן שהארכת, כטו לאטרם לבו שנרבה טי וטעסרוחותה*ם
 שברורותינו כסו לא וכתובים ונכיאש סתורה המקרא כל ילמור כךאחר
 מוכ,חין כתרא בכא ובתוספות מיסיהם. המקרא ראו לא אשר רכנים נמה.ש

 שבת פרי ללמור 'ש נם במקרא. כק'אין היו לא התלטור חכטי ב.טיראפילו
 בחים בעל. ולפחות השבוע. סרר על רש"י פ,רוש השבוע ימי ככל אובשבתו
 רב ירי על להבינם ירקרקו הסה הסררה ענין שפףת בקריאת טביניםשאינם
 שבשנה וסצאתי פה. כעל הסררה חיכור ולפחות רש"' פירוש להםשיאטר
 פשנה יעתיק וכן בחח שלישית ושנה רפב"ן אחרת וכשנה רש"י ילסוראחח
 או רבות הטררה על הסררש ללמור מאר טוב ובעע, אחר. לטפרשלשנה

 שהם פרטיהן בכל ברכות כריני םאר וירקרק ילמור וכפרטותתנחוטא.
  שא,נה כרכה טברך ,אם מאד חמור כרכה בלא הנהנה ועונש טארחטורק
 אחרי לבטלה ברכה שמברך ב' ברכה כלא שנהנה א' כפול עונשורא?ה

 כרכה מכרך אם וכן מאר, חמור לבטלה ברכה ועונש בטעות הריאשהברכה
 לרקרק צריך לכן לכטלה. כרכה כן נם הו.א פכשיעור פחות עלאחרונה

 ואילך תכ"א ססשן א' בחלק הארכתי ואני אחרונה. לברכה רכר כל שיעורעל
 החנ יהלבות לפסח סמוך פסח הלכות ללמור טוכ בהם. צורך שראיתימה

 סמוך עצרת ה,לכוח לחנ סטוך לולג אתרוג הטוער וחול טוב יוםוהלכות
 ליום ססון כפור יוס והלכות השנה לראש ססוך השנה ראש והלכותלעצרה
 מריניחם, איסור בשגוץ יכשל לבל וכיוצא פורים חנוכה באב תשעה וכןכפור
 כחבו כן כבר, ירע שלא טה רבר ולחרש סקבלה טה רכר ללסור טוכובשבת

 בליטור לרלנ שלא לי~הר "ש לכן הסאס, אל כני ה' טוסר כתיבהמקוגלים.
 אלו שכשלמרו סקפירין רבוהי שראיתי רק וכיוצא, וחורבן אבלותהלכות
 שלא אחר טענין אחת שורה שיעורם סיום אחר סעם בכל קראוהענעים
 נחגו כן ועל הראשונים נביאש כשם בנמרא טצעו שכן רע, ברברלסים
 נפש נוחי סקרמונים רא,תי אכ! טוכ. ברבר לסתם כרי יתק"ק פסוקילכפול
 יקטרנ שלא ספני והטעם חענית ג~רו בישיבה חולק ללסור  שהתחילושקורם
 אבי נהנ וכן בעצטם, שחיטה הלכות הטראים חכפש תלטירי עלהמשטק
 ריבמות, והר"ף חולין רססכת הר"ף תלטיריו עם כשלסר ו"ל החסירמורי

 סיתה עניני בהם שסוכירין קטן טוער נםוכסרוסני
 והתעני'"

 לנצח. הסות בלע
 שלא פה אב"ר דל סג"ל טהרר"ח הגאק טורי ראיהי סוכ! שאינו 0ההאפילו
 בלשונם רק תפילק כתיבת הלכות נם לנו אסר טורים לנו שכשאפר לרלנוצה
 שלא ףל ראיתיו וק שמרלנק. למה נרול ביחמ שהוא אמר כי ניקור סררוכן

 ו"מחש יע ז41-(
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 כשם אמר כ. ר' ביום ולסים ב' כיום תורה רברי להתחיל טקפירהיה
 על להקפיר יש חול בעניני ררוקא .לבש קרש ב"ר לסימן ו-לסהרש-ל

 ליראח הארם המביאין מוסר ספרי בחים הכעלי ילטרו הנ"ל לימור אחריכ"ר.
 וכי,צא, צריק.ם ארחות החשובה, שערי הסרות, סעלוח המוסר, ספר כנוןהשם
 הנכבר השם את ליראה הארם לב המ.שכין .מררשים המאור ,סנורת ,עקכעק

 שא.ן לא אם סבינים שאינם מה ילסר, שלא ירקרק. פנים כל ועלוהנורא.
 לקול שישמעו להם פוטב א1 כ, סכינים שרש טה אותם שילמר רכלהם

 אל במררש אמרו כי בטל סל,שכ יכינו לא אם אף ההטה בספריםהקורא
 מקנם טכל סכ.נים ואינם שמרלנין שאף ורילונו אלא אהכה עלי ורנלותקרא
 כענק אשכנו. לשק בספרי ילמרו או הוא, ברוך להקרהט אהוב הואהל,פור
 לא כוטננו ועתה לשונו ווה להרחיק טאר פשה בססה הפלינ חקכלהלימור
 סחופש חפש יחפש אם גם .לחם טכשר כריסו שפילא אלף סני אחרמשינו
 בקצרה. כאן ער עטהם, עסק לו יהי אל לכן ללמרו שיוכל טוכ סלטר ימצאלא

 חור'ן גו אתה אי בוראי כי עטרי כן לא ואני טאר. ער בוה כך אחרוחארין
 הנ פרק העכורה חלק הקורש בעב.רת בוה והאריך הקבלה סחכפת*פטר
 וכסוף אטוחא ליה וסחי סשה טטה כרכר, הסורה הריב-ש חשובתבהביאו
 להעתיקו רצוני אק השלום עליו רשכ-. הקר,ש סרברי ארוך טאפר הבי.ארכריו
 יב.נו לא והטה ה' רכר שפבקשים להסונים רק כתכתי לא והשחבורי
 לשונו .וה וה סאמר אחר כתב הקורש עבורח בעל אכן הנ"ל. הקרושלשון
 ממעש,ם יותר נרול הקכלה( )ציל החכסה כי בפירוש הקרוש הסאור ביארהרי
 כאן. ער בה, אם כי לצריקים הצפון .הטוב האושר אל לוכות ררךחשאק
 הקבלה בחכסת יורע שאינך לומר שרצונו לך חרעי לא אם פסוק על כתבונם
 רחנינה בנמרא שאפרו ומה לחק. אותה רוחין נשמה רההיא ונו' לך צא'א1

 שיורע. אחרי והאסת פסש. טרגנה סעשה על רוקא הינו קשאי לאאכתי
 ואת בחכסה הטעות וסכנת הללו כארצות טועם.ם הטה כאסת האטתחכסת
 ששלחו ער 11 בחכסה כלל מללטור אחור נסינותי וה פפני כירוע נרולההיא
 ונתתי תשאת. ו"ל שהינפורט יעקב פהר-ר האלוף שלוחם לארץ לחוץטצפת
 רצפח אב-ר ףל יונה סהוריר הסקובל הנאון בשם לי ואסר ברברעטו
 וכטר,טני צפת בכתב. פעפים כמה חתיטתו ראיתי טליא הועא כראשר
 עליו טצ1ה אטתיות הקרמ.ת מקוכל שרק שמי יונה כנסי ספר טחכרשהוא
 ור.להו אלא ורגלו תקרי אל אהבה עלי ורנלו נאסר 1ה שעל יכלתו כפילעין
 שיש לטעות יבא שלא להבחין יכול ססתטא אמתיות הקרטות לו ש'ש טיכ'
 ל'פורם עיקר היה התלטור חכסי ב'טי בא"צ כתוב וכיוצא. בנשטיות סכנהבו

 תנסנם לא רבר ישאלך שאם לכניך השננתם לקים כרי התלסורלחוור
 חחר היה לקיש ור"ש חורות כרוב אלא אפשר אי ווה טיר לו אטוראלא

 כתלסור ברורוח ראיות יש יוחנ4 ר' לפני שכא קורם פעטש טאהההלכח
 טש*, סררש כשם שם עור 4שונו. כאן ער בח~רה רגילים כולםשהיו
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 ארמץיוסף372
 אמר בתהיה עסקת כלום 4ה אמר הקב"ה לפני בא חכם שתלמיר הרין טםקשה
 טכאן בישיבה שסעתק ומה שנית וסה קרית טה הקב"ה ליה אפר הן*ה

 הרין. ליום וכלימה בושה תשיגה, שלא כירו יהפוש ארם שקרא פח כלא0רו
 הענינים ילמור לוסר )רצונו *סכר והרר אינש ליגסר מעיקרא שםעור

 ואחר ברינין בקי ש,ה,ה כרי ותירוצים( בקושיות שירקרק סבליכפש,סם
 בסתק ילטור פנים כל הגל ותירהרם, סכרות ימכור רעתו על כשיע0ורכך

 בכונה מעט טוכ כי הרבה ללסור ,מהר ולא ליפורו להבק גרולוברקרוק
 ת,ספות ללמור ר,צה אחר כל כי ע!שים אעם וה וכל ככ,נה, שלאמהרבה
 'צליח א,ך כן אם התלטור שירע קורם חירחפים וחירושי החרושיםוכל
 כתלטור שנאטר טה כל כי התלמ,ר חכטי שאפרו ממה להיפך שעוששכיק
 רכים והסלפול העי,ן טורח רוכ .רי ועל לנרוע, ולא ע*ו להוסיף ואק אמתהכל

 נוכל טה אוטרים כי שה על שאוטרש הרקרוק סורח סר,ב חליסור טןפורשים
 לומריט הי, ואם הססרים שנתוך סה יורעים שהינו הלואי סכחט סברותלהכין
 התלסירים והיו בקל להבין לב להם היה כי ~מור סתאים ה,1 בחלסור נקיאיןותיו

 כבר כטשא עליהם ההלכה נעשית הפלפול טורח מרוכ עתה אבלמתרבים,
 סורח טרוב כ' הישר לוטרין שאינם פורים הלומר.ם ור,ב טפנהופורשים
 שכן כל הראשונים על נאפר וה )ואם לגטרי טתכטלים הסההפספוטש

 בא"צ חילוק,ם(. שקור,ן שקרים חיר,רי שנה לסאה בקרוכ שנחחרשועלינו
 וכו' שכתכ טי ,ראיחי משה בטטה עליהם וכתב וה על הרבה בראיותמאריך
 רבר' על לחלוק רא'ות להכיא רפין כשני שם !האריך בסקומו מונח,כבור!
 עבה קטנו אשר .ונה רכינו החסיר הוא רמי,נ, שלפי צריקש ארחוחפחבר
 "ג,א פלוגתא סקום כאן א,ן כאסת אבל האלה, האחרונש רורותסטתני
 מעיקרא ראו' שלתלמירים רק ריכר ארם לכל ולא לגסרי הפלסול רחהלא

 טהתלמור הטפולאים החכסש אבל כקיאוח לכלל שיבואו כרי ליסבר וחרר*ג0ר
 תמצית ולהורות להבין הלכה של כע,מקה ללון שמחופכק פשיסא,פומקים
 טסש שהם יראה כרברי, ,המעין פלפול, בל' אפשר אי ש,ה בורין עלהדינין
 שהאריך כמ1 מורה משה טטה נם פהפלפול יותר היא שהנירסא ובוהכרברי,
 הרכוח יהיה ארם עס יכוח לו יש ואם ה.ום בסרר כתב ,ח. על בראיותשם
 חלילה סברתו ולהעמיר לקנתר יהיה לא אבל חאפת לכרר כרי שמיםלשם

 בעיניו ישרה כשסברתו לומר )רצונו רכים לסכרות חחשש וזצנו כןוחעושה
 רק רחיה שסברתו בעצסו שיורע לומר )רצונו האמת לסכרות אוכאמת(
 ובו, נאמר ועליו השלום עליו רכינו סשה תורת מחלל סרבויו( לחזורשבוש
 לשונ, כאן ער העולם, לאויר יצא ולא פניו על שלתתו שנהפכה לו ופ,טכיקלו

 ואורך אשכילך הכושה טסני הארם טבע נגר הוא וה שענין וססניבקצרה.
 שנורע טסני תשסח תורה ברכרי שכשינצחוך חסיר,ם בספר שכתובמה
 רבר הרוחח שלא תשסח לא אחרים חנצח ואם כבר ירעת ילא פהלך

 הרורש כל המרוח בטעלות וכתכ .ר,ע. לשסה שלא הל,סר עונשחירחש.
 שפיש 1ל ש4.(
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 רב,ם להוכיח כרי רורש 1אינו לעצמ1 עטרה וליטול בה להתכבר כר.בת1רה
 יח.1 כל וטשפ0ים ט1בים לא חקים להם נההי אני זנם ע*הם אניק1רא
 ה.ה סקפם ואינו לוטר ארם שאם המעשה אלא העיקר הוא המררש לאבם.
 רמב"ן צוה לכן סויר, הוא שלמר ועכשיו ש1נג היה אז כי לסר שלא לוטוב
 האנרת בר"ח והכ'א אחת פעם שב1ע בכל לקרותה ע*ו שצוה באנרתלבנ1
 קתם שלא רבר ימצא ואם שלסר מה כל קים אם יעין סהספר שבקומוההיא
 מ,ום הה,א בענין ררכיו ולתקן בתשובה עיההו לחקן לזכרון אותויכתוב
 לחכם 'ש אם חסירים בססר כתוכ עור. עליו יעכוף שלא כאופן והלאהההוא

 לנרש טוסכ חכירי1 החלסירים ואת הרכ את לקנתר עוסק ואחרתלכ~רים
 בהורי1ת אמרינן מרון. ויצא לו נרש שנאטר הטוכש האחרים לתקנתהאחר

 חתול שאכל ומסה  העכבר שאכל סמה האוכל הלשור משכחין רבריםה'
 והשוהה לתלטור יפף וית שטן אבל עצמן כזית'ם והרניל בהמה לבוהאוכל
 תחת כליו המניח אף אומרש יש וו ננ על 11 רגל'ו כ' והר1חץ רחיצהשיורי

 נם הוא ביחר מלבושים ב' שכשל1כש ר"א בסיטן כתבתי 1אניסראשותיו.
 נטל אפסר תחת העוכר לתלפור קש,ם רכרים עשרה שם עור לשכחה. קשהכן
 כק העוברת ואשה נשש השת' נסלים שני נין והעובר עצמו נסל תחת שכןוכל
 שלא פת הקאוכל 'ום ס' סש תחתיו עבר, שלא נשר תחת והעובר אנשששני
 העוברת המים סאמת והשותה לשטרון סזוהפא בשר והא1כל ערכו כלבשל
 הקבר, נבי שעל כתב הקורא אף אופר.ם ויש הטח בפני והססחכל חקברוחבין
 שלא שסועיל ואומרים הסצכה נכי על אבן סניחין סרקרקק ור~יתי כאן.ער
 שכתוכ ומפני סקרפונש. היא שקבלה ואפשר לתלמיר, קשה קריאתחתריה
 יחר הסכרות שתי לצרף לי נראה שוקעת בכתב ~ה שאק הכונותבספר
 הירא פנים כל ועל כנ"ל. אכן הנחת על לססוך .ש השוקע שלנושבכתב
 בכל כהן ליזהר גפ אחרי אלו רברים 'שליך אל עליו חכיב ותלמורו ה'רבר

 בנסרא שכתוכ פה פיר1ש שוה סקרטונש קבלה ה1א אם ירעתי לאהשאר ~אכי נשיכתן טקום לחתוך שרנילק מסנו והחול עכבר שכשאכל ומההאפשר.
 תיקק לעשות רשט 1א.גם ומאיסות נקיות סכח רק חותכין אין אם אוכנ-ל

 סטנח. חתול או העכבר שאכל החתיכה מכל ירחק תורתו שומר לכןל*טור,
 אלטור 'אסר שלא לומר ר18נם תורה לרכרי סועלח סחשבה ו"ל חכטינואפרו
 סאר הארס יזהר %ן סחשבחו לבפל טקטרנ חפקסרנ שאז וה ופן תוך והספר
 תסצא ססכתא לסיים שעהשק הסעורות הרבה. 1'עשה 0עט יאטר רק והמרבר
 סאר פקפיר,ם אשכגו בני ואנו סינץ סהרים תשובת כסוף וטנחנועמנו
 בעתים תוקף בכל נזררזתי ולכן הוא, תסה כאחר הקהל כל ה0יוםבכב1ר
 ובתשוב1ת כרבר, סתנרנרין שהיו אף הס:הנ לקיס אב"ר פה היהשלא
 כן כע-' מקרוב שנהנו מה אכן הסיים, כסעורת לאבל לאכול החירהגיל

 נרול אשור לסיום שניה בסעורה אוכלים שהאבלימ ת,רה לוטר.חבורות
 כולם לא ובאטת תורה תלמור טעלח וכנורל אל1 כרינק חאריכוה כל אחר'הוא.
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 להם טצאת' לכן הכי, לסיסר לסרפהו ניהא לא כן 1אס וללסר יישריחשו
 חים 1עץ הכסף בצל החכסה בצל כי על ו"ל חכטינו שאמרו ספהתרופה
 בססונ1 שמסיע ם, הינו כה לפחויקש אלא נאפר לא ללוסריה לטחויקשהיא

 ו"ל חכטינ1 ואסר1 לסר, כאל1 פטט1נו סוב שכר לו שיש ש"לסרוללוסר.ם
 חלט'ר ולפהנה חכם לתלמיר פרקסטיא לעושה אלא נתנבאו לא חנכיאיםכל
 על פרנסה לו ימשא שהוא חכם תלסיר עה יתנה ואם וכו' טנכסיוחכם
 רבות'נו שררש1 כט1 קים תנאו טת1רתו חלק לו יחן חכם שהחלפיררעת

 שתורת1 עוריה אח. שמעק כסשנה אמרו ולכן ונו' כצאתך 1כ1לן שטח עלחי
 תהיה שלא וכרי פרנסה. לו טספיק שהיה מפני עוריה שם על נקראת שפעוןשל

 ארם כנ, תנא. פי על ל'ראי1 שכר1 הקכ"ה שיחלק יסופר כי טלהאסיןכסט1פק
 בררשות שכתוב בסה לבבך את להלהיכ ראיתי לכן פלאי חוא באמתאשר
 כשנים שעכרו ברורוח מעשה שהיה סרב1תי שפעת' לשונו ווה שושבגן

 ובעולכ בכאן ושיחלקו בפרקפטיא והשני בת1רה האחר שיעסוקשהסכיטו
 שראו והע'רו שהמכמנו טה וכור כלוסר חברו ע*ו ככה החכם וכשנפסרהבא
 כחסיריס ~ה להרחיק ואיו הענין על להורות כראש1 והרכין סטנו ששחקלסח

 תנאי מ1עיל ואין וה. על הרכה ראי1ת שם והביא חים קרייןשככךתתן
 ז"ל הכסינו אמרו הלימור לאחר אבל חכם תלסיר של *סורו קורםאלא

 הוא 1כו לו יכו~ו כוו התורה באהבת כיתו הו; כל אח איש יתו אםכמוטה
 לומר. ירי לטחויק הנרול שכר שכתבת. 1אחר רם"1. סימן ערוך בשלחןכהריא
 י1נה ררכ.נו תשוכה בשערי כי כן עושה שאינו למי הנר1ל עונש אכתובהתורה
 להחו.ק בירו כח 1"ש לאחרים וליפר ושנה שלמר ארם ססרי, בשםהביא
 הוא החויק ולא ומצות בתורה העוסק'רי

 בכ~
 1לכן יק.ם, לא אשר ארור

 וכל 1לילה יוסם בתורה העוסק חכם לתלמיר אפילו ארם לכל יש מארסה
 11 פי1ה אחר לח1ור בסל להיושבשכן

 לצא"
 ומכלל לכר1ך. אר1ר פכלל

 שנותן סי הא, סוו, לסעלה ;ו 1ה כענין יש מררנות שנ' ללגוור יש אלורברים
 טסס1נ1 מקבל היה לא שאם לירע לו אפשר אי אשר לפרנסתו פמסונוללסרן
 ששוכר הג' כפרנסת1, לצמצם יכול שהיה ראפשר טתלפורו טתבטלראח
 ל: היה ולא מפרנס. או כלער1 לשכור אפשר לו היה שלא סלסר ענילנער
 ילסור אלו ט1ונות ירי שעל לחכם מ1ונות שנותן סי הג' בלערו, ביתכעל
 מוונותיו אחר ולילך סל.סורו להתבטל ברום צריך "4חיה עבורו ב' אושעה
 הנ-ל תנאי סרין נלטר ווה כולן. על נרולה 11 טעלה כעורתו היה שחואלולי

 תנאי טועיל סהרקשה
 אררכה.

 יש הסחויק שכל הטחויק כח מנרע הוא הלא
 ועל הניל ס.מן ערוך ושלחן הטור שכחכו כטו בעצמו לוטר כאלו שכרוי
 שטרג'ץ שהחכם לומר אנו צריכין כרחנו על אלא החצי אלא לו ~ךן תנא''ר'

 כפלתם טכפ* ייתר ה,א שכרו וחצי לשכרו ערוך ~אן לעם ררך וטורהחורה
 חכם עם תנאי ירי על לו הצפון סוכ רב טה נסצא חלמיר, של ליפורושכר
 רטיתי ואחריני עוריה אחי שפעק יששכר הנ"ל התנאים נאמרו כאלו שעלנרול

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



275 אומץיוסף

 הנ"ל. עליונה כפררנה להוררן ארם ירע לפען אלו כרכרים הארגחינסשה,
 ספר,ם קרושת פרק עליהם להצטרף ראוי תורה רברי ריני שכחכתיאחרי

 ער א, לטקוטה. שתנ.ע ער חורה ספר  כשנ,שאין לעסור חתבוהשסיח.
 אהוה רואה שאינו פי על אף תורה ססר הנושא קול והשומע פעיניושתחכסה
 א,ס,ר איכא ת1רה רכספר לי ונראה רפ"ב. סיטן רעה יורה לעפור,חיב
 השלחן על ואפ.ל1 בוה להוהר להם יש והחונים עליה .ריו 4ש,לי להניח א,לישען

 בסה.ח כתכ באויכות. לפנים כחכחי כאשר לישען אסור עליו איתהשסניחין
 הקובל כנין הקורש אר,ן לת,ך טלהכנים תורה ספר הסונע כל ק"ובכשן
 א,ש נשסתו על ותנריו שתעעוק ת,רה עתירה קלומן שקורין ההיכללפני
 יקחנו ססר לי תוש.ם לחכיר, האוטר ק"ט בסיטן עור בשלום. יכא אלפלוני
 תופס היה אחר שם עור נים.ן. נחנה שהתורה לפי בשטאלו ולא ימינוביר
 אק ולכם שכתוב שם על היהורי רצה ולא ל, לעוור ארפאי ורצה תורהכפר
 פונה שאינו ספר שום כביתו להשהוח אסור כירושלים. ווכרון וצרקהחלק

 שנטצא תורה פפר טעותיהם. טכל להגיהם ,רקרק שלומר הספרשולפחות
 נגשלים ~ה ובעון ל0ופ1, סראש, להניהו שיחוור ער כו לקרוח אסור טעיות נ'כ,

 הטוכחר בטקום ולהצניעם ספריו להנא1ת צריך ,"ר פרק בר"ח כחכרגום.
 טעכברים אותו לשמור כא,יר אוכלים וחולין תחבולות שע,שין וכמושכביתו
 רע"ה סשן חמיר,ם בספר כתוכ וכן שםים גכור לשמור כן נם יעשהוחתולים

 פטלטלם וכשהוא שם. עין שלך טה1ן ,ותר כברהו טהונך ה' את כברעל
 כפני טלך בנרי כטטלטל וצניע1ת כבור ררך אם כ. כלים כשאר ,טלטלםלא

 חסיר,ם בססר וכתב הנ"ל. בר"ח הכל נק.וח, בירים אם כי בהם .נע ולאהטלך
 בסשן עור יריו. רחץ אם גי בספר י:ע לא אשתו בבשר ננע אם רע-רסימן
 בסומן עור הספר. את אחר,הם ינשק לא בניו 4א אשת, את נשק אםרע-ר
 בספר אחרים להכות או הספר על להכות בספר כעס1 ארם יראה לארע-ו
 קונסרם ארם ישרטט לא ק"א בפיפן עור הכא,ת. מלקכל בספר .נין:לא
 בה שיכתוב ער קרישה ב1 אין ,לוה קר,שה בי יש שהספר ספני הספרעל
 שבה בחלק אפילו ראשו על'1 לסרוק שאס1ר שכן וכל חחצ"ח כסשן הואכן
 הלוחות או שבו בהחלק אפילו כספר.ם להשתסש שאין מוכח מכאן כאן.ער
 בפני גניר חול רברי לכת,כ כנון חול של תשט.ש ש1ם בו שקושריםוקלף
 חשבונוה עלי, לחשוב או טעות על'1 להרעוח או הספר על כשמונחעעמו

 גשחלוו ,גן כספר פחוח כלי לכסוח ראסור טוה ~מור לי ונראהוכיוצא.
 לקשור הוא נרול שאיס1ר' שכן וכל שבהלון הנקכ לפני ספר להעסיר אסורשכור
 הקחשר נכרי שאום3 אירע משנה ירי על ואם קורש, סספרי בקלפ.םספרים
 הוצאח על יחחפ ולא להסירי הספר כעל טחותב קורש בקלפי קשרכססריו

 קורש בספר, כ~יק ינהונ ואל טעותיו שיאבר לו ס,כ כי כחנם שהיאהקשירה
 הספר נקשר כבר אם טקילין ארם בנ. שיש ששסעתי חנם הפסק, סבליתסיר
 הספר יר. על בקרושתו  נשאר שא: כספר הקלף שאשאר שמצוהוסעטם
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 חתיכה רק שא'נו ירי על טירכס רווטר איר. סטנו הקלף יסיר ואם בושקש1ר
 לשונ1, ווה תחק"נ בם.מן שכתב היחר וה ראין סוכח חסירים בספר אכןאחת,
 ואמר בש.ט.ת 'טעה שלא כר, הססר על ק1נטרס,ם ושם כ1תכ היהאחר
 והחכם לחומש. תלמ1ר אפילו הענין בוה ל0פר ססר שישמש יתכן לא רכ1לו

 כפול כתנאי עמו יתנה לקשרם כר. לא,טן ספריו שכשנ1תן כראשועיניי
 כשק,שר עביר שמצ.ה להו טשמע רלאינשי הנם ספרים של כקלף יקשרםשאל
 הקלף יבא שב1רא. ספר.הם כ1 יקשור הנכרי כיר ישאר שאם ספריו,ב1
 נעשה שאינו הביווי מפנ, כי כע.ני רחויה 11 סברא סוה, גרול בוי1ןלירי
 .רו על שיבא א1 הספר בעצט1 הוא שיבזה רשות לו אין נכרי ירי עלרק
 קריש קלף לק1שר שיש י.רע כשארם כן אם האומר יאסר ואם בויון.לירי

 כ. ח.וב אינו שוה לי נראה הכויון, פן להצילו כר. מפנו לקנותויתחיב
 ברמים ;פכר לקשירה הקלף כי רמ.הן טכר. '1תר ספרים פור.ן א.ן ו"לחכם'נ1 אמרי

 שכ.ח שהרפום הוה בוטן ובפרט פתוכו, ללמור הספר מרמי ויותר יותרמרוכ,ם
 ראפשר נב על ואף לרמיהן, מאומה :חשב.ן א.1 הקלף ספרי כן ירי ועלהשביח
 ת'ק1ן מפנ. הוי ,כו' הספר,ם את פור,ן ראין רטעמא רכיון ולומרלחלק
 שיך א.נו 1וה לגוולן עליהם נפשם הנכר.ם 'מסרי שלא רהינוהעולם
 ישכיחי  הקלף  ספרי שהרי כוטנינ: הנכר'ם שביר הקר1שים אלוכקלפים
 רעל משמע  ,בס"ה ה:וירית בעת הנכרים לירי באו ככולם רובםעתה
 לא אמת וה חילוק אם  אף מקים מכל פורין, ראין אטרו לא הנוירותשעת
 פנים כל על אכל רמיהן מכרי יותר לפר1חן איסור א.ן שאו רק ב1ה ביריג.עלה
 ר"ף כסיטו כס"ה מצינו. לא רמ.הן סכר. י.תר לפר1תן חי1ברהף
 ספרים הקושר .הור. שכש.ש ליה סב.רא רחר חסירים מב' פלונתאטיתא
 בט.כ י.תר קישר שהארמא. פ, על אף לקש1ר לארסא. ק1רש ספרי ליתןאין

 מ; שמחתך השי.ר,ם .קח שלא עליי שירקרק רק רשרי ליה סביראולאירך
 ספריהם. לארמאים לקש1ר ל.הורי ראסור מ.כח הנ"ל כסימן לספריהם.הספרים
 .1ך. א1 לעו לשק הכקובים בקלפים ספרו את יכסה אל קם"כ נסיפןע,ר
 1הכוהו סקבר1 הוצ.ו,והו שכשמת אחר בחכם מעשה צ": ס.פן כם"הכתב

 רואה שכשהית' מפנ' ל. ואמר בחל1ם לאחר ובא הרבר על מארינצטערו
 ומצנ'עם. .חר קושרם היחי לא מפרים רפי עם קר1עים נטחקיםספרים
 בפרק בשבת ס1כח כן לנ:ום, הי1ב רק לשרפם אסור קרועים רפיםחתיכות

 ה.ראה בשער כר"ח כתוב כן מר.כע, כתב ככל קר1שה ל:הונ חיוב כתב..כל
 1"ל החסיר א"מ ראיתי אכן להקל. יש שלנו רבכתכ מוה 1משמע כ',פרק

 יה1ר.ח בכתב שמו על': כת1ב כשהיה לנכרי כ"י 1כשהחויר הרנר על מארמקפיר
 לנכי'. הכ"' נתן בטרם ולשרפ1 מהכ". הה1א הכתכ לקרוע :זהר היהכנהונ
 שנכתב :ק1נטרס כספר, נכתכ1 שלא ק1נטרם'ם יצניע אל תתק"ו סימן בס"הכתכ
 שבאים טי כתב חתצ"ט .בם.מן שבכחב, כתורה יצניע אל פה שכעל תורהבו

 .טמין לא לסיט 'של'כום ימצאום ואם פסולות מע.ח אחר לחפש לבית1ש1טרים
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 שכן כל היחר אין טרובה הפסר במקום אפילו ואם כאן. ער הספרים, בתוךאותן
 טי קם"ב בסיסו כתב עור בחוכו. חול רבר שום הפסר כלא יצניע שלא שכווכל

 הראשק נפצא חציו וכשנכתכ אחר לכתוב והתהיל כתוב'ם או חוטששאבר
 לומר )רצונו סופרים סרברי גם אחרש רברים הנשאר כחלק לכתובא10ר
 טפל. והחומש עיקר הוא נקרא שאו לסי פומקים( שאר או ונטראמשנה
 שבעל טתורה שנשאר במה אפילו צרכיי לכחוכ אסור כתכ רם"אובסשן
 לכתוכ רוצה ואם לחוו,ש, וכך בכך וה ספר סימתי רפין באוחן יכתוב ולאפה
 פבראשית לוה ראיה לי ונראה הקו:טרכים. על יקשור ולא ללוח וירבק רף.קח
 אשור כהן ניהגין והי רצבעין כטגרלת הה רשיטין אעין וינש, פרשחרבה
 הקורש. ארק פהם נעשה אשר סעצים שנותרו פירוש הארון, קרושתמשום
 עליהן שכוחבין טהיריעוח שנחתכו קלפים חתיכות שקציצי פוה לרון ליונראה
 לקסיעין כנק חול לצורך מהן להשתמש אין טווווח או תפילין חורהספרי
 ננא' של חשמיש בהן להשתפש הוא שאיסור שכן וכל וכ'יצא לשטרותאו
 בלשון שקורין כצ,ץ נקכות לתינוקות סהן שעושין חורפי נימי שראיתיכס1

 טהם-ט שנורר,ן מה לארץ להפיל שלא החמיר תחצ"נ וכסימן שאפי"ל.אשכנו
 אחרי עצפי הקולמוס שכן וכל תורה ספר בו שכתבו מהקולפוס אוהעלצלין
 וכל בקולסוס יתכך לא בארם חיכוך כשיש כחכ תתצ"ר בסיפןשנשכר.
 הסיוחר במחט ולא בסרצע ולא בקולטוס לא אבעבועות יפתח ולא בספרשכן

 פקרא ספר. על תלמור ספר. 'שים אל וכן הנ"ל: קס"ב בסיפןלספרים.
 רמגילה. כגפרא טשוט ווה א0ור, חוסש נב. על כתובים או נכיאיםיאפ.לו
 החומש אצל אחר ספר שום לקשור שלא הטנהנ נשתרבב שמ~ה ליינראה
 ההוא ססר שקצח נפצא 1.פתחנו האחר בספר כשישתמש שלפעטיםמשום
 וכן טגילות וחסש הפטרות אכן הפתיחה. בשעח ההומים על מ.נח.היה
 הסררכי רכרי על לטטוך להם ייש אחר, כרך לכורכם רנילים קורש 0סר,כ"ר
 רבכרך רט"ב סיסן סוף רעה יורה בהנ"ה ערוך השלחן והב.או השותפיןבפרק
 הסקרא, ספרי אצל לכורכם סנהנ רא,ח. לא ספרים שאר אכן שר.. הכלאחר

 טקרישח ויותר יותר חמורה מקרא ספר, רקרושח ספני הוי נטור ראיסור:אפשר
 לעשות עח ספני רק לכתוב נ.חנה לא הר.ן שמן סאחר פה שכעלהתורה
 הנ"ל הכררכי ורברי המקרא, לספרי ננאי הוי אחר בכרך אפילו לכןיכו'

 כאחר וכתיבים נביאים תורה ארם טרב,ק שאסר ר'מ על רקאי הכ.משפע
 שם עור איסור. הוי וכתובים נביאים תורה אצל תלםור ספרי הא לרקרקריש
 ויוציאם. כירו יחפשם אלא לת,ק חוץ ספרים או תפילין ינער לא ר:"נ,םיפן

 כסף שלשלח וכה בכסף חשוקה תפלה לו שיש פי לוה שרופה לי)ינראה
 כטו למטה תליה תהיה והחפילה בירו הנרנלה העל'ונה הטבעת יתפושאל

 דל ישעי' סהר"ר הנאון ה~היר שכן וכפרומני טוב, ביים פה הנש'םשעושין
 והנב,ה לארץ טפרש ב' לארם נפלו אם כתב תתקכ"ר כסימן לאים,ר.(ה:"ל
 צריך האם טהרי"ל, כליקוט. היא יכן השני, שהנכיה ער אותו ינשק לאהאחר
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 ה' את כגר שנאמר הססר,ם תחלה יצ.ל יקרים רברט ושאר ססר,םמיל
 מהופך ספר שכשראה פהר-ל נליקוטי כתוכ מה1נך. יותר פתרונוסהונך,
 פתוח כשהספר סהספר לילך שלא מקפירין רא.ת. 1:שק1. הפכו למטהעליונו
 ל1מר כשאין הספר רפחיחת הטעם לי 1נראה להספר, לחו1ר כשרעת1אפיל1
 כל אי עפר או אבק על,ו 'פול שטא לחוש "ט ונם לפפר בוי1ן הףסת1כו
 מעשה אנשי פנהנ נוחלין. יש כספר להר,א כן מצאחי כותכי אחרי רננאי.פ'רי

 וה רכר רא.ת' שלא פי על ואף לארץ, נופל ח1סש פפר כשרואקלהתענות
 לסימן שנרמה הוא שהטעם ל. 1נראה רזאה. אינו רא'ת' לא סטרכשום
 האות'1ת על נפל אם רוקא והינו וה, לסנהנ לח1ש יש לכן 1שלום, חםרע
 נג. על לישב אס1ר לכויחש. כ1 לן לית טאכלין שקור.ן הל1חוח עלאבל
 שהרבה רק פשוס, המנהנ 1כן עליהן ק.רש שספרי ואצטבא ספסל א1מטה
 נסר מניחין כענ.ניהם והסחמירין חחת,הכ, םרין או טל.ת כפריםתטקילין
 מררינות על אפ.לי טפח. כע1כי הנסר שיה.ה ש-יך רלפחות לי 1נראהתחהיהן,
 טמש. קרקע נבי על שכן וכל ספר.ם להניח אס1ר הק1רש אר1ן לפנישיש
 וכן על,ה ש.שנח טטה על ספרים שתשים יתכן לא כתכ קנ"ז בס'סןככ"ה
 ספר ארם .נ.ח לא לאחור,ך. או רנליך כ,ן ת1רה רכרי שתתלה יתכןלא
 שם. עין רפ"ר סימן רעה .ורה ער1ך שלחן ע*1, יר.1 אצילי ושני ברכיועל
 בס"ה כתב תתקכ"ב בם.סן עולם. חי לש1ן הספר, על ראשך תהרקאל
 הסיר אכילה שבשעח רק עלי1 תרירים ספר,ם  שהי1 השלחן על עפרילר

 השלחן, על עטירת1 מפנ. ש:ענש אכיו 1אמר ההוא הילר רנל 1נחתךהספרים
 תהרונ אל כתכ רר". היראה בספר אכן איםור, אין סתמא שבשלחן מוה1משסע
 לשפש אסור לסובח. רומה שהשלחן ספני סובח שהוא השלחן עלכנה
 שא.1 1ה1א כל', בת1ך כלי שיתנם ער בתוכ1 תפיל,ן א1 שספריםכחרר
 פירס ואם אםור, כלים בטאה אפ"לו להן ס'והר הוא 1אם להן, מיוחרהפניסי
 לשטש אס1ר כחרר ת1רה ספר ואם רמי, כלי בתוך ככלי הארנו עלט*ת
 הת1רה ספר להניח אחר חרר לו יש ואם עשרה, פחושה לה שקעשהער
 טה שכ1חכ רטי רפ"נ סיטן בס"ה כתב שיוציאנה. ער לשמש אסורשסה

 סשמע שבנסרא פי על אף ומוווות, תפילין ב1 לכתוב ל1 "ש עצם שלבק1לם,ס
 וע1פרת כרול בעם רכתיב טקרא ראיה כס"ה שם והביא בקנה. לכחכןר"ש
 בקולמוס לכתוב שנוהנין שכ1סננו נט1רה ראיה מ1כח סכאן ,חצבון. כצ1רלער
 רוקא לכתוב שרתים פרקרקים כיש רלא כ~, קפירא שום אק בר!לשל

 אם פספרים אמות ר' ירחיק להפיח כשרוצה כתב תתק"ה בסימןבקנה.
 כנט. גירול פרק לקטן ועין הספרט, על כנר יפרום שא! נרול אונם שאואלא

 אם תח~ז מחוטסו ישליך או יר1ק השם לכתוב הכא כתב תתפ"הנסימן
 ולא השם באסצע באלו .פס'ק ולא יכתוכ כך 1אחר 'ריו ויקנח לכךצריך
 מטוכים שסות שני כתיבת בין 'ר1ק לא גם כחיכתו, באמצע "שחוק אוירבר
 תחפ"1 בסימן לה אפשר אם ביניהם ירוק לא בתפלה וכן אלקים, ה,כנק
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 אחר. א,ת על הקולסוכ להעביר 'פםיק לא השם כתיבת שבאמצעכתכ
 ליר, יכא שלא ה' במק,ם בק' או בר' רק אלקים וכן באנרח שם לכח,כאין
 שלחן הו', על כנקורה של1' רק לנטרו שלא נ,הרין יש של1ם ואפילוכ:',ן,
 במנין לכתוב העולם רנילין וה 1ספני מהרי"ל, בשם רע"1 סשן סוףער1ך

 בהצירוף השם א1תי1ת כלל לכת1ב שלא ג,הרין יש נם י"ה. ,לא ס"וחשב1נם
 יהורא כנון ההי"ם 4ע יור,"ם הן השם בס1ף או באמצע א1 השם כתחלתהן
 נומרין אין או ה' כסק,ם א' כותב,ן וכיוצא 'שע,' אלי' השמות כסוף וכן יהושעאו

 ,כיהנא, יאנש או ,חנש א1 ,אהנש רק יהנ,ש כנ1ן כשפותיהם .כן כללהשם
 הנקרא שלהם חנם ',ם שה,א יוהנש של וה ששם להור,ע אמרתי ~הוא:ב
 חגם לי,ם קרוב נרול.הם שננסר הארוסים הקטנים הענב'ם ולכן טאג,הנש
 השם לוכור שלא כרי טר,יבן תפ1ו לכנ1תן נהנו המרקרקים טרויכן יהנשהנ"ל

מהציר.ף.

 בנים. נידולפרק
 הארם שפחו.ב התנו סםנ1, .סור לא 'וקין יכי גם ררכו פי על ינערחנוד
 פפני ירנילם ואל טובה סרה ,לכל הב1רא לעב,רת קטנים בעורם ילר.1להרנ,ל
 סכה שכשהקטן העולם כררך בקטנותם לבם שרירות כררך אליהםנענוע,ו
 ההטה מעשים האבוה חרשבים חשוכים אנשים השאר אב1היו ומחרף4וטקלל

 הרבר כן ולא וכוה, כוה יותר לעש,ת אותו ופלסר,ן עלי1 ,ש1חקיםלחריפות
 טנע,ריו האלו ררכים פי על עצט1 יחנך הנער ואם שלטון רכר כל על ההרנל.ען
 קטנט קטני שהם בע,ר עליהם א,מה ,טיל רק סמנו .סור לא י~קין כי:ם
 על.הם יטיל אל אכן כש.נרלו. לסשסעח1 סרים .היו לכען ורבר רבר כלעל

 שאם לחוש יש בי1תר לבכ רכי שהמה לקטנים וכפרט ב,ותר יתירהא.סה
 טעשה ושל,ם חם שיעשה .אפשר ואנה אנה יברח בק1שי על,הם עולו,כבר
 ישפוט בהם, ינהנ איככה יחירה ותבונה רעת צריך ולוה לרעת. עצס1לאכר
 לתסרם עסהם יתנהנ טבעם אופן ועל הוא פה ילריו טכע כעצסו ארםכל

 הנ"ל. הרעים לרברים ראגה .היה שלא הסוסר שבם רהינו וכשוטיםברברים
 הוא אם אותו פכין סה על סבין קטןישאינו ילר תתקכ"א סימן כס"הכתב
 אל צרכיו לעשוח או להשתין ,כורע יהקטן לפני. וספרים אביו אצל.ושב
 פחרו טשום עצסו ויעצור סנעו הספרים שבשביל להבין ירע לא כ. כ1ינער
 השתיו ואם ויכבר, עפר יקח כך ואחר הספרים יכסה אלא סכנה ליריויבא
 שספני בחמירות יהיה אל להם הראוי המיסר א1פן אפילו על,הם. ס.םישפוך
 עליהם שפוכה חטה שתפיר ,רי שעל לחוש יש נם כ~, ,שניחו אלהרגלם
 וה וענין באטת. העולם ררך שכן המנבח ככלב מומריו רברי 1ישיפו כויבעטו
 עירו לבני נכבר ובאיש ב,תו ובני כניו כגק נרולים על במוסריו אפילושיך

 כן ירי  שעל צריך היותר כפי לעתים רק בתמירות תוכח1חיו ירבה אלשבכולם
 אסרו סנאץ. שמם ותטיר היום כל רע רק רבריו .היו מאלו יותר נשסעיםרבריו
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 הכאוח.1 שאחרי פקרבת, וימין רוחה שמאל תהא ואשה תינוק יצר הלחנם'נו

 נחחרס כאלו התינוק ירניש שלא כאוסן אחר ברבר היכף לו יחניף1תוכח1תי1
 ומן לאחר או טחר שבי1ם לקטן ינום לא פנ'ם כל 1על חכאותיו. עלאב'ו
 כנ0ש: סעשה יעשה כן ירי שעל לח1ש שיק הרע,ם מעשיו על אותויכה
 כמפעלו לו שישלם ער ,שח1ק או תיכף א1ת1 .עניש ענ1ש רק ,שלוםחס
 חררה ויחרר על.1 לכו יפול לת.נוק כנ"ל נ.וומים ירי שעל .ש גרולה ראנהכי

 שלא ליוהר .ש אחר. רע סעשה ש1ם או בנפשו סעשה ש,עשה ער:רולה
 חס עליו רעתו חטרף כן מפני פן כע1לם מורא שום .ר. על הקטןלהכעית
 כשנה א1 כפור בי1ם חכמ.ם הת'רו שהרי 1שלום חס למיתה יסתכן אוישלום
 .ה.רי. ישאר אם :פש לפקוח שחשנ1ה: התינוק לפני הננעלת רלת4טבור
 מכ:.1 אחר יתטיא פן שירא א: טחלוקח כעל מב:יו אחר אם בסה-חכתב
 לאחרים שהכ כפקום מקרכת ימ'; תהא ילא ירים כשת. הרשע לרח1חס1טב
 שקרב לפי השל1ם על.1 המלך ר:ר שהר, ירהךו לא אם לרעה יכאשיותר
 עלי1. נהרנ: נפשוח כ0ה אכשל1םאת

 עליהם. שחוספחי הגדץת איוה צם דר-ח בגיס גדול משרק רבדים איזהאהיק

 הראה אם לופר רצ:נו תקוה, יש כ. בנך יסר לש1:1, 1וה הסררש כשםכתכ
 בלט1ר תק1ה ל1 יש ערין אלא המ1םר "עיל סה תא0ר אל טפש שה1אכנך

 כתורה לקר1ת לפחות .למור הרבה ת1רה .כין לא 1אם אלמרנו, אם1מוסר
 1אל .בין ' אולי חלמור משנה מקרא ללמר: .שחרל פ:ים כל ועלולהחסלל.
 אנריל אם תאמר ואל לך, ראפשר בכל לו עשיה אשר ער פליסור1תתיאש

 אחר רבר :פשך, את תשא אל הט.תו :אל ה1. השבט תחת ,ם:ה הטוסרלו
 בשבט כשתכ;: עלי1 תחמול אל ילככית: לצעקח: נפשך תשא אל הם'תו1אל

 כתרים :' נר1ל כהן עלי תציל. פשאול ונפשו כשכט תכנ1 אחהרכה'כ
 .למר משלשתן. .רר. בניו ובע1נ1ת נר1ל, כהן ר.ן בית אב מלך בירו,ה,1
 מתעלם .תכרך והשם לסכול הנער שי1כל כפי מעט כקטנות1 תורהבניו

 א1הב ברוך והקר,ש פנמנמ,ן שהן פי על אף בת1רה פשיחיןכשהקטנים
 על". ורנל"1 ור,לו:1, אלא 1רנלו תקרי אל אהבה על' 1רנלו שנאפראותם

 סשה לנו צ1ה תורה מלמרו לרבר מתהיל כשהקסן כיצר, קטן.בניססריא
 ישראל שמע שיאסרו הקטנים לחנך רא1, 1לכן שמע, קריאת של ראשון1פסוק
 1כש.ה.ה פה, על ססוק,ם מקצת ללמר1 ט1סיף י1תר וכשי:רל .ריפ נינוככשעת
 סתאו'ם שהם כסה הקטנים יפיס הא1ה'ות. ללמרו מתח'ל שנים שלשק

 וכש'נרל :.למור, הספר לכית שילך כר. :אנ1~ים קל'וח רכש לך הנה להםויאסר
 '1חר וכש.נרל נא.ס, סלבהטיס ל1 לק:ות אכי1 ל1 א1מר הרברים כאלווימאם
 י1תר וכש.כ.ן כחור, לוטר רצונו ה:ון, תלטיר ותקרא חורה למור לוא1סר
 וחשב אב"ר רין חכם שיקרא ל1 אוטר יותר וכשיכין רכ', שיקרא לואופר
 1.עסוק הרכר.ם אלו ככל 1סואס התורה אפתות כרעתו ישינ אשר ערבראש
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 אבי1 'רי לנשק קטן 'לפ1ר לשסה. בא לשמה שלא שטתון לשטהכת1רה
 שכת1כ כט1 טנהנם לפ' הוא רוה לי 1:ראה והחסירים. 1הנרולים ורבו1אפו
 מנשק שהקסן ט. וכל נרול, סור וה על 1כחב כן המנהנ שבת שבליל הכונותבספר
 התינ1ק1ת לש1ן :רם תשכר רכה לש1ן ולברכג על.1 ירו לשום צריך ירואת

 חיב1ה ראשי :רם תשבר כעצם, חוק1ח שהן צר1ת של כחן ש1ברות רכהשהיא
 אחח םצ1ה כשיעשה "מבטלין. -רע1ת "נ:ירות "רבן "ביח -של"תינוקות

 לעש:ת כנ1 1.למר כיר1 הל1לכ שיקש1ר ננין כעצט1 אותה יעשה הפצותסן
 כב1רם ש.מחל1 ה' לירא' ט1כ כסה"ח כתב עלי1. חניבין המצ1ח שיהי1כך

 ראם כבור1, הוא ארם של רצ1נו כ. להענשם שלא כרי .ר,עתם בלאלבניהם
 יוש.ט: ואטו אבי: אם כנ1ן העכירה מ; להנצל י1כל לא נטור צריק אפילו כןלא
 יוריע לא אכל כנפשו בנ1 את לאה1ב הארם צר.ך יטונו. א1 אחר כוסלו
 בסאכל רכר, ככל בל1 להשית הארם צריך כלבו. מצפ.:ה אלא האהכהלו

 אכל שו.ם, בניו אם טילי והני רבר, לכל תרושה וטחנה ובכס,תוכמשתה
 1סורה וס1רר וסובא %11 האחר ובנ1 טוכה ררך על הולך האחר בנ1אם
 פאר הנ1ן שאינו טכן ררוקא לי 1נראה הט1כה. ררך על ההולך לכנ1 ירושתונותן
 טאר הנק אינו איננו אם אבל טט:ו, נחלה להעכיר ט1תר שהוכירכאותו
 כמ1 מטנ1, ומ1כ חכם שה1א ס' על אף לאח.1 מטנו נחלתו להעביראסור
 כישא טכרא אפילו אחסנחא בעכורי תה1- אל ש.ננא .ה1רא לרכ שסואלשאמר
 להרבוה אבל א10ר לנסרי נחלה להעביר ריקא לי סשטע מקום פכל סכא.לברא
 ער.ך ש,ים הם אם אכן סהשני, וט1ב חכם אחר אם שר, לשנ, :למעטלאחר

 להשהתם צר.ך שמ.ם אינם אפ'ל1 כחיי לאפוקי יר1שה, לענין לנטרילהשמתם
 שנ. משקל בשב.ל שהר. ב.ניהם, ושנאה קנאה להטיל שלא כר, רכרככל

 למצר'ם. אב1ת.נו ש'רר1 הרבר נתנלנל ל'וסף יעקב שה:ם,ף מילתסלעים
 'ר, שעל השנ. כן 'ר. על ליסר מכנ.1 לאחר בהרבותו כ1נח1 אם ל' נראהאכן

 שרי, ררכ.1, יטיכ מטנ: .1תר 'פ1ה פנ.ם סבר אב.1 ל: שטראה כאח.1קנאתו
 ררכ.ך הלא לך 1לא לאח.ך אהבח. ראה כפ.ררם ל. ויאטר פצוה,1קעביר
 להרב1ה כיר. ש.ש תרע או ררכ:ך ת.טיב 1אם לך אלה עש1 הרעים:מעלליך

 שעשא1ה: ט:ונה רבר האב .שמע אם עליך. לאח.ך 'םהרביח. מה אח.ך עללך
 כך שעשה פל1ני על קללה תבא ויאטר בנ: בפני בנניחו טאר יפלינאחר.ם
 בשבה: 'פל'נ אחרים שעשוה1 משוכה רכר ישמע :אם כסוה1. העושה כל:על
 עטו כנ1 יוליך לתפילה בבוקר כש.קום לעש:תו. 'ם,חאוה כרי כנו כפנימאר
 שמיה 'הא אמן לענות לפחות א1 להתפלל כנ1 כש'ורע ור1קא הכנסח,לביח
 לב.ה להביאם ה1א נמור רא'סור ל. :ראה קטנים קטני אכל 1כיוצארבא

 כצואה עצסם ילגלכ1 שסא וגם פכונה אבותיהם לביט1ל לט.חש רא,כאהכנסת
 הלכלוך, ש'סלקו ער טתפלתן להפסיק ירעי שלא רבים, מכשול וה,י רגליםוכי
 המה וה1צאת כלה 1להכנסה ה1לים לכיקור כש'לך א'. בחלק לע,ליעין

 שכחבח. חולים וביקיר הסצות, כעשית שירנ.לנ1 כר. ?ט1 בנ1 י1ל'ךוכי1צא
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 צומץיוסף2צ
 האב יוהר הבן כשינרל 1של1ם. חס הילר ששתכן רחישנן סטעם רוקא,לאו
 יחרסנ1 1לא 'קללנו ולא בנהת, עט1 ריבורו 'היה אלא בי1תר וליסרו לרחקושלא
 לאבר1 לבנו נורם 1נמצא אב,ו על הבן יחטא שמא יכנו שלא לומר צריך1אין

 בקצרה. רר"ח כנים נירול מסרק כאן ער עור, לפני על וע1בר הכאמע1לם
 ובפרט ותוכחוחיו טוסריו הנש1י אפילו הנר1ל פכנו אף .סנע ראל *1נראה
 לאב שרא1י שנה ט"1 או תר כבני בנ'הם פש.אים שהעשורים עטנוסה

 מעלי1 ויראה תורה ע% הבן יפרוק לא למען נש41ח1 אחר גם טלמר לבנולשכור
 מ~ונ1ח שנים כטה להם ש.ש כלל עול ש,ם בל' כעישר תאותי1 ר1כ יר.על
 וצר,ך אלקיך. ה' אח ושכחת לבבך ורם כהם ושיך 1חמיהם אכיהם שלהןעל

 1יחנ.ף וכעוה-ב בעוה"ו וננותן הרשעים עונשי וי1ר,עם רכה כלשון עליהםשירבר
 פמטונ1 הנאה שירירם להם 1ינום השכינה כנפי תתת שיקרכם כר. בממונםלהם
 באי1ה והשכל רעה בינה וצר.ך הרשם, סררכיהם יפרש1 לא אם ובמ1תוכחתו
 כ"ר א1 כ"ב ובן באב, הבן .חטא ושלא באוניו רברי1 שיכנסו עמו ירכרא1פן

 אל הורהות במרת נוהנ בנך ראית אם המר1ת במעלח כתוב נרול.סקרי
 בניו ילטר לא שם, עור לורו1. תוסיף תטיר רק לורו1 צריך אינני פעתהתאמר
 לחי1ה שי1כלו בטה אלא כי1תר עשיר ה,א אפילו ין ולשתות בשרלאכ1ל
 אכ,ר צ,הן צו אירלמן א*ן נוט איו פראר א'נום א1ין אטר 1מתלא עצסן,את
 בהנהנת גר1ל כלל צ,הן. פ1יאר אין האל נ.ט סן קאן אירלטן אינוםאץו
 קללה הרע בלשון הן בריבורם ר1פי ש1ם יהא שלא בקטנותם להרנילםבני1

 השו לחב'רו שם הטכנה :"ל חכמינ1 ואסרו כ.:ו., שום א1 פה ניבולשב1עה
 ככ.נוי ריש היכא ררוקא 1מוכח כשם'ה. ררש נכ על אף עולים ואינםסון1ררים

 יר, על הן שיהיה ס.טן איוה עם השם להוכיר תטיר ירנילם רק ננזי,קצת

 לשון ונם כינו.ו, להוכ'ר יעסרכ1 שלא כרי אחר רבר שום א1 אביו שם א1מק1מו
 בשער כתב וכר"ח ואחור. ל1אה שם להוכיר כנון פ'הם על ישמע לא וטינופתננא.

 רטנושא 1טלה כישא טלה רטפקיו אהנהו הווהר כשם י"ר פרקהקר1שה
 סרברים להשסר רא1י כן על ראתי, בעלמא להון ף עלפא בהאי לה1ן ויספ1מיהו
 נבילה לפנ' תלם.ר,1 עם עבר אחר 1חכם בוה. כיוצא וכל הע1לם שמרבר'םה:"ל
 וה.תה שינ.ה, לכנים כטה החכם אמר 11 נבילה טסרחת כטה תלמיר,ואטרו
 רק כה ואין ננאי ורברי חסרונ1ת כמה בנבילה שיש שהגם כוה החכםכ1נת
 שיוכיר1 הראו. סן היה כן פי על אף שינים ליבון והוא טובה אחתסעלה
 הוא לוה נר1ל ותיקק בריה. לש1ם ושטץ ר1פי ליתן שלא כר. הה,אהטעלה
 הנ"ל טכל רע רבר שום לשונ1 על ירניל שלא חרב כטפני ישמר עצמ1שהאב
 כשישמע נם סנונה, לשון שום מס'1 יה~יא  שלא ירי הרמז שפת.ו 'עקוםרק

 ומסילא המרבר על פאר 'קסיר הבן בפני נר1ע לשון טרכרים אחריםאנשים
 הולך הבן אם תקס"כ סיטן בם"ח כת1כ נ:אי. סרברי ילשונ1 פי1 הכןישס1ר
 או עט, תלך הבן ל1 ש.אטר שמח והאב וה על סצטער 1האכ כלילהיחירי
 לאכי1 יאמר שלא וכלבד בו כיוצא 1כל עטי תלך תחפ1ץ אם לאביו הכן,אטר
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 יעשה. אכיו רצון העולם כפגי לו ש'אטר האכ רוצה ואם העולם, בפניכן
 לקרות שירעו ומעת הטו1ן, ובברכת הנהנ,ן בברכת טנעוריהם בניו ירניל:ם

 אחר, חלק פעם בכל לברך חלקים 1' ה' לר' המ1ון ברכת לחלק ירנילםכתפ,לה
 עצפם ש.רנילו ער חלק'ם ג' או לב' המ1ת ברכת יחלקו כ1ה רנילים1כש,הי1
 אפיל1 לאחר אין תעניות ח.נוך אהת. בפעם סוף וער מתח'לה הסו1ן ברכחלברך
 ס1כר שהע1לם כסו לא לנקבה, 1י"א לוכר שנה י"ב שנחמלא1 אחר אחריום

 בתענית ר1קא להתענוח תתח.ל שהנקבה מנהנ ועושין בסנהנם רקרתליא
 כ, נר1ל איס1ר וזהו וכ.ועא כפ1ר .1ם על שמקפיריס יש בוכר,ם 1נםאסתר

 להחענוה נט1ר חי1ב לנקבה י"א 1אחר לוכר י"ב שאחר הראשון התעניתיום
 רוכ כסעט והינו בטכע החלש לתינוק רזקא הנ"ל ושיע1ר כלל. איחורכל,

 בריא'ם שהם הפר1וח ערי לאפוקי אחרים, בכרכים נם יאפשר פה,הה~נוקות
 מגונה בשם בנ1 את האכ יכנה אל .1"ר. הנקבה 1שיעור י"א הזכרשיע1ר
 יאטר אל 1גן ומועא. חמ1ר ט1פר טטא שרץ כסו רונו ררך א1 חבה ררךהז
 לפתוח לארם שאין שמלבר סום א1 כלכ ;1כן א1תך 'נשך חת1ל שחוק ררךל1
 לקליפות שסות הם אלו שכל סור ררך על אחר טעם עור בר"ח כת1ב לשטןפי1
 טה אחיוה להם ש.ה.ה לקל'ס1ח מקום ן1של1ם חס .תן אלו ר,בור,ם 'רי1על

כתיגוק.
 קטנים' בנים למודסדר

 להם ישכיי אי תייה כני בו ואת בנ, את האב וךלמי עשהטשת
 ת1רה בנו את המלטר 1"ל חכסינו שאסרו מה בעיניו קל יהיה ואלפלפר.
 שישכור י1תר ט1כ בי1תר חכם האכ שאם ל, ונראה ס'נ.. טהר קבלהכאל1
 סבטלו ההוא שלימור קסנים, בעורם עמהם עצמ. הוא משילמור מלמרלהם

 ססלאך ניצ1ל טחק שר' ויחי פרשת בו1הר ואמרו 1החשוב. הנר1ל0לימ1ר1
 הצלתו. כאופן שם 1האר.ך תורה, לתלסור כנ1 את עצמו הוא ש.נרל כריהמ1ת
 תורה. בנ1 את כנפש1 הסלמר היא וחש1כה נר1לה שטעלה פיהתנקסינן
 הספר לכית כתפיו על כניו את ובכב1רו בעצטו הרכיב יהורא טלךחזקיח1
 ר' ונם הםפר, לכ'ת סלהוליכם ככורו על שיח1ם סטנו נרול לנו סי כןואם

 ער ה1נא 1רכ הספר לב'ת בניו שהול,ך ער טירי טעם לא אכא ברחתא
 לי ונראה ליסור1. על עור והוסיף שלפניו ביום של0ר ליטורו כנו עםשלסר
 נפאפצי ישתרל רק הספר לבית בנו הולכת בשכיל לימ1רו לכטל לאבשאין
 זה על שאת ביתר להוררז לה ראוי והאשה .הולכתם על ב.ת1 בנ. את לורזכח1
 ואפרו כניה. ואת פליסור1 יבטל שלא כעלה אח סוכה ה.א כן יר,ועל

 גברתהו ובאתנוי כנשתא לבי בניהו באקרוי וכין בפה נשי הנ' ו"לחכפינ1
 האנשים, טן יותר לנשים הקב"ה שהבטיח הכסחה שנר1לה שם ואפר1וכן',
 על טליסורו יבטל שלא כעלה את סוכה שהיא ביריה, אלו ב' חבר1אשת
 נרול שכרה טקום טכל הארץ עס בעלה אם ואפילו הספר, לביח בניו הולכתירי
 הניע ואם טהבנתו, יותר התינוק על יכביר אל לעסקיו. לילך שיוכלפאר
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 ילר.ם לקול לשמוע המררש בב,ת יושיבה, כלל הבנה ל, ,אין שניםלכלל

 לליטור אחר טלימור יעתיקה1 ,אל לב. שיקנה אפשר הרנל. ירי ועלהליפרים
 'חחיל אל סשל ררך על כבר. שלמר בלימור סאר וכקי ר:יל שיהיה עראחר
 ללטרו יתחיל אל וכן סאר, האותיוח בהכרת בקי שיהיה ער הנקור1חללמר1
 רא.חי ראה הגכר יאני בנקורתן. האותיות לקר,ת היטב שירע ער האותיותח'בור
 רק וה ,אין הנקורות כפי ברי1ק לקרות 'דע1 שלא 1טכ.נים ושלסים סוכיםרכיס
 לא יוקינ1 כי נם על רעל כי1ן ושבשחא סקטנותם ברי1ק לקרותם ה1רנלו שלאטפני
 כנו. עער אלא גירו עלתה לא הנ"ל ומן קורם ללמרו ,המקר,ם טטנ,,.ס,רו
 יבא כי שנם 11 אף אלא ההוא לימור יועיל שלא ו: שלא ל,סר בעינ.וקר1כ
 א1ת1 שמריעין לסוכ משל כרא1., הלימ1ר סלקבל ענורה רעתו תהיהופנו
 ער כלל בררך ללכת כך אחר י,כל ,לא ,וי:ע עיף ~ח יר. על שנעשהבהרים

 כו רניל שיהיה ער .תמיר כסקרא :ם טעיפתו. .מים איוה וינ1ח 'שק,פכ'
 בספר כחכ ספראנ ו"ל יא ל' פהור"ר יהגא1ן ונסרא. מש:.1ת שיתחיל טרםמאר
 ש'נמור קורם אחרת סררא בנו את ללמר הארם יתחיל שאל שלו אריה:1ר

 ו: מסררא טעט רק התינוק כיר א'ן השנה ככל1ת כן לא ראם שלפניהםררא
 ל,מ,ר1 הת'נ,ק שיכין החיביר עם אחת סררא ילסור רק אחרת טסררא,מעט
 ללמר1 שיתחיל ער תסיר וכן החיבור עם אחרת לסררא יעתיק כך1אחר

 על "יק,ן טנהנ נוה. ליפר ש שטקפ,ר מ. ראית. לא אני אבלסשני,ת.
 ויקרא פרשת עט1 ללפור סקפירין קטן עם מקרא ללמר כשטתחילין הסררשפי

 ,לפרהו רשסעתא צורתא להבין לב לתינ,ק אין ,אם כה:ים. הורתרהינ1
 וכשיהיה להבין. לב הקכ"ה לו יתן הומן ~ה בתוך אול, מה ~פן נביאיםמקרא
 על. ,רילונו ררך על הבנה לו אין אם אף משני,ת שילמרהו לי נראה עשרבן

 ואל להכין, לכ לו ויתן ה,א בר1ך הקר,ש 'רהם אולי לעיל שכתכתיאהבה
 סוניוח סהכין אטום לבב1 ע1ר ואם מצ1ה, בר הכן ש,היה ער הרחמים סןיתיאש
 'כ1ר לא מקים ,טכל התלמ1ר, מל.מ:ר שיסלקהו לי נראה אז ורבאראבף
 כולי לב להבנתו צריך שא.ן ,ארבע עשרים ילמרה1 רק בלימ1ר סעליושבט1
 הפעשה 'ט, ששת עם בשכת1 שכת טר. ו:ם ליראה הארם של לבו ום,שךהאי

 טסרר הארם הנהנת ילטרהו ו:ם החיכור עם ולפח,ח רש". פיר,ש עםהסררא
 לתינ,ק כשטלמר ר"ש סימן בסה"ח כתוב שכת. הלכ,ת ער ערוך בשלחןהיום
 בשם,ם שהבורא ,להראותו לו לומר צריך שסים יראת לרברי וסניעטקרא
 הנרולים כלב לבם הילר.ם כ. ו:יהנם ערן גן שיש ילסרהו וכעץנרל המפרנס,1הוא
 רע,ם. לרכר,ם רעים חברים ירנילוהו בטרם אטת רבריך שכל )סבוריםכחל1ם
 שם עליהן עוטר האב אפילו בנות ללסור לבחור יתכן לא שהנ, סימן שםעור

 ערוה. באשה 1קול עליה יצרה או עליו יערו יתנבר פן~מ,סר
 לסוווג רשפי בנים גטעל פרקאחדי
 ביתו בני עם האדם הנהגתפרק

 ה,. בירומז חהנהגח רומייתהשפחוב

 ככל ועבורחו יחברך השם בררכ. בית1 כני שילכו סאר יקפיר ארםכל
 אפר, שהרי בהם, שתכות ש1ם הבית לבעל שאין עצפם בעניני אפילורכר

 אנשי על נתפש מוחה ,א,נו ביתו באנשי למח1ת בירו שיש סי ז"לחכסיני
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 בכל גיתו אנשי לכוף ביכלת1 .ש הלבב רך ילא נח אמק חא"ש ומיב'ת.,
 רשמיא ספעתא כאן קש שפים לשם כונתו אם :ם וטה עליהם ישיתאור
 הרברים בר"ח וכתב רושם, רבריו יעשו לא או לנאוה רק כונחו אין אםאבל

 אי:ם 1לחט פהשפה רק יוצאים רשאינם הלב אל נכנסין הלב טןה':צאין
 את ולהוכ.ח ליסר סחויב ב'ת בעל שכל שכ; יכל הא1~4 ער רק:כנסין
 ראכ.לה בטילי כגק איסור נרכר שינשיל1ה1 ראנה כו שיש במה כיתובני

 באשור. היבר השבת או הם שעשו סה ש.הנה רשבח סילי וקצחהשחיה
 ללסרם קורתו צל תחת שיבאו תיכף כיתו בני לחנך פחו.ב רבר כלראשית
 התולע,ם ובריקוח וניקור והרחה טל'חה ר.ני כנון לפיו שיעשו לטה הצריכיםרינים
 שאין כמה נפ"שין שכח 1סילי להתל,ע הרנילים ופירוח ורעונים מ'נימתוך
 טחטח או השיעור סחפת חלה פטור וריני לה~הר רניל.ם אין או י1רעיםהע.לם
 ש"טניח שירע1 פאר יוהירם כראשונה ילטרם כהם וכיוצא אלו כל שומןס'נ1ן
 טת1ך חיכף שיוציאם ה' פי את עוברים ימצאם ואם שאת ביתר מעשיהםעל
 ביותר, י,סרו יריהם שעל בשניו שיראה אחרים בעניניס לחם ינום אוב.תו
 עשרה שסונה תתפללו שסע קריאת 'קראו שלפח1ת המשרתות על יצ1ה:ם
 מה על להם ואין פאר מק.לות וה ככל שנם המוון נרכת 1יכרכו וערבבקר

 שאם ו"ל חכטינו שאסרו כסו הרעת כישוב יהיה המוסר אכןשיססוכו.
 רכים שפ.כות עריות נלוי ל.ר. לבא יכול ביחו בתוך יתירה אימה ארםמטיל
 בעה סהורה שהיא ותאפר אימתו ספני פשקרת שאשתו רהינו שבח1חילול
 ישוב צר:ך ולוה שחפץ הסאכל לו שיהיה כרי בשבה לו ויבש~ו כנרתהשה.א
 הכ.ח כעל' חשיבוח לפ. והכל בעיםה כל. שיקוכל1 לחוכחותיו בסארהרעת

 כרכ.ם א1תן כהכלשו כתוכחותיו חסא "צא לא גם כית~. כני וסכעושפלותי
 יאף פעסיס אי~ו כסתר הוכיחם אם אבל רכה, ובלש1ן בצינעא רבריו יאסררק
 ונל הרעה, מררכם שורו אולי ברבים יכלשם או כאולתם שונים כן פיעל
 תוכחה. לצורך אפילי ברבים כיתי סבנ' שזןנו אחר ארם יכלים שלאשכן
 כיר1. העב.רה ה1כיח ולא להוכיח כיר1 ש"ש פי כל היראה נספרכתוכ

 סוסר שונא החוטא כי ונחקור נבחק אם גתוב יונה ררכינו תשובה1נשערי
 רבר לוטר שלא וטצ1ה השנאך פן לץ תוכח אל נאטר וה על סוריו לקול 'שטע1לא

 להוכיח אם נרול כרקריק ררכיו לפלס כע' לבא רחסנא ול~ה נשפע,שאינו
 .בקצרה, לשענו 1וה סיניה לעיל .ונה ררבינו בש"ת כן נם כתוב כי לאאם

 שאין עור כל לכן וכו', ישא עו:1 פיו יחשוך כן ועל עורף קשההרואה
 פטור אינו סעסים הרבה יוכיחנו אם אמ תוכחה יקבל שלא כשמש לובר:ר

 עבירה עוכר אחר ברואה אבל ספורסטת בעבירה רוקא וה כלסלהוכיחו.
 בתורה ספורש האשור אם הכי: רינא הף אשור שהוא יורע שא,נו מהעל

 למחות מחויכ אינו טררשא אתיא רק בחורה ספורש יינו ואם לפחוחפחיב
 אמרי ~ה ועל לקולו 'שסע שלא לסיחש איכא אי ראוריתא איסור הר אםאפילו
 סעק ערוך בשלחן חתם באורח כתוב כן ס~ירין, 'היו יאל שוגנין שיהיו טוטבחו"ל
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 כוסננ, בת,כחות שטקילין של"ר סיטן רעה י,רה ערוך כשלחן כתב ע1רתר.ח.

 על יעפר, עבירי: שע,בר, לח,ש ויש וה על סטונ, לה,ציא חיב ארם איןכ'
 נפש לבעל ט,ב כן פי על שאף ל, ,נראה התוכחה. ירי על וסאורםנ,פם
 מאר. בהוכחה ויתאמץ ניווקין אינם מצוה ששלוהי בק,נו בטח,נושיש'ם

 ייחור. עניני עאר ואגבו מייהוד ביתו בגיזהירות

 .שאר לא אשת1 עם ש,נת1 שבוטן עוו ככל להשניח סח1יב הביתהבעל
 אלמנה, או כחולה הן שמה סשפשת שהמשרתת שלטטה כחררים וכרש,ם
 טכשו*ם שהרבה בוטננ, ראינו מצאנ, גם ה,א שנרול תחור איסור מלברכי

 אק שא1 הסשרתת אצל בבית 1.,תר וכרש 1' יהיו אם ,אפילו כן, ירי עלנעשים
 בשנש יח1ר ה.תר ראין סר.נא אס1ר וכרים כשני ראלו יחור איס1רסוינא
 פצוה וירא נפש בעל שהוא בית בעל כל כשלשה אפ.לו פקום סכל כ',םרק
 לא אם וכרים נ' הפשרתת עם יניח שאל נרולה בהשנחה ענ.ניו "מליםה1א
 קריכה מעין אפילי נביה לסיחש רליכא אצלו ובר,ק רש1ם סהזכרים אחר,ה.ה

 לאינשי אלה שכל ימשמוש ונשוק חבוק רהינו עריות ניל,י ליריהטב'אה
 יש רלפח,ת חרא בע,לם, היתר כאן אין כאסת אבל להו משוילה.תירא

 אחח על הבא כל לש,נו, 1וה ט"א רף כחרר,ם שכתוב כפ, פלק,תבהם
 שנאפר ל1קה וה הרי תאוה ררך נשק או שחבק א, אבר.ם ררך הערי,תמן
 מרכר, הכתוב ערי,ח גילוי ל,רי הטביאה כקר,בה ער,ה לנלות תקרב,לא
 ,מיתהק כרית,ת חיבי רהינו מרכר הכתוכ כערוה ררוקא ולצרר להקלוזצן
 אינ,, וה קרש, יה,ה רלא לא, איסור רק בה רא,ן בפנ1יה לא אכל ריןבית

 מלכר ועור כרית,ת טחיבי שהיא נרה היא כן ואם מלטבול ב,שותרהפנ1,,ח
 הרע יצר של ררכ, שוה א' טעסים, סשני סנשהא נר,ל עונם הנ"ל~רס,ר
 מעשה של לנופו שיכא ער כך עשה לו א,סר ולמחר כך עשה לו אוסררי,ם
 ורה עבורה כעובר שה,א כחפתו לל' הסשבר על ו"ל חכמינ, שאמר1כם,

 לפר,ש תאעחם הכוכש.ם רכ,ם בי י,תר 11 חששא איכא ,בונות וה,מטעם
 רעחו תנלה ,אררבה רצונ, לפלא1ח תתרצה לא שסא הבושה מפניטנקב,ת
 פניו מעל הבושה טסוה בהפרת, ,לכן שטים ככור מפנ. פהפרושיםבקהל

 נם שהיא ל, שנורע ואחר, עצמו מהפעשה רע ינקה לא ליר יר בהבנניעת,
 אחריה כרוך הוא או קלות רעתן נשים בפרט פשע,ם כל על אהבה תכסההיא
 רשתיה אחרות פסול,"ת לרכוח נם פניו כלימה כסחה שלא אחריתמיר

 עריות ניל,, לירי המביאה קריבה 'ר. שעל שפש,ט הב' הטעם ל,.טוכאות
 חרוץ כליון שעונשם לבטלה זרע הוצאות אליה סהמתקרב יכצר לאכנ"ל

 אלו טעמש פפני ולכן במא,ר, קשה זה עון תשובת אשר ונפש נוףהטאבר
 כ. השינה בעת הלילה כיחור 1י,תר וכרים ב' היתר על ארם יסטוךלא

 סכמה רשעים של קשר יר. על כלילות בעם הטתפרצש רכים שמענובאונע,
 להשניח צריך טעותי, יאבר שלא הרוצה הנ"ל אשור טעם ומלכרוכרים.
 ואף וה, איסור רבר להרניל ינו רטסכ, טכחו ,טבחו פן שאת כיתר זהעל
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 שהלך אחר. בענינ.ה תאריך שלא על,ה 'אים המשרתח אצל ונר אקאם
 אחר. לעת.ם אשת1 או ב,ת הבעל יעסר: ולסחוח הנכנסין, :וירת ספנילישן

 כעינ.1 'ראה א1ל' שטה שהמשרתת לטקום פתאום בפתע 1.כאשכיבתם

 פהפסר להוהר ירע וה ירי 1על בכ.ת נעשה אשר הרעה פח:ם .כיו לבבואי
 כקאקי באסיה הנק,כ1ת ורסתן נשו. ה1א אם אף בעצס: בית הבעל :ם,אשור.
 הלכו בית1 שכנ' אחר, המשרתת עם ליחר ה'תר שום ל: א,ן מקום סכלחיורי
 עם ואפיל1 בעכירה. הכאה מצ1ה הו, אן :ל1טר חכם תל5יר הוא 1אםלישן,

 עם אכן וקנ1ת, הן ,אפילו ליחר היחר אין ואחות1 כלתו כנון טארקרוכות'1
 עם וא.1 שסה א,ש שאין בבית הסחארחים ררכים ע,כרי שרי. ואפוכת1

 וכל'לה ב'1ם, אפיל1 מיח1ר 5אר ליוהר צריכין וכר'ם ש:' לפח1תהאשה
 נקבוח אשלי או נקכה עם הילך שהארם בררך נם וכרים. נ' שם 4רןאם

 בכית סיחור גרולה והירות צר.ך אנשים. בנ' רק כלל ה,תר 4יןרב1ת
 התנור ולהכשיר ומאיסור סהיוק השסה לשס1ר שטה נקכוח כשהולכותהאופה
 נכנם.ן שהרבה פתוח שהפתח לא אם ש5ה 'שראל נער לסח1תשזויה
 הב,ת שבני כשעה ישראל בבית הע,0ה ע1רך או לש כשהא1פה 1נםייצאין.
 אחר נער לפחות שיהיה ישנים כית שכ:. כחורף שכן 1כל הכנסתבב'ת
 ביתו כאנשי שרואה וסי הרכים. לרש:ת פת1ח יהיה והסחח עט1'שראל

 'וה,רם אך כלל פנים להם ישא אל ש,היה סה פרהוות חשש נקב1ח הן וכריםהן
 טררכם סר1 אם ספק 1אם מ1טכ כהן חורי אם תח.לה, סניהם ,לבין 1לאכסתר
 קורא אני בוה וכ,וצא וה 1על בכי.חם, לק1ל יחנן ואל פבית1 יוציאםהרעה

 על אי על'1 רע שם 1יוציאו לינונים הרה אפשר וס1ף אכורי רשעים1רחס'
 עלי: 'עלילו נימו*ם שא,נם לב(ו אסשר כך 'ר, ועל הכשרים בית1 ובניב:י,

 ילכו תבתש,ם שאם לוסר ארם להשך 1אם ראינו. בעינינו כאשרעליל1ת
 להכנ,ם סח1יב שא,נ1 עליהם לרחם ל: חשמע לא ירע1 לא אשר עםאל

 לב,א טטשמש וסן סוף אם אכן ססון. בסכנ1ת או לע: בחשש ובני:עצמ1
 1כוה נרולה. סכושה הציל למען .ת.רה בהשנחה אכן טספר יסים בעצסםי:לנל

 א.ס1ר רבר אות1 טאכיל,ם כיח שכני בחשש שכנ 1כל ננבים בחשש לנהונ.ש
 ש,ם ל. 4י1 אם אבל וכיתא. הבשר והרחח ומליחת הבת2ול הכשרכעגיני
 כח1ב כן רעה. תרבוח ראנת כמק1ם להכלים אין 'כלימם לא אם הטקחשש
 לבעל סכשול בהם 1א'ן לעצסם רעים כרבר.ם חש1ר,ם הטה ואםבא"צ.
 ומנם כל1ת אחר, תיכף אבל ומנם ת1ן טכיתי לנרשם מציה אינוהכיח
 צדקה לחת ו"ל חכסינו 1אסרו כלל. ע,ר עסהם יטפל ואל בב'הו ח10רשהתה
 מב.תו ש'וציאם קורם כך 1בין כך וב'ן כרלקסן. יריו נ1טל שאינו לס.טפת1
 לפ1טב. יחוירום א1לי אחת שעה מוסריו מהם ימנעאל

 ו"' ופ ר~מא נמלי מט מי עס מ"אטק

 נהה ורברי וחבה באהבה בללל להיות צריכה ביתו בני עםהנהנתו
 מתועבת מקוס ככל שהניעה מלבר כי כ*ה גאוה שמץ נהטום ולא מאירותופגים
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 ב'ותר שנואה חיא ביתו אנש, וכפני ובריות'ו, יתברך הב1רא בפנייסשוקצת

 וכן טתקכל, לא ביתו אאינשי אפ.לו ר,היר פא! האי :"ל חכמינו שאמרוכמו
 אפשר רעות כסה וראח 1הב,טה עס1, שלם לבם אין כ! ירי שעל כחהמרוינ1

 לאשה כצפת שאירעה הנריה הרעה כתכתי ראשון 1כחלק טפיהם. יצאיא רע ריכור ששום ביתו בני עם עצסו שירנ'ל גר,ל כלל גם מיה.לההגלגל
 ותן שמן ושפיכת טסון כאבירח יאפילו לשסן, חהא שאמרה 'רי עלאחת
 לכפרח ההוא טטק היוק בוראי לו יהיה ואו טוה ויתכעם יתפעל לא,כיוצא
 לולר, סכנה הילרח בביח הסריכה כריח וכתב סאהכה. שמקכלו כיוןסשע
 בר"ח כתכ ע,ר ל1. סכנה הולר שם פחמח המריבה שנם קכלתי הכותכ1אני

 תתן לען נרולה, רעה ושלום חס גורם וכלה חתן כנון שמחח בסק1םהמריבה
 תבהל שאל חטרונך למלאות תוכל לא וריכך כעסך 'ר. שעל אחרי לבךאל
 כ1נוח לררוש וה בחיכור, עניני שאין ואף רע. רבר טכל ינשמרת פ.ךאת
 בני שעשה בסע1רה הלצה גררך שאמרתי ווטרתא טילתא אימא מקוםסכל
 שהיתה ריומא שטעתתא על עצסו טמוינ1ת ראשונה בשבת חמי1 בביתאידק

 חכ0ים לשק עהמר חכמים לשק טרפא ווכטים לשון שס אמרו וה, והואבכת1בוח
 קושיא  והקשיחי שם, שאטרו בר.כה הכית סברכת ראיה הכיאו כרכה ועלברכה
 ואסרתי וכר, לשח הוא כיח הלא נקבה לשון כרובה אמר לסה בעיני ריאנרולה
 רצ1 ו"ל שחכטינ1 או בו רר בנ. שהיה הבית וכעלת וכעל וכלתילכני

 ההוא ינהונ איככה סשלו ולההךא לאכול שמתח.ל לסי יסה פוסרלהראוחנו
 הכל לוטר רצוני אברכה קאי רנקכה לישנא ברוכ"ה הבהת נרכ"ח:ה
 שעה לשונם על ירגילו שלא הכיח ברכת תהיה כפה השנורה הברכה ר1כלפי
 נומל אלף א~ר טאה פורעניות פול שלים אשכנ: כלשון הינ1 סינן כררעה
 לשק ועליג, אב' ריך אלס את' ,רום וכרכה סול פיל לומר כולם ירנילורק

 רק וחגוף והצואר עצטות שכירת כנון הרנילים קללות לאפוקי פרפא,חכטימ
 תטורלל לשון והינו  כעושר לטלאוח פיו שירחיב עושר חכם.ם לש1ןבהיפך
 הינו ברכה חכמים לשק פוריר, סאה אומרים 0החכי,ת והשמן התן ואפסכשתם
 השיך הוה הנאה 0וסר טפני לנררי חוץ שאת. הנה כנ-ל. !עלינ או:'ריך

 רעה שעה יאטר ואם סובה שעה ליטר עצסו ירניל כחררים וכתביניננו.
 בני פצוז יהיו ףל חכמינו אסרו סינן. בר הרעה תרכקהו כנ"ל מ~לש*ם
 לך, תחשב הורקה נצרך שאינו טי ולא ענים יהי1 וטשרתיך שפועליךביתך
 יר' על לעשות שאפשר כסק,ם אחר יר' על טלאכתך תעשה שלא שכןוכל

 שבני באאן שיחפט טי לכל פתוח תט'ר יהיה ב.תך שני, פירוש .ש עור.הורים.
 ולא חביה כבני 'חשכו ימת שסכחט וחענתם בית כני אינם כאלו יהייביתך
 שכהבתי אחרי בבית. והשט'שם לבית בכנ'סה כ*ל כושה שוס להםההיה
 שאע שכן כל שפים לכבור אפילו ברבים ביתו בני להכלים שלא שיוהרלעיל
 שבינם אלו יברם וש רעלמא, במילי רצונו עושין שאק פפני להכלימםלו

 אלא ךדורא ואהי ט1פקא ראויל בא1פן אף כחר, יוכיחם לא כסתר אפילולכינו
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9פ צרמץיופף

שלא שעשו סעצטם שיבינו באופן שאלה וכררד כבור בררד עמהםירכר
המה אם לאפוקי בחפה, בני הטה אם רבריו יף על יחורו. פניהם ולאכהונן
 הטחכיש לפי חכל ףל חכמינו שאטרו כמו מתבישין שאינם רעת וחסיריק*ס
 בסילי הן רעלפא גפי* הן יעשו אשר סשע רבר כל על גרבים יוכיחםאו

 הסאורע רבים בפני לספר רק אפילו בושת להם שיש לאותם אבלרשמיא.
 תבש,ליו ה,ריחה אם כגק כלל, ה~כרחם בלי אפילו אסור יריהם עלשזירע
 שהרי הפבשלת בפני ההוא הקלק,ל יאסר אל וכיהצא טלח הרבה בהם ישא,
 ואפשר בוה, כיועא וכל ככך וטתבישת המקלקלת היא שהיא לכל וירוענלף

 רכר נאבר אם הזה. האחרון באופן אפילו ~כר אסור לבינו ב,נהשאשלו
 כני שיבינו באופן אבירת, אחר .לררוש לחק,ר בחכמחו הרבר פני יסבבטה
 בסבת חם הקסטוה שרוכ כר"ח ,נתכ חשר. לשום חלונתו עליהם שלאמתו

 אל עונוהיו. לו ומכפרק 'ט.ם מאריך שותרן ו"ל חכטינו ואסרו סמוןאנ?רח
 שאינה סלאכה מהם 'בקש ואל כשכרם ע,שין אם אסילו כיתו כני על עולו,ככיר
 ירקרק הצריכה במלאכה ואפילו כפרך, כו תררה רלא לאו איכא וב~הצריכה
 הנרל קור כשעת כנון האפשר כ.וחר להם הנוח וסקום בשעה אותהשיעש,
 הקרש בפק,טות תסיר יהיו שלא טלאכות לאיוה החורף בכית סקום להםיתן
 כושים יאם וכיועא, בכביסה כברות כמלאכות הקור בשעת עולם 'כגירואל

 ואפילו חעיר, ברחוב יעשום שלא ישניח העה לע'ני לעשותן טלאכ,חבאיוה
 בעיני שנראה המלאכות והי,צאין. הנכנסין פשני פוצנע במקום יעש,םכביח
 וההסך בל'לה לעשותן יככירם אל כ,ום לעשוחן ביתו לבני שנוח הביתבעל
 יראה ואנה אנה לשלחם רצונ, אם גית,. בני וטבע הטלאכה לפ. והכלבהפך
 איזה וה אחר זה רשלחם ויחוור 'שלחם ולא אתת בררך שליחותיו נלשיעשו
 בעל גונות יורע לבכ,ת ,כוחן ס,לתא, בהו רוילא במה ישלחם ואלפעמים
 ובאסח השליח כבור ננר הוא שהשליחות יורע כאינ, עצסו שעושההבית
 סאכילחם להפסיק להטר.חם שלא ביותר .רקרק אכילה בשעת ב,. ומכיר,ורע
 שיצוה לכו אל יתן רק וכיוצא שכר או י,ן להביא שליחות או סלאנחם יריעל

 בשעת פהם יבקש שאל שכן וכל הפעסרך, כל שיעשו האכילה קורםעל,הם
 טאכ,לחם יססיקם שאם הסעורה סצרכ. שאינו רנר שום שיעשוהאכילה
 ואשתו הכית הבעל לאכילתן כשחוורים גסצא ובניו אשתו עם אכילחוכשעח
 שחשינם הבושה טפני טלאכול ימנעו גן פי על ואף רעבים והטהשבעים
 מאכילתם יפס,קם לא אם ואפילו פלאכול. נטרו ואשתו שהאיש אחרי יאכלואם
 ויאריך לאט לאם 'אכל העשירים רוכ כררך טועטת הביח געל אכילתאם

 או רנ,עחם סרחתם מפני הטרוכה באכילתן טהטה יותר הטועסתכאכילתו
 להרעיב המעוטה באכילתו ,שניחו שלא הטתתשבים רברים לבם עלירבר
 אחר ארונם לעשות נהנו שבסמרר ארבע שלחן בספר וטצאת, עצטם.אח

 שמה שטנה רגרים יר. על גחפהם שקרשוהו מפני עלי, שאנלו סשלחןפיחחם
 שכן וכל עסהם. לאכול שיוכל עני יבא שאם כסעורתם שהאריכו טהםואחר
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 ארמץ*רכוףמוב
 לפי שיאף סה שירוה 4ד~ח טפנו וטבקש כביתו בחור או נער לו "טואס
 ככל שירקרק כרלקמן לביתו שהכנשו בעה חשירוה עליו שקיבל אוכבורו
 טאמצע יפסיקהו שלא שכן וכל לו אפשר אם מ*מורו יבסלהו שלאעוז

 על ואם אחריס. ירי על סלאכתו שתעשח אופן כשום אפשר אםליסודו
 כ'והר עלם להכביר שלא להשניח הארם סוזהר בשכר עסו העהטיםמשרתיו

 שנה משכיר לארונו יותר שטשועכר עכרי בעבר אפילו ףל חכטינוואמרי
 'כביר שלא שכו כל וכו' צריך אינו והוא הכוס את לי חחם לו יאטרשאל
 במה רק טלאכה בשום טפנו שכר מקבל,ן שאינן ביתו כני שאר עלעולו

 ראורתתא נרול שאשור שכן וכל בק פתכטשין האין הטוכ כרצונםשעהמם
 'עשה וכן אסן יענה כרחו בעל כי שדהיה למי רבר שום לצפת לנכברהאז
 שהוא אחרי המצוה למרוה פנים לו שאין ספני רצונו ננר שהיא פ. עלאף

 בהן נוהרץ חעולם שאין הלאיץ בכותבו שלו בש"ח ריי חחסיר כתב וכונכבר.
 בחבירו ארם ישתעבר לא כפרך בו חררה לא ישראל בני ובאחיכם 4טונו,ווח
 רחוב אל לשיחו או טים צפחת להחם ואפילו ותועלתו לרצונו אלא גרי'להא. קסנה לעשות אותם 'צהה לא רברו יהחל כושים שהם או עליהם אטתואם
 אשר לכל לציתו טותר כשורה גוהנ  שאיגו ארם אבל לחם ככי ער לקנותהעיר
 טאחר כשבקש בלשונו טרקרק ףל החסיה לא"ס וראיתי לשונו. כאן עריחפון,

 פלוני לבית שתלך רצונך שאלה כררך לו אטר שכינו ביח אל ללכחטתלטיריו
 חיורע בחור 4ע נער לביתו הארם כשסכנים לי ונראה צת'. ב*שקולא

 בהם בהשה קצת להם שיש רברים א.וה לו שיעשו צריך הבית והבעלללסור
 אף או כשבתוח עמו לאכול בביתו שיקבלם קורםאן

 גח~
 שאל עסהם יתנה

 שמסרש שירוח איוה לו לעשות ברעינם עליהם שיקבלו לבהוו סכנשם קטנת
 סהסלאכוח אהה לעשות סהם שיבקש בעת להם להחניף חיוב א'1 ואולחם
 טכניסם כן טנת שש הענין בראשית כטעשה התנה שחנאי אחרחהטח
 שלפניהם וחלקם פנותיהם על כיתו כני אכילת כשעת שתכל לאלביתו.
 יבחטו לא לסען לאכול לקערה יריהם שפושטש כשעה בפניהם שתכל לאיכן
 ענין שום כאכילחם בהזו בני בפני יעשה לא סאכילתם. אחה- שוגוולא
 טוח את ולסצוץ אצבעותיו כראשי הלפתן לאכול או ראשו יחכך כנוןסאוס

 שאוכל בשעה הטרק על פיו ולהטות נשטע המציצה שקול ער בפיוהעצסות
 רעח שסטאשין רברש אכילה כשעת ירבר לא וכן בוה, כיוצא וגלמסנו
 שכר בפרעק ליוחר צריך מאר סיאום. רברי חטאר פעכברים כנוןחאוכל

 חבעוחו שלא פי על אף הזטן נסר אחר תיכף שיהיה והסשרתיםחסשרתות
 הבעל שאם לי נראה אכן הבושה. ספני אלא אינח תביעתם טניעתשטסחטא

 להם יחן לו יהבעו השכירות יצסרכו שאם היטן נסר אחר לחם אוסרגיח
 שכן וכל עושה אינו זה שנם סי אבל חובתה ירי בית חכעל יוצא אזתיכף

 רעוח סעות להם שסשלם או ושוב בלך אותם רוחה חתביעה לאחרשאפילו
 ראוריתא אחת וק,שה לאוק ר' רהפנו שטות בה' עוכר בשכרםשחפסרם
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אצ אומץיוסף
 4מחר הצוב לך תאמר אל קבלה מרברי אחר ולאו חמקבל בפרקהם18רשש

 סאר ומה האלג גרה~ם עונשש יש פע~ח שכר השאר כטלסרם וקאתן,
 הכונא ספר כתחלת וה עון בעינש ףל אשכנף טהר"י הנרול הסקוכלהמפיר
 טשמו. תלפירושחכרו
ש הבמי" טופם * מ שאץ צק תשמ 4צתי=ה מ  לל 4שצש הצ"ש פרקי8 צמ" שצר 8דרהי 
 וצ*שש כבי חקדהצא תה,שצ דה יסור עיקר בטחנס תלר שבו צתרי הבסהון שרק לסדר שמרתי כבודולפי

 שקצ15 ב!ישן גמצר סכה של ה"רזך חהסת8קצת אצשני לך לבשר ירידי ממ2י בקשה וש,צר הפרק. 2וא2!שרוכת
 שחילותקה ד2רי דבבללם פהם כלל*8 צטא לך 4בצר תבצתון במדת תלףיא % טדה ששיוןי ומצ2י בלבךהדכרים

 הבטחון.פרק
 וחהפך חכטחק שכר וטעלת חשיבות לך להקרים אני צריך כלראשית

 אטק כלב לתפוס יחחוק לבך יתלהב כך שפת~ך כר' ושלום חסכחסך
 בשער מו*צ כתב ר", החסיר ספנה. המסתעפים ובפרטים ככלל הכטחוןסרח

 האס בסחק אין אמונה אק אם שהזסים ההאטונה הכסחט לשונה 1!ההשמחה
 סאטין שהארם ובזסן תורתו יועיל סה סאסין אינו ואם אסונה אק נטחוןאק

 לחוסא פורענוה לעשות בתורה שכתוב סה כל יקים שהבורא הלכמעוסק
 והנולנים הנגכים כל כי התורה, שו0ר או אותה למקיסש טוב שכרולשלם
 להנצל בוטחים שהם רק טונעים היו נהרנים שיהיו בוראי יורעש חיואם

 יחיה לא חנרול בעונשו בור*א סאמין אם הח,סא וכן עושים הם כן עללעולם
 לעולם שסח הוא הצור בעזר וכוסח שלם בלב חסאטין שם, עורחוסא.
 וחסובל הרפואח בשביל הסרים סטש שאוכל הח51ז כסו רבר כל סובלושא

 פראגית חפשי והוא הבורא שגזר נטה לי רי יאסר כי לו שיש בטהטסחפק
 ,לא להריח מחשב הוא ותסיר סנוחה לו אין הוה עולם על והרואנהעולם
 בה' ישטח כי עני הא אם אף עשיר הוא כחלקו והשסח כחלקויסתפק
 שלבו מי או העני יוכל איך לך ואסכיר לשונו. כאן ער ונחלחה חלקושחוא
 שטער ולא שטח שיהיה לבו את להוכיח אחרים חסרונוה טחטח בקרבוחלל
 כרי תלך 11 בררך ואורך ואשכילך כטכעו טנעוריו הארם כל וה באמחכ'

 לבך יבטח ראשונה כו, תלף'ה שהאסונה העיקרי הכטחק לע,סק לכךשיפנה
 בעניני בין הוה העולם בעניני ראנותיך לפכח חיל לך הנ,תן אלקיךבה'
 ח"א ברוך חשם ביר כי קרוביך ושאר וב:.ך אשתן מע:י:י או שורים אוססון
 כהרף ה' ישועח כי ברגע, עליו שראנותיך ההוא הרבר לש:ות והנכורההכח
 אשר שמח %ך יהיה רק ועצב וועף סר תהיה לא בזח לבך יבטח ואםעין,
 באפת יאטינ לבך רק כלכר החיוב מצר רק יהיה לא בזה והבטחק נחה.יטיכ

 ח' עה אנחנו ואפונה בא0ת כי ראנ1ת.ך להסינ ויחיש ימהר הוא גרוךשהקריש
 עתה וער אבוח,נו פיטות עמים לנס העומר וה בררך יתברך מאתו מונהניםאגו
 כרורוחינו אנחנו ש~צן לך ולומר ראגותיך ולחוק בטחונך להסיר לבך "שיאךואל
 חרע השר שיבא חהסונ' א"ש אל 11 כסע:ה כיותר ויבא לכך ראויםאלח
 נס לך שיעשה בה' תבטח .איך לחשוב לבך שיפחה עטך להתחסרכלוסר
 אל לשקרי, ניסא רחטנא עביר וכי חרעים פעשיך סצר ראיי אתה איןחלא
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 ארמץירטףמש
 שטענו וכאונינו ראינו בעינינו הוה חיום ער שחרי א*ו תשסע האל לותאבה
 כתסאיגו %א ושעה עת בכל וסלא נסש לנו העושה בקרכינו חי אל ישכי

 אנשי יר. על ובפרטות כחחם נראה וזה עלינו גוטל כעונותינו ולא לנועחצה
 א, ר,ו היטים כל ואלו ובכפרים בעירות שנים כסה וח עברו אשרחסלחסח

 הן לברו נרולות נפלאות עושה עטנו שעשה הנסים חספר על להעלותאסשר
 הרעו שלהם ניסו*ם  טלשא.נם יותר שאת ביתר עטינו לבני שהטיבוכטח
 הן היהורש בכחי רכ,שם סקופות כאיוה העמים החכיאו שלעהים ערכמאר
 בירם עלה ולא לשבותם ובקשו ע*הם הצוררים ח0ת שעלח לאוחם שנעשוהנסים
 רק וקצחם כסף מחיר בל, רוכם בקלות האל בעור שניצלו שבוים כטחוגם

 וישבר ויעי.כ יראיג הרע שהיצר סה כל % סשל לבך יקח יסוה כסף,במעט
 שעשה כמו לך שיעשה וחחשוכ השם על כבטחונך באסת לבך 'שמח ואו עליולבך

 לך ויאטרו ~קניך ינרך אכיך שאל כסותך לחוטאים וה בזמננו להיטיבוחרבה
 כטה לנו ירושם הוה בומן לנו נם כרורוהינה שנעשו גלוים נסש וכסהכמח
 קצרה היריעה תהיה ולחבירי לי שירוע סה הספר על להעלות אומר ואלווכסה
 בסחתך תסיר לא כן טי על אף סאר קרובה הצרה ושלום חס אם ואףסהכיל.
 ארם של צוארו על פונחת חרה חרב אפילו די חכטינו שאמרו כפוטח'
 טצרקא.ת יר. על כצרה לעתות כוסננו אירע בוה ומוצא חרחטים, פן 'פנעאל

 לקהלוה שאירע מה סיבר יח,ר,ם איוה על הצבא טאניף שעברו,זרסתקאוח
 לבו שיבטח לו אפשר אי הארם סכע שלפי וספני חוא. רב ביולסרינות
 אכחוב לכן עין כרגע מסנו תסיר שהצרה פאר קרוכה שהצרח בשעחכוראוח
 טאסין לכל שלם בלב להיות יכול הבטחון אופן ובאיוה לוה בריקהרפואח
 הכטחון, בסרח ושקרי נרול כלל יהוא טסש צרה כשעת אפילו ועונשבשכר
 ושאפשר עכיר לטב רחטנא רעביר סה רכל אפונתו בתוקף קאסין שהארםווהו,

 הוה בעולכ אפי* יטוכתו שהיא אפשר ההיא בעח עליו העוברתשהצרה
 אפך נא ישוב ועל כי אנפת כי רא.רך הסקרא על ו"ל חכסינו שררשוכסו

 .ם בלב אניה ררך לעכור טה וסן עצסן  שהכינו ארם בני לב' טשלוחנחטני
 והבירו כספינה לעבור יכול היה ולא מהם אחר של כרנלו קוץ ישבלסחורה
 ליס"ם יומו את לקלל ככיתו שישב וה התחיל כספינה יסים ארחוחעבר
 שרוח יתברך הבורא שבח או גה אשר האנשים וטתו הספינה שנסבומתשסע
 ירוע, וו נם איש רנחום ועוכרא להח..תה כרי היה לסובהו ברגליושחקת

 שאירע סה על להצסער לארם אין לכן כאלח. רבש פעשים אירעו ב,סננוגם
 שטמקרא כתב רר"י ובש"ת פאר. ישנא אחריתו וח 'רי שעל שאסשרלו
 צרה הארם יראה שאפילו הווהרנו ונר ורכב סוס וראית לטלחטח תצארכי

 ברבר, 6י איסור ריש ס,נה שסע הרחטים סן יתיאש אל חמלום חסקרובה
 לבנך עם תרעת שנאמר סאורעותיו כל על הרק להצריק עשה טצות 'שנם
 חשוכת. אחר ואם עליהן, ולשוב גסעשי. %פשפש ונו', איש יפר כאשרכי

 עונשו לקבל ע*ו כאין הרעות שלסוכתו יחשוב סבתחילה כרעה טתרשגיגי'
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 שררי ומפני הכא. בעו5ם 1לא ""תילם
 ארם כני פרעה רחוק הוא זח

 יחכטו רבש 5א אכו כנ,ל בהצלה טעשים נעשו שלעתים להם ירוע אם1אף
 הארם יכול לא סינן בר נר,לה'לפניו שצרה כעת בפרם כאלו טחשבותלחשוב
 פררוח סעליו ולהסיר פחריה לפכווי כאלו טחשבות לחשוכ רעהיהליתובי
 בעלטא מצסער לנבי ואפילו נחוש כשרו ולא הוא ברול לא הארם כימתיתו
 נכק ררך עור אכתוכ לכן בתפילתה רעתו לכוק י:כל שלא ףל חכמינואפר1
 ועמהים סעיפים שלש לבו על שיעלה ,הוא וצערו ראנתו לכסל 1טוכ:'שר
 פר ראנתו שע*ו הענין הנראה יפי אם שאף שאפשר הא' לבטחק,:ר1*ם
 שאף הב' רלעיל, האניה כסשל טוב יהיה שטופו להיות יכול מקום פכלפאר
 אשר הזה העולם רעוח רק איננה ה5א טינן בר הרעה אל'1 כלתהאם
 שךאסק הנ, הוה, העולם חי פכל יפה הבא בעולם רוח סק1רח אחחשעה
 וכי אטונתנו עיקר' סף: נרול עיקר שהוא ועונש :שכר כהשנחה שלםבלכ
 לאפוקי טש*ו וכפרי כררכ'1 לא,ש לתח ארם כני ררכי על סק1חות ה'ע'נ'

 ירי ועל נהזנ בסקרה ועולם הארץ אח ה' עוב האוטרים המינשססברח
 "פסח ואן רינא כלא רינא הוא ברוך הקריפ עביר רלא ויכין קשכיל 11אסונה
 אשר הזה כעולם עונותיו נפול טשלם נסולו בעל אשר על כנורו וינללבו
 לתועלת לו באה שרעתו וממילא הבא חעולם ננר יאין כאפס ט1בוכל

 1,ה חררים בספר שכחוב טה ף:כור כל1ם. הבא בעולם מחלקי ינרע שלאסאר נר~
 ויסורים ה' אטר אתכם אהכת. רכתיכ אוהנו אוהכ הוא כרוך הקרושלשונו,
 שוכה הנרול הזכות וכל אוהכ סצעי נאפנ.ם רכתיכ לסוכתינו הכל לנ1שסביא
 שנחנסה נסיונות ירי על רק אינו אחריי ולזרעו ל1 השיום עליו אבינואכרהם
 אחר' תב(ו שלא צרה כל על עצ10 לצער לו למה כן 1אם כאהכה,:קנלם
 בלב וה יאמק ואם אחריו, ולזרעו לו וטוכה זוכה כן ירי שעל לכושיבטח
 שהקרוש שיחשוכ שליסה בשסחה סאירעותיו כל עליו לקבל יכול א:שלם
 ושלום חס תקוחו אברה שאם עולטש טכ' באחר לסובחו זה עחפה הואכרוך
 הבא, לעולם קתם ישאר שחלקו כרי נרול יותר לטובה ל1 הוא הוהכעולם
 זו במחשבח נם כעולם טררות מש1ם תבהל ולא בירך כללא האי נק,םלכן
 והא0עה שהכסחק ר"י כתב וה וססעם :רולש, בעיקרים חמיר ה' ע1כראתה

 סעשה בקצרה להעחיק ראיתי הארם בלב אלו רברים שיכנסו וכריש1תסין.
 בחסרון כנחושחש ששטוהו כר1פא סעשה ווהו, י"ו פרק הפוסר כספרשהביא
 אליו שילכו הראא לקרובי המלך צוה רב וטן ואחר הסחכוח ובלו~סוונוה
 פניך 1י1 נשחנה לא ואיך היסורים כל הקיפוך הנה לו ואטרו הלכו עפ1לרבר
 הבטחה הא' הסם ככח, העטירוני והם טטסנים סו' פשקה עשיתי להםאטר
 הר' אתרעם, ולמה גרם חטאי כי ירעתי הנ' התקוה, הב' להצילני, שיוכלבה'
 עה כלא אסות ולסה הסלך נוירת ננר רבר לעשות בור' היש אוחל לאאם
 סיסר החו כרוך הקרחפ לשבתי מ ירעהי הה' צרותי, על אצטער אםר"ל
 5עים, נאאה פכש מסורש ותשסח הכא לעוש .*כני  עעוחי לכפראותי
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 רעש בשורים להיות לי אפשר שהיה על הוא ברוך להקרוש סשבח שאניהף

 עין. כהרף ה' תשועת כי ירעתי חו'טאלו,
 111 5ף5 ל4עי קיונ "'טן גצף שגטב 85 צשיקש

 רצונו בעינ,1 קלות התלא.ח תהיינה עניניו על סושל שההפסר שיורע טיוז"ל
 כרגע עליו לבא שיוכלו פגעים לכטה חמיר סוכן שהוא לזכ)ר לארם שישלומר
 הה" ווה פתאים והססר צער עליו בבוא יצטער לא בוראי בלבו תק)עוכש,ה
  עצכ שום בלי יפות פנים בסבר עליו הבא כל .יקבל להראגה, נרולהרפואה
 מראגחו קצת רק על.1 יבוא לא ואם עלי. לבוא שאפשר נתיאש שכבראחרי
 שטור רעושר הכחוב על פירוש שם עור עליו. בא שלא המעט על וינלישסח
 שנאכר והשרים הסלכים כי ראנה פרבה נכסים טרכה ררך על לרעתולבעליו
 סעולם לו היה שלא ספי יותר יצטערו הרבה להם ונשאר עהשר או פלכותסהם
 לרעתם, ה,ה להם הניתן ע.שר כן אם להם טהנשאר רם.עוטא סיעוטארק

 ובנים אשה פטטון לו שיש מה שכל לבו על שיעלה צריך שם עור~מגרם.
 שירצה מתי שאלתו שיקח "ופשר יתכרך טהבורא שא)ל הכל וכבורואוהבש

 שטחה .שטה שאלתו טקצת לו 'שאיר ואם שאלתו, בלקחו יצטער לאלכן
 עור קצתה. אבירת על יצטער ולא טהשאלה שארית לו שהשאירנרולה
 ולא עשרם לרוב הארץ תחת סטמונ.ות שעשו עשירש ב' על פשל שםהביא

 ואחר יחי) כסה ששערו חיהם לים, לסוונותיהם הצורך כפי רק בירםהשאירו
 נגנב אולי כלככו ראגה הימש לקץ עלה כה' מבטחו שם לא אשרפהם

 בסקוסו עורנו אם המטמון אחר. לתור לבו לו אמר בכן לארץ מתחתפקרונו
 יר. ועל ימצא .לא הרכר יכוקש לכן הטטטון איה סלבו נשכח כבר ה~טןולאורך

 טסה חיו כר. טוונות לו שהיה פי על אף ומכאובות כעם ינע ימיו כל היהוה
 ברעתו עני שה,ה השכחה ירי על רק בטקומו שמור היה אוצרו גם הטמיןשלא
 לשבעה כר. לאכול לו שיש כפה נסתפק )לא ו*לה יוסם לתם רסעתן לוהיתה
 לכטוח לבו אמףן והשני כקרח כסות ואין לחץ, )סים צר בלחם עצטו צמצםרק
 לא וההו נגנב טטמונו וכאסת סטמונו אחר לחפש למ ש שה לא בכיבה'
 ינו טוב בלכ .שתה לחפו בשטחה אכל ירו ועל בטחונו חווק ירי על מזהירע
 שנאבר שוה נמצא לו, אשר והבטחו3 ההסתפקות מרת חווס יר. על 'מיוכל

 הוה לעולם לו שטוב מה תמיר ועשה חי. יטי כל רבה כשפחה היהספטונו
 ימיו כל הוצ'א מלבו מקוטו שנשכח רק מטמונו נננב שלא 11ה הבאולעולם
 לו בא ~ה וכל הנשאר טססונו )לנשמתו לנופו להוציא הספיק ולא גרולביגון
 אתוו לכן ההסתפקות. סרת עליו קיבל שלא שגרם בה' בטחון פיעוט יריעל

 שאוהו ימיך ואורך חיך היא כי סמנה תרף אל כה והחזק הבטחוןבמרח
 ואלו וינונו צערו אלא בירו עלתה לא מטטונו אחר חפש אטונתושסקוטן
 בט)ב .מיו סכלה היה בירו הנשאר פטסונו ליהנות ההסתפקוח כפרתאחז

 סטפונ~. אתר חפש לא בטחונו סחו~ק אשר השני כסו בנעיטיםהפנותיו
 הכטחק מיעוט ירי על פפושכה חוחלת לב . סחלח לינק צרי עוראכתוב
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 הטלשה, היא וואת ה!ה העולם בעמני שהונהומה עי כלל הנסער ולא באלק'ו שלם בלב שיבטח הארם לב לח~ק טליצח,הזיא
ק מש ש מיי4 יצ   עדץ, המד 11 
 מץ, דשמ ק שפ יד טדןפאמ

 שעבר סה הלא עליו חצטער ולמה אין העבר הסלשה: סירהמ1!ה
 ערין לוסר רצ1נ, עריין והעתיר נעשה, שכבר טה לשנוח תוכל ולאעכר
 ה' 'קחך עליה טצטער שאתה הראנה עת ג,א קורם שמא כ' שלך שאינועולם עי שתצטער אפשר נס עין, כהרף ה' ישועת הלא עליו תצסער ולטה לכאעת'ר

 כן האם כרנע אלא ,טנו אין ההוה לוטר רצוני ע'ן כהרף 1ההוהלעולסך,
 יגונך צערך ומן אמ אף לוסר ורצוני גרנע אלא שאינו רכר על תצטערלטה
 ענינו ישתנה הרנע כלות שאחרי ואמשר עצטו גפני ומן ורנע רנע כל הלאאר,ך
 לבר לוח על הסלקצה ואת כחוב ארם בן אתה עריין. העתיר שפירשחיכסו
 הראנה: אוהב לפצעי ורטיה תחבושח יפה מלוצה יש עור ראנותיך. תפיקואו

 יתרזנך, על לקונך תדרה תן מפוה למטח הבסבמעלדה
 תושך. והיסף בחסרונך תכיס פמךע לפעלח הבסבפוזת

 בבריאהז הן בכבור הן בעחשר הן אחת טעלה לך יחסר אם לוטרושונ,
 אחר ארם שיש ותחש,ב תכיט או בענינך והטסר נוק לך שיהיה בפהאו

 לך 'היה ווה סחסרונך 'ותר נרול אחר חסרק לפחות לו שיש נעולםלפחות
 ותודה תשבח לכן האחר "ל כחסר~נן גך כל נר,לים שאינם שיימד שלנחסה
 ואף אחר ארם על וטעלה יתרון לך שנתן על הוא ברוך הקרוש שהואלקונך
 גרול לעונש רא1' והתת ההוא מהארם גר1ל יותר חוטא שאתה שאפשר פיעל
 מוכות סרות בעל נעיניך אתה אם לופר רצוני וכר כמרות סמנג'ותר
 יותר וסעש.1 שסרותיו נעולם אחר א,ש חטצא לעולם כי כוה תתנאהאל

 ואם העולם, פכל נרול לחסיר עצסך להחויק רשאי אינך כי סטעשיךנרולים
 אחר איש שמעשי אפשר טקום טכל יוחר טובים שטעשיך לוסרתמצא
 כפו יתברך הבורא נגר וסקוכלים רצוים יותר הטה ממעשיךהקסנש
 יוהר החוקתי' שראיתי ארם כל לשונו, 11ה אחר חסיר שאמר כ(ו"צשכחוב
 טפני ססני יוחר אלקש ירא שהוא אמרתי טטני יוחר חכם היה אםסמני
 וקן היתי ואם טויר ואני שוננ הוא אפרתי בחכפה קטן היה ואם חכ0תורוב
 לבו אמרחי ובשש בחכטה כטוני ואם סעונ,תי מועטש עונותיו אסרתיסטנו
 העבירוח 'ורע ואיני שעשיתי העבירות יורע שאני לפי סלבי יותר לאלקשסוב

 בהיה פסני. יותר צרקוח עחמה שהוא אטרחי ממני עשיר הוא ואםשעשה
 סטני יוהר רוח חשפל רכא הא כי אסרחי ססני יותר רל הוא ואם הכיססים
 פכסה סהעשיר סוב יותר שהרל פשוט סכרא נראה ולי ספני. פוב הואולכן

 ייו ש עשרו לפי לו כראמ סססונו צרקות טשה אינו שהעשיר הא'טעסש,
 את המקים כל ררך על כן לוסר שתך טצות כשאר ונם שהזנא ג0לאלמום
 לקים יכול עני אק הסבע רלפי ס~ה סוכח סעומר לקפ0ה סמה סשמחתורה
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 נסצא בסצוה שליש ער פצוה ה,רור ו"ל חכפינו אסרו נם העשיר כמוחחורה
 העשיר. וק ופכופל כפול שכרו לו האפשר כפי אופץ ס1סיף העניאם

 נרולים בע1נשים שיענש בעשר1 להכשל יכול שהעשיר להראותךוכר.
 כור.1, על הרבר להב'נך כרי כח"ה שכחוב סה כקצרה אעתיק ליצלןרחפנא
 סיסן לנם.ון, לנקפה לטובה רכרים, סנ' לאחר יהיה הססון רוב לשונו,ווה

 בעשר1 יבטח ואל 1כעב1רה בת1רה ט1סיף הע1שר בעל שיהיה הואהט1בה
 פבוארש והנקטה הנם.1ן סיטן ונו', כסלי והב שמת. אם איוב שאפרכפו
 הפטוו כשפהניא הנם.1ן סיסן לש1נ1, אעתיק לכן פכח"ה שושכ בן בררשותיותר

 האינ1 לאחרים מהנה וא'נו ונש'ם ומשתה ונפאכל בתענו:ים האס1ריםברברים
 לרעת1. לבעל,1 שסור ע1שר נאמר וה ועל ב1 השם ע1בר ואינ1 ערקהעימח
 ב*לה ולקרח ביום לחורב עצסו ססכן מסין כהר,יח טררח. היא הנקסהסיסן

 טטגו. לאכול האלק.ם ישל'טנו ולא פפנו נהנה ואינ1 1לילה י1סם עליווטפחר
 ח"ה, ללשק אתוור שוע,ב. בן לש1ן כאן ער פכאובים, 'מיו כל נאמר והועל

 יח' 1ה1ראה שבח לו נ1תן 'תכרך השם םאת ט1בה לו  כשתבאוהטשכיל
 לנקפה, יתברך טאתו לו שלוחה הט1בה תה,ה שלא סיראתו יתברך לוויכנע
 בעושר הוא כר1ך הקרוש כשיוכה1 לבב כר כל לכן כקצרה. ח"ה לש1ן כאןער
 ראגת תטר,רה1 ולא הוא ברוך להקרוש רמכח וסצות תורה ייו שיוסיף
 הענתם טאחיו לככו יר1ם 1לא כע1לם סצ1ה בשום סלהחרשל הסטוןעסקי
 של1ח העושר א'ן אם 'ורע וסי בעולם שח1ור הוא גלגל כ' בלבבו 'חש1ברק
 סאונ' כפלס ומענל'ו ררכיו כל לשקול צר'ך לכן לנקסה לנס'ון 'תברך סאתולו

 ה~ה בעולם לרעתו 1שלום חם ל1 שפור שיהיה בעשר1 יכשל שלאסשפט
 הכא.ובעולם

 יפחוח ואל כך על שטער אל ושל1ם חס בספונו הפסר לו יבאואם
 הנ"ל רבסס1ך טליצה בלבבו ויוכור ט13ה רבר ומכל ועבורחו סתורחוככך

 לקח 1ה' נחן ה' סלא פקרא לבו אל ישים נם וכו' ססך לסעלה הבטנ0עלות
 ר,ן שפבית ואחרי ריני וכית הוא התנ1 וה' שנאפר סקום כל כריחשפירהמו
 כל לסטרפסך רשקלח ש פב1רר ה' שם יהי הפסרך עליך ננורשל0עלה
 הבא מעלם וכיו שום יריהם על תאבר שלא עונהקיו לכסרת עלסא בהאיעונשך
 בא שלא אחרי וכפרט הוה העולם חח טכל הבא בעולם אחת שעה 'פהכי
 צרכך כפי ספנו לך שנשאר ואפשר פמונן הפסר רק טעוגותיך חפסר שוםלך

 הלא וה על פאר להצטער מעקת כי לך סה כן אם ביחך בני ולכלכללמחתתך
 עיניו ראות אם כי לכעליו יתרון אק ווהב כסף ביתך פלא לך יש אםאף

 ולא הארץ בקרב  תשאירהו מיתה 11 סצהח לעח והנותר כיחו ובני נסשווטרף
 או יהיה החכם ממונך לקחת אחריך הבא יורע ופי חבא לעולם  עטךתו*כחו
 בא לא אם ףל חכטינו שאסרו ררך על בירו ישאר אם יורע וטי יהיהסכל
 לכו שיבטח לו יועילו לא ראנוהיו וכל כנו ק בוו בנו לא ואם גנו באהוא

 היו שאבותוהם וכ0ה כמה ר~אנו וח כ01נינו כאשר ורעו ביר פטונוש"מאר
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"ש אומץיוסף
 בחי אפילו סהם ו"פ ירעו גהפוח אחריהם הבאים וורעם והעהפר הטעלותבנרם

 עולם על ,צטער לפה כן ואם ישב1 בשפל עצסם שהעשירים טהם 1ישאכ1תיהם
 לה1ע.ל שיוכל לומר תמצא 1אם כלום לו ס1עלת שא,גה כרא:ה שלושא'נו

 כסאסר עב,רם מטובה נפשו לחסור לו א.ן סקום מכל אחריו ל1רעוולה,0יב
 מט1נו אם ואפ'לו ביסי 1אטת שלום יה,ה כי רברח אשר הרבר טובחוקיה
 לקבל ובשח1 שעניו .חשוב גתקפח1 לעצמו הצריכים מ11נותי1 שנם ערנפסר
 ו"ל הכטינו אסרו יצטער. ולא .ראנ ולא עונוחיו לכסרת הם 1רם בשרטתנת
 חלקו לומר וקנונם עולמו קבל .סורין בלא י1ם ל' עליו שעברו כלבערכין
 ר' כשחלה תלק וכפרק ל1. מוומנח פורענ1ח אסרי במערכא הבאכעולם
 אתה מה טסנ, ל.ה אטר סצחק עקיבא ר' וה.ה אצל1 תלם,ריו נכנס1אליעור
 לוקה פשתנ1 1אין טחמ,ץ תנ1 שא'ן רכינו ר1אה  שאני ומן שכל ליה אפרמצחק
 ועכש.1 עולטו רב,נ1 קכל שמא אטרתי פרכיש רבשו 1אין מכאיש שמנו1אין
 מן רכר חסרת. כלום עקיבא ליה, אטר שמח, אני בצער רכינו רואהשאני
 ולא טוב יעשה אשר כארץ צרנק א'ן כי רבינו לטדתנו ליה אטר כולה,הת1רה
 בשטחה תלסיריהם שסחו הקרוש.ם החם'ר.ס צער על שאפיל1 הרייחסא.
 או1ב, אנחנו שכן כל הבא בע1לם טחלקם מה רבר יאברו שלא כר.רבה
 או הפסר שום על נצטער שלא עונות צואת חלאת כריכוי הסתנולליםקיר
 בעולם עונות.:ו כפרת על כהם ונשטחה ננילה אררבה עלינו הכאיןשורין
 פוה טוכח נם הבא. בעולם לנו הטוכן הפועט חלקנו לנ1 ישאר לטועה~ה

 ממון אבירות בכל נם אלא :רולים כיס1רין רוקא ולא היא בכל פשעשכסרת
 רהוי כ' רק על1 ולא פרוטוח :' סכשו ליטול שביקש מי אמר1 סווינרולה
 בסעשי1 שיפשפש צריך הנא לעולם צערו ירי על ש.וכה כרי אכןשורים.

 יאמר ואל התש1בה כררכי ררכיו ויתקן ליר1 אנה האלקים חטא איוהעל
 עכ. תלכו 1אם גאטר וה על כ, טקרה כררך ל1 באים היס1רין כי רפל1םחס
 הוא קרי לשון ינון בצרי שפירש קרי בחסת עטכם אני אף והלכתיבקרי
 פנ. ושחיר לפקרים הכורא שיעובהו טרה כננר טרה שענשו טקרהלש1ן

 סטת הפסר לו כא שאם סרה כננר טרה .היה ררכיו וחי"וש סטנ1.שמירחו
 כיהנא .וכל כ'ריו חטא אם .עין כיריו היוק לו בא ואם בטמונו חטא אםיעתן
 עשה טצות תבא שלא צרה כל שעל פצות כתרת: טנה חררים ובססרכוה.
 על נוירה אלא טקרה 1ה שאק לבם על העמ כל שיעלו כרי ולהריעלועוק
 אתכם הצורר הצר על שנאטר לחפוא יוס.פו ולא ה' לפני והפוכוהעונוח
 אצא הכטחק טרת אחכתי ומפני כ"ה. רף שם עין כחצוצרוחוחרעותם

 אברהם הריר הפרנם חם. עמ לי שהיה ומתן המשא לכתוב פנרריחט
 שהתחילו קרויו הפסור כלכולי כהתחלח גרולה איסה בשעת ו"יכרפסינא
 ירים כל שרפ, לפ-ק -ש"נ"א"ת1 שער את ורעך ו*רש פרשת ושבתבשנת
 ליעקב נריה צרה עח היתה באסת כי סחנש בשברק ונאנחו לבב כלונסס
 ב(ופשר1ח היה שלא נראה היה חטבע ולפי סש כשטף פתאום בפתע כ(חאשר
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 או0ץ'רסף08
 המרח יר ש יר-ה הנרי הנשר שר,ייר ק)מסריא אותה כי והציה ריוהלכא

 הטסור ש ומקש'כ טושל סהם אחר וכפרטות אה,נו ואצים נוגשש היוהמפור
 שלא נסצא הטענה קול בשפל רלתש סונרו יר"ה הגרול הנשר מצלוסשרתחו

 וה כהשתרלות שטה הכאים אשכנו גלל טש1לחי לקול ח11ן שיטה סיה,ה
 מחר כאימתה טאר סצסער השלים עליו חם. היה האלה הרברש פ' עלולק

 פלצוח ואחווהו סשסוע נעוה טרא1ת גכהל כן 'רי שעל תלבישהו אשר1חררה
 קשחת עטו רכרתי כו אלה כל וכראותי כקרכו לבו פת שכמעס ער1רערה
 סעשוה לו חלילה אסנה כקטני עצטו יעשה ואל פלכו הכטחון סרת ש1רשלא
 הארונו לקטרנ עומר  שהסס1ר ראותי אחרי אבטת פה על לי 1השיב הוה,כרבר

 לאחר אמשר שאי ישש פנש סתר הנרול :הנשר לפשסעתו סרהקוססרהא
 טקטרנ שהסקטרנ ההא פשוט הסנינור שנסתלק יכי1ן פניו לראותטהשחרלנש

 מטרנו אוו  באיוה כן אט ו*ל לחמי השכתי נפשו. טאוי כל כנו לסלאזת1יכ1ל
 סרתעל

 הבשר סיר על בשכתנו הכי לאסונחנו :חל  שורש שה"  הבסחי
 הלא בהכסחתנ1 שכר לנו יהיה בכלום כנו גנעה ה' יר ולא ין פזרקיישוחש
 פחרנו כשיה כבהא הוא הכטחון סרת שקר רק ב1טח לקרותו נכון אקלוה
 וה1 לסחול פספרנו כרנע ש.הפוך שמים ברחסי בוטחין אנו כ; פי עלאף

 כשהארם כי הטבע בררך ונם כטח1נו שכר סצר .סוכבנהו חסר אשר בה'הנוטח
 להשכיל לב לו שאין ער מחשבתו חבלבל צרתו שראנת הארם ררך נר1להבצרה
 סטוך ההיא נעת כן ראיחי הגבר אני כאשר הצרה לבטל לעשות טהולהבין
 לצרה וטפלט פנ,ם לסצא כח בהם היה לא כהלחם שסרוב עירנולנירהמ
 לבב1 גשאר עביר לטב רחפנא רעב'ר סה שכל לבבו בעוטק הב1טחאכן
 בטוח נכק לבו כי עליו שעוברים הנרולות והכהלוח הראנות בכל כאולםכריא
 הבר,אים בלל כרצונו לעשות והגב~רה הגרולה לו אשר צרק שופס אסתבר"ן

 הפלום חם אם ואף עין כהרף התרוחה פרות יפצא נרולה צרה שסחוךשאפשר
 באפ1נה יאסין הלא ססנה לינצל פנים בשום לו אפשר שאי הצרה עליותת:בר
 פשע לכפרת לו ראוים שהיו נ'הנם שנשי סכפה כן ירי על שניצולשלימה
יש

- 
 ראשו על עולם שפחח יהיה והא1בר החולף הוה כעולם הקטנה צרה

 לבו נסצא לבבו סעוסק זה בא1פן כטחתו ירי ועל :הנצחק הטקויםנעילם
 ראנתו שתטרירהו פללי ראנתו לפכת ותר)פה צרי לטצוא ואנה אנה לפנ1תח~ק

 בתקב"ה בטחונו שיועיל הסכע כררך פעולות לעש1ת יוכל ואו סחשבתולכלכל
 ה' אל וקוה לבך ויאמץ חוק ה' אל קוה וה, ררך על רההלש סקרא לו1פירשתי ףי חטי עם * היה הוה וסתן הסשא כל ע*ה. ראנת1 אשר הצרה סעליולר,סיר

 שכתח לו ה,טרתי ופרוכע 1טשולש כפיל שהוא כסאר תסוה ה~השהסקרא
 בלי חוק לכך יההת ל,מר רצונו לבך, ויאמץ ואו ה' אל קוה כך, הואחטקרא
 וקוה ואו העצבונך לינונך ותרופה עור לטצוא תוכל ואז אותך ססררתטררא
 כטחונך שיועילך ש*טה תק:ה וכטחונך תקותך יהיה לומר ועונו ה'אל

 סחויכ שהארם לעיל שכתכתי כמו הנם על יססוך אם לארם יועיל לאשהבטחון
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 שבלא מרתתו פעיתו ש בטחונו יצש שלא רק שביכלת, מה כייעשות
 שסים וזהו שבעולם ופעולית התחכולות כל יועילו לא הוא כרוך הקרחמושון
 לא הנ"ל הטסור של הראגה ~אף תועילך, שתקותך לוטר רצונו ה' אלוקוה
 והינו קטא כסהרורא הבטח,ן פרק בכותכי טמון. להוצאת רקבאה

 כמחשכה עלו אשר טאר רעים טרברים טהינא כתבים באו שפ"טלפורים ססי
 בשלוח חשוכה פה תקננו ולכ, בטננו תרנ, שמענו אשר השטועה לקולאשר
 אגרת רברי תוקף כל יקתסו הסה שנם אשכנו סר'נות לכל הרצ'ם כירספרים
 שלא לנ, שעטרה והיא לפניהם שכחוכ ממה ויוחר עשו כן אשרהתשובה

 וה פירוש כחיבת ובשעח הפועל. אל הטחשבה מכח ההסה הרכרשכאו
 בינ,; וה ססרי לחיבור בהפצרת, הביאני אשר הוא נפשי שאהבה אליכא

 הבטחק כענין אלו רכרים לו ואפרתי בטבעו טחשבתו וטבלכל מטרירכצער
 כל לי ,אסר רורי ענה ראנחך מחלח ולכלכל נפש לסשיב לך יהי, המהטן
 כ. ,שלום חם הנופים אכירת הן סטון אבירת הן כאהבה לקכל אוכל שנו~רסה
 חלק להרו.ח עביר לטב רחסנא רעביר טה רכל שליסה באטונה סאטיןאני
 וההמה האף מפני ינורתי כי בקרבי לבי ונשכר עיגי פקחתי ~ה על אכן הכאעולם
 ינת ההוא הצער ועל ושלום חס בי0ורץ שיסר הקשה המלך חמתשל

 האמרחי ענ'תי טנעורי וענונ רך התענוג רואה הנבר אני כי ולילה יוסםבלבכי
 בנסיון שהעוסרים כירינ, אטתיח קבלה האטת לסי כי וה על לבך יפולאל

 אף כנסיון לעטור בלככם :סרו אם יסורין טעם ט,עס'ם אינם השםלקרש
 השם, קירוש בריני א' בחלק שכתבתי כמו מאר נרול היסור,ן צער יהיהאם
 כל סשל לך ,אפשול ררכך לפי לך אשיב הנס על לססוך ר~צי אק באשראכן
 לנופו תרופה לסצוא כרי סרים ותרופות כמשקאות לנפשו צרי לוקחחולה
 נרוי יסורין ב(וער יר, או רנלו שקיטע יש נם אינני, וכרנע ובלההכלה

 כר.
 וכסה כפה אחת על סאר סאר גרול שסכאובו פי על ואף נופו שארלהציל
 ונשפתו רוחו קורח ספני הוה כעולם נופ. צער שלימה בשפחה הארםשיסבול
 ארוך צער ראנת יהיה לא אם רברח כן הנ"ל אהובי לי והשיב הבא,בע,לם
 על רסואות וצע,ש,ם יש כי הנ"ל כטשל נכלל ~ה גם לו אמרתי חמלום,חם
 בסשקאות ויוהר יטים חרש עצטם שמנלנלים קואר שקורין העצים סשקאות.רי

 שעוה ג' או בכ' וארוכה נר,לה ויעה שמ,יעים פעטים 'ום ובכל ההםהטרש
 לחצי ולא בטשקל לחמם אוכלים וה כל ועם בסאר חלשים נעשו כן 'ר.,על

 כטרחצאוח שרוחצים אותם וכן להם הס,סעם משקה שום שותים ואינםשובעמ
 'ופס ש.,שכים 'טש כשבועים נופם את שסענין וכיוצא היונתר כנ,ןהחטש
 אצטכאות על שמה ש,כבים השינה כעת ואפילו ההפה חסים בסשולילה

 פאר וארוך גרול מערם שלנין אויו קורין ~ה וענין הטים שבחוךהאבנים
 עליו שיבא צער כשום הארם יקוץ שאל שכן כל נופם כריאות בשביל,הכל

 בראנה, האחרון קצה יהיה אם אף לכו אל הארם ישים ~ה כל נשפחולתועלח
 שלוחש  שהרבה רחטיו כלו לא כי תסו לא כי ה' כח0רו יבו ינטח עח בכיאק
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 צומץירסףמנ
 יפנע אל ארם של צוארו על טונחת חרה חרב ואפילו סרעחו להצילילפקים
 לבך על וחעלה פלבך ראנה להס'ר חוכל האלה הרכרים פי על הרחפים.סן

 מוקת הטו נם הבסחון מרח הפך שהיא לנשטה טאר רעה שהיא סלברשהראנה
 ולפעס.ם הנפש טחלח  שהראנה וירוע גלוי יגון כצר. שכתוב כסו לנוףטאר
 כ,. ויתחוק הארם על הינון כשינבר ווה פתאום הארם לטיחתסבה

קציי פ א מ אאקששו4448אמלנמ61 =שח חצםץת  מ  נצךש אשום ץצשהי גקנרה לךגי אשמרהשץ 1י צן 41ש 

 ההסתפקותיפרק
 לקח לא ואלו רעים באופנים סמימ שטקבץ הא' פנים, בנ' יטעההסכ1

 פתקתם והיה טוכ גררך חלקו ס~מין הוא כרוך הקרוש היה רע כררךאותו
 שיהיה פהטסק הוא כרוך הקרוש לו שנור סה כי ועולסו חירתו עניןכירו
 פוונו טרף הוא לו שיג'ע הפסון שכל חושכ שהוא הכ' לגרוע, אין ספנולו
 אשתו לבעל שיקבצנו אפשר כ' כן ".מ שט להשתרל ממהר הואולכן

 כחכסחו שלסה שאסר פה וה ררך ועל שבשונאיו ולגרול ולחורנואחריו
 לסטים עליו ויעפרו בו יתקנאו ממון .ר. על כי לרעתו לנעלי: שסורעושר
 :ם ושנאה. קנאה סחטת להארם להנ'ע ש'וכל פאורעית שאר טלברלהרנו
 וההא ספנו וסחיתו סוונו שיקבל לו שננור למי ליתנו הספון ש'קבץאפשר
 הגרול וכטובי בחסרו אוחם בלכל הוא כאלו ווכר והנות; הסקבץרהינו
 טונע ה.ה שאם 1.חשוכ עליהם לבי ,ירום עליהם הרבה שישכחוהוורוצה
 כוה ואיש כרעכ סוטלים היו ,הם ב,רו נשאר כ,לו הטפון היה פהםפמונו
 ש0שתרלש ארם בגי שיש הנ' הבא, בע,לם שכרו ויפסיר הוה כעולם לריקינע

 טכברים הארצות ועס' שסכלים מפני ארם סבני הכבור לאהכת טטוןלהרבות
 סלחת לפנוע ביכלחם שאין השכילו ואלו סהם הנאה שיקכלו כרי הטמוובעלי
 רק טכבר.ם היו ולא בהם נוטחים היו לא פטונם יתברך השם לו שנ~רלם,

 נכשלש הנ"ל בכביר טעותם ירי ועל אכבר פכברי כי שנאמר כפולחסירים
 זה גם ומצות, תורה ומבטלים המסון בקנין יסיהם ולבלות עץמםלהטריח
 טה שכ:יו אותו שאלי פרנסתו, היתה 1סזה סופר היה אחר רבה. ורעההבל
 היה וה ועונש ירו ננרעה ערב ולעת שליסה ירי בעור בטוב להם אסרעניניך
 לה~כיר לו שהיה ספני רק נענש שלא ל' ונראה 'רו. על בטח אשר עללו

 סי "מ עצפוחי. כל שומר הוא כרוך שהקרוש בעור כנק ברבריו השםרצון
 טה פתנה או סציאה לומר רצוני לוה והרוסה הירושה פררך לו באשפסונו
 אליו פניע סמונו הוה לא ההפה הסבוח לולי כי ויחשוב טיניעחו לו כאשלא

 וסצא במרכר צמא לארכ רוטה והוא ,תכרך המסבב פבלערי הסבהופשבח
 טתוקש טצא סעט הלך וכאשר נרולה בשטחה טהם ושתה טתוקש שאינםפיס

 ירושה כסבה שי1אנוהו ממון כעלי כן הטרים הסש שחתת על סארונצטער
 הבפחון אופן אחרת. כמבת הפסון סשינים היו ההיא סכה היתה לא אםגם
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301 אוטץיוסף

 ילטרם להם לטוב עניניחם בכל גאסן לכו יהיה האוחביו וקרוביו אשתובטק
 על מהם ההנאה שכר שיקבל כרי ויא חבורא לעכורת הבא ~ולם תורחענעי
 ה,ה בעולם רצונו "טיג לא הנ"ל סרבר,ם אחר על כונתו תהיה ואם~ח

 לגטול אלקים יטרהו האלקים לעבורת כונתו ואם הבא, בעולם שכרורפסיר
 הנרול הנמול אל ויניע בעיניהם נסשו והיקר שבחו העולם בפי ומטט חוהבעולם
 כלב ש.תן אלקים על כו יבטח שיהיה טמי שאלה כשיבקש הכא.בעולם
 .שים כאשר לעניניו סבה יהיה והוא למל~אתה שאלתו טסנו ששואלאיתו

 רק לארץ וה על להורוח יאק מ~ונו לסבת פכה ו~ריעתה בארץעבורות
 רק הארץ להאשט אין הארץ כזרע היוק יהיה ואם לברו לבוראההורושת
 תחן שהארץ יתכרך הבורא רצון היה לא שלכן עונו טצר חוא אשםאשם
 לכורא יורה ססנו שכקשה אותו ל, ימלאנה  שאם בשאלתו הרבר כןיבולח,
 סגלגלין שאין ירו על טובתו שנעשה למי טובה יחזיק ונם חפצו חשליםאשר
 לאלקים 'ורה אך יאשטה, אל בקשתו 'טלא לא ואם וכאי. 'רי על רקוכות
 סבה לאיוה שאלתו מעשוח שסנע לומר רצוני כוה הטוב ל, יבחראשר
 לא כקשחו שהשנח יורע לבבוח שכוחן סה מצר או עונותיו מצר אםשיהיה
 הארם כא"צ וכתב כים. לפרהט שרצה בשעה ברגלו הקוץ כטשל סובתוהיתה
 יתברך השם על רק בסחונ, ישים לא אחר כארם תלותן וצרכיו חיותואשר
 אחר וכל זה אחר וה ההולכט עורים למאה סשל ואסת,, חסרו עוב לאאשר
 ,כל כולם מנה.נ והוא הרהאה איש יש כולם ,בראש חבירו כתף על ירושם
 סכל טנהינ, והוא לפני, הה,לך על ירו שם אחר שכל פי על שאף יורעאחר
 ,אם הריאה הראשון אחר נסשכים כולם רק טכחו באה חהנהנה אקסק,ם
 כולם סנה,נ הוא כרוך שהקרוש ארם יחשוב כן יפל,, כולם סחם 'שססהוא

 העל,ון המנהיי לולי כח כחכירו אין אך חב'רו בעור ססתיע אחר וכלכעורים
 המסרנם כן ההא ברוך בהקרוש אלא יחשוכ לא שהפתפרנס וכסו חוא.ברוך
 הראשק המנה.נ בעור חבירו עור המנהינ כעור הוא אן ספרנסי שהוא יתנאחלא

 שיסב,ל הוא אויביו בעניני הבסח,ן אופן א-צ. לשון כאן ער הרואה,שהוא
 שתועלתו כלב, ,יזכור חסר יגמלם אררבה כפסעלם להט ינטול ולאחרסתם
 א. שבעולם האו,בים כל בנוקו רצו:ו אין ואם לברו יתברך השם בירונוקו
 יחשוב להויקו סבה שיהיה יארע ואם כעולם רעה שום לו לעשוח להםאפשר
 .שובו ואו שיכפרם אלק,ם אל ~יתחנן בעונות'1 הזיקו ויתלח הסובעליהם
 אתו. ישלים אויביו נם איש ררכי ה' כרצות שנאמר כס, לאהבתואויכיו
 מסנ' סהם בטוח :ן נם ,הוא סהיוק, כסוחים שהם מסגי לכל אהובהכוטח
 כטוח'ם והם טהם בסוח ושהוא נברא שום ביר אינו ,נוקו שתועלתושיורע
 טובה שכל שחחשכ ספני אוהב לו אין ב,טח ,האינו יאהכוהו יאהכםמטנו
 חב,אה, ואם בעבורס הוא מתאוחי, שנמנע טה וכל פמנו סרה להםהמניע
 שחושב וכיון הנוק להעביר ושב,רם סאתם ההא כי יחשוב ובניו בסטונורעה
 הטלמים. כשני הגפאס והא ויקללם 'מאסםכן
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 ארמץייפףצ
 בעיס לטוכחו ע:.נ'1 ינחינ שהבורא 'אסק כי בטנוחח נפשוהבוסח

 אפלו ועצכ וצער בראנה תריר הוא בוסח שאינו ,מי הכא וכעולםחוה
 תטיר שרואנ ולהוסיף להרבות כונתו שכל נסורה בסוכה עניניו כלכשיהיו
 צרה טכק ואינו רב לטמק שטטרך בענק יחלה אולי או טמ1נו לו יחסראולי
 רעים. ע:י ים' כל נאמר וה ועל ברעה, עני:י, יהיו אם שכן כל הבאלעולם
 כוטח והאינו יחכרך הבורא לעב1רת ית,אנו ט1ונו על יתר ספון לו משיהיההבוטח
 לטה פלההויא ססונו על ,חם פרנסתו רי כו אשר וכל העוים רואהאינו
 שטכהאר אחרי ח"ה. לשק כאן ער ארם, ולבני הוא בר1ך להקרוש טחויכשהוא
 'ועיל לא הארם של חרהצחו ושכל יתכרך בהשם הבטחק סח1וק הנרולחיוכ

 הארם קאטר כן אם יתברך רצונו אין אם נוק שום סטנו לרחוח או לולה'טיב
 עיר לצור כרי רחוקה בררך רנלי לכתת או כמלאכה עצסי לינע ליסח

 טרחותי כל הלא לכלכלני הבורא חפץ אק אם נפשך סטה לבית. סרףלהכיא
 כל ותורת1 ה' ביראח רק ובסל אשב אם :ם כן אם בי ה' חפץ ואם ולהכללריק
 סחשבה יתברך, הכ1רא בנ1ירת לחמי 'כוא טטרחק הלא שיחת. ריאהיום

 פרנסת1 ארם לכל סומ.ן הוא ברוך שהקר1ש פי על שאף וטרוחים שוא היא11
 הנס על יסטוך ולא פרנסתו לסבת עלי1 הסוטל הארם שיעשה אחר רק והאין

 והכ סטרות לה1יל הארץ על פן להטטיר אר1בוח הוא כרוך הקרוששיעשה
 וא,ן נס בררך הטבע לשנות כביכול סעלה כלפי להטריח :רול ועוןוכסף
 צוח מלא ומקרא מוכ'ותיו לו טנכיו :ס לו עושק אם ואף לגם ווכה ארםכל

 וברכתיך על חל חכטינו ררשו נם התשועה ולה' לטלחטה טוכן סוסואומר
 ונן תעשה, אשר בכל לוטר תלסור ובטל יושכ אפילו יכ1ל תעשה אשרבכל
 טלאכתו. לעשוה עשה טצ1ת 11 תעב1ר יטים ששת המכילתא בשם כתבש1עיב
 החולי כענ,נ, הן יתברך השם על שב1טח מ' בעונש טאר האריך1בח"ה

 ומעוה ובסל יחשב והוא שיהיה גטה או ארנסתו מחיתו בענעי ה,1חגריאות
  שהארם המה ח"ה רברי וכל הטבע, בשינוי נס הוא כר1ך הקרוש לושיעשה
 שאין שלשה כאטונה יאסק לכקשתו שי:יעוהו בסבות חר,צותו עניניו נכליעשח
 הארטה לבעל יש כאשר יתברך השם רצון בלא כלום אותו טועיליםחסכות
 להרבות אוהה שיכרך יתברך השם על ויכטח ולהשקותה ול1ורעהלחורושה
 0;סלאכות סחורות בעלי כן 1ריעה גלא הארמה שתצסיח לכטוח לו ואקתב1אתח
 יחשוב ולא שירצה סבה באיוה ס1ונו לארם סשלים שהוא באלקים בחםיבסחו
 שהורעהיך אחרי כקשור. קצת סח"ח כאן ער תושלהו, היא שעושהשהסבה

 יטים רוחי על עלתת אשר את אוריעך וצרק באמת הנאטרים הרברים אלוכל
 שאטר שססני בפררש שראיתי הזיא נרולה קושיא עליהס להקשוה1שנש
 שנתאחר נענש והוצאחנ' והוכרתני רהינו סלוח שתי הסשקש לשר חצריק.1סף
 לטי עונש שיש כתבחי הרי אררכח גענש ולסה האסורים כבית שנש שתיעור

 הוא שנענש שסה לתרץ ואק לעניניה וחריצוח השחרלות כלי בסלשי1שב
 המשקש ששר היח כפחונו שעיקר רטשטע נוכח לשק הטשקים לשר  שאטרספני
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 חקר,ש שיפ"חו סבה רק השר ייה *ששנו
 ברי

 חאסורים סכית חהא
 הצריק יוסף שיתלה ושלום חס לשונה ווה ישכ בפדשת כתב הכחישהרי
 יהברך שהשם כונחו היחה אבל לכרו בת' בסח רק המשקים בשרבסחונו
 כאיחרו שנשש טה ייי ש נם לו שךעשה כר, זה הסשקים שר אליוהוסק
 הטשקש שר סני שחלה על היה 1, 1"ל חכסעו שררשו כסו עור שנים שתישם
 לכן סכה לבקש כו כ'יצא לצר'קש ראוי ואין סבה שבקש ולס' עבורוירבר
 סבלי הסבה ח14 יזמק שהוא לכרו ההא ברוך בהקרוש לבפוח לו שהיה:ענש
 טרקרק הוא ברוך שהקרחש לעק נחשכ כסוהו ולצריק אותח חהאשיבקש
 יוסף ששם ס' על שאף טבואר הרי לשונה כאן ער השערה, כחים הצריקיםעס

 סקקש שהיה טפני נענש ק פי על אף הוא ברוך כהקרוש בסחונו עיקרהעריק
 כתב שהבחת גרלה היותר והתיסא יר,כתה. ק,שיא הררא כן גאם להצלחו,סבה
 הא5ה רברש מצאתי לא ואגי האלה. כרכרים ח-ח בשם גם פקץ סרשתר"ט
 נטור לצריק ררוקא יחרץ ואק אריריה, ריריה ח-ה ק11א כן האם שבירינובח"ה
 רכר' ונם הנ-ל ישכ סוף רבחי ל"צנא וכרריק לעק וה רבר נחשככיו0ף
 לעשוח הארם שמחויב ח-ה בשם שכתבחי ו0ה ק, משמעוחם פקץ רישהבחמ

 יחהפך וה שרבר אפשר שאי חרא א'נה זה ההסוני, לאיש- התנוחריצותו
 בקשתו על עונש וקיה שלצריק רהיגו ההסוני לא"ט סצריק קצה אלטקצה
 אפשר וה רק סכה, כקש שלא על עוגש יחיה הטוני ולא"ש לענעיוסכה

 שסהאל על בח*ה כחב שהרי ועור ורוק, הפצוע אל טהקעה  הענקשיתהפן
 הסכנה סר,סבוח קטנה אחת כסבה ליכנס חקל לא צרקתו תום שעםהנביא
 אשלחך ולך שכק קרנך סלא כשאסר יתברך הכורא במצות שהיה פי עלאף
 שאול ושסע אלך איר הוא ברוך להקרוש אסר לק הלחסי ביח קשיאל

 ענלת יתברך השם לו השיב אך יתכרך בבטחונו לחסרק לו נחשב ולאהזרגני
 סוכח כן אם כאן, ער סשוכחת, וריוותו כי בוה שסורח ונר בירך תקחבקר

 עונש לו יהיה שלא שכן וכל להצלתו סבה לבקש מ8וה נסור 5עריקשאסילו
 נמור ישוב פצאתי לא כענפ וא:י כהימה, גשאר יוסף עונש ק חחםטגו
 ישוב שום סבלי זו קוש"ו להוצ'א רציתי לא א10ני רבר זה ענק ףעןלוה

 לחעלות אמרתי לגסר, טספיק  שאעו פי על האף ישוב קצת ומצאתיינעהי
 תירוץ לחרץ סטני וטוב נרול אנחש לכב או לבכי את חי ירחיב מ ער ספרש
 הארם שורא. ורחוקה קרוכה טבה כק חילוק ש"צ זח, היא סספיק,יותר
 אם אכן ענעיו שאר ולכל ולסחיחו לבריאותו הסבע בררך לו1שוחטחיב
 שעשה כנון בקשתו לענק תוילחו לא הקרובה שהסבה ללבב יראחהארם
 ההא כרוך הקרחש רצק ש*ין קצת גראה שטוה חועילו ולא קרוטת סבותאיוה
 לשפמ( לארם "אר מ ננשי לא חרחוקוח סבות שערי והנה בקשהולעשות
 אל נסור צריק אכן בקשתו יתכרך חשם יעקה ק עי על ח41 סבותכסח
 שנראה ההמלוהו לא הקרוכוה שסבות רואו אחרי רחוקות סבות עוריכקש
 חשלום חס כאלו ומצה 5א רצתו לפלאוה חהא ברוך חקרחפ רצק שאק10ח
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 אומץירפףאצ
 של עתשו ההז חה כביכול כרחו כ% חא בריך חקרחפ גוירת יבסלרשה
 ברוך שהקרהש נראה היה האסורים לבית בא ירה שעל שסעלילתו הצריקיוסף
 הסבע טררך חוץ כמעט היתה הה"א ע*לה כי ביטורש לרכאו חפץחוא

 בבור אות. שטו כי מאומה עשיחי לא פה וגם חמשקש לשר יומףוכסאטר
 ככיכול רצונו לבסל ועילות סבוח לכקש כטוהו לצריק ראוי היה 5אולכן
 הוא ברוך הקרוש שרצון וכיק לשונו, וזה שכתב ח"ה בשם רבחי לישנא ריקחזכי
 לבקש לו ואין ב1ה לחפט לו יש ההם והיסורין המאורעות פן אחת לושיהיה
 שענע1 לעיל שהקש,ח, שטואל של עניניו שסיר אתי ובזה כאן. ערסבה,
 ההא כרוך הקרוש של שרצונו שמע ששמואל ,וסף של פענינ1 כהיפךהיה

 כרוך הקרוש רצת ננר היה לא לכן שסואל ירי ועל הסלך רור אתלטשוח
 את הוא ברוך הקריש ימלא שלא כרי ההמה לענינים סכה שביקש במההוא
 ונו' אלך איך הוא ברוך להקרוש אטר ולכן נם בררך הטבע סן חוץרבריו
 והו הטבע, בררך ענינו לעשות עצה לו ונתו לקולו הוא כרוך הקרוש,שטע
 כל יוחר. הענק לישב לקח יוסיף והמשכיל רעהי לעניות שטצאתיהחשוב

 לענינ.1 שיבקש בסה חטא לו אין ההסוני איש ~יכן נמור לצר,ק רק אינוזה
 באמונה שיאסק צריך אך הנ"ל רבחי מלישנא כרסשטע רחוקית סבוחאפילו
 אינם סבותיו הפכל בכך השם רצק לא אם יושיי לא תחבולותי1 שכלשלימה

 הנהנוח כישוב בעקירה שכתוב פה אעתיק והנה החוצב. כיר כגר1ןרק
 11 כס1תרוה נרא1ת ששלשתן וההשתרל1ת והסערכת ההשנחה סצרהארם
 ללשק הפלומופיא לשונו אשנה גם לקצר שראוי במקום אאריך ולא 11את

 טובים מעשיו ונם טוב במול שנולר שמי וה, הוא רבריו וכלל לכלחמובן
 לענ'ניו חרשות צריך אינו כסעט כזה ואיש סולו סוב תחזק חהשגחה וראיאז

 וכשיהט יחפץ וררכו כתנו נבר סצערי טה' שכתוב כטו טעצמם נעששוכאלו
 .70' שכתוב כסו חרוצותו כח תם ונם מולו לו יועיל לא א1 רלםמעשיו
 אטנם הרעה, את אבשלום על הביא לסון הטובה אחיתופל עצת להפראמר
 לטוב עניניו חנהיג לברה  שההשנחה מעשיו יושלי לא אז בינונים פעש'ואם
 פכל הרע סולו לבטל וכוחו שתספ.ק פי על אף סאר סובים ומעשיו כינוניא, רע טולו ואם טולה כטוב יצליח ירם שעל והשחרלותו חריצותו יר. על לאאם

 פחות שכן וכל בינוני כשהארם הרוב ועל חר.צותו בלתי זה יהיה לאסקום
 ברע יפול בוה יתרשל ואם החרשות בתכלית להשתרל ס"ק כלי צריךססנו
 רע,ע ושט~לו כטעשיו ככינוני עצטו להח1יק כל על העצה לכן רבים,ונוקים
 האפשר בכל חרשוחו יעשה תטיר ה' לפני לרצק שיהיה לח1ק צריךשאז
 השתרלותו ירי על סחשבתו יגסור שה,א בה' בטחתו עיקר יהיח כ! פי עלואף
 לא שבעולם והשתרלות חרשות כל בוה הוא כרוך הקרחצ רצון איןהפאם

 טוב שכר לו יהק7 החב ש לעשות בירו אשר כל קעשה ואם *,יישלי
 הרין כי בייו עלח צרתו בעת לו עמרה לא השתרלותו אויי ואםבעסלו,

 לשומו קרובים יה,ר אשר סהאופנש אי" גסיק או העתש ררך ש שמשרק
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8א שומץיוטף

 לא בתחלה אם אטנם י5ות, פנים בסבר הרק יקבל פנש כל העל סרוחיולפי
 הא אפשר עצלוהו טצר הן סכלותו סצר הן לו הטאורע חפנע לבטייתאטץ
 חרשותו שיעשה היה חאל שרצח לוסר רצוני צוה לא וה' לו טירו היהשהרע
 במאמצי 0טנו חשסס לר,טיתך 1יש 'בא אם סשל ההוא, הרע הפנעלכטל
 תצא הרלת השברו 141( בערך ותסנור החררה תבא רבים אתו יחיו ואםכחך

 יהיה אם אכן אויביך ננר כעורך יהיה שהוא העיר שר סבער אלבטתתרח
 רבר כאשר א*הם עצמו השר יסנירך לחופשך הפלך וחותם כחכבירם
 שאפשר טח כל עשית אשר אחר להצטער לך אין עשיח כה ואם שלטקהטלך
 כעיר סתחוק הרע ואם בחרריו יחבא ושלום חס כעיר רבר אם וכןלעשות.
 יעשה אשר חרופות טיני כל יעשה והכהו אחריו יבא ואם סשם לצאח.מהר
 להשןלו ההשתרליהן 11ל1 יועילו הרוב ועל בוראו בהסכמת בהם וחי הארםאותם
 ובלי וירע על'1 ה0ומל כל בעשהתו חובתו יר' יצא לו 'יעילו לא או*ואם
 בוירף נפשו לוכות תמהר  שמים רין ושריק ית' טלמניו היא שנוירהסטק

 ועצב ראנה ססיר והוא סעשאהם ככל הצר,קים ילכו הררך וב,הותשובה,
 וטאריך כהצלתם נתרשלו שלא באסונה 'רעו כאשר התלאות סוכליטנל
 שכל כלבכו שיאסק רק כרפואות להשתרל הארם חיוב על בראיוחשם

 בפרשה הרמב"ן אכן יחברך. הבורא ברצת לא אם יועיל לאהשתרלוהו
 רהרטכ"ן לוטר וצריך רפואה, לקבל לתולה רשות ניתנה שלא כתבבחקוחי

 ריריה חיקשי כן לא ראם שם לישניה כררתק הנביאים בוטן אלא אירילא
 ש*יה סיטן רעה יורה כטור והביאו הארם חורת בספרו שכתב מטהאריריה
 האבוח נהנו חמנהנ וה יעל שם עין הוא נפש פקוח רככלל שם עורוכתב

 שהקריש וירעו שהאסינו פי על אף הוה עולם כענין עסקיהם בכלוחנמאים
  לענעירס שסהלל בטה שההתרשלות ראו כי בטובתם וטפקח משניח חואגרוך
 יכלשתה ככתכו חשלא בקצרה מהעקירה כאן ער נטור, חטא הוא רעהםלפ'

 לפי אם אף ליה רסבירא הצריק יוסף עתש על ישובי ננר חם אלו,רברי,
 סלעשות יתרשל לא כ, פ. על אף הרעה אליו כלחה כי נראה העניןהטבע
 שועיב כן גם טמנה הרעה להריח יוכל או* תחבולוח טיני בכל בנ5שועצוח
 .לומר רצונו ,ה כל עם עצסו 'תקן והנ' לשונ,, ווה לך שלח בפרשתכתב
 השפ4לו שיוכל טה כל חחביות יעשה "נס ש י0סוך ואל להשל התפלהעם

 וחראה טעסו לשנהן שההנרך השלום עליו המלך רור כסו וקלון גרועהתחכולה
 רבריהם ולפ' ישלח. בפרשת בוה האריך ועור כאן. ער משתגשעצטו
 אכח1 פלעי שועיב וק רהעקירה ואפשר שטרת. בטקומה העצוסהקחיתי

 שר יהיח כאלו נוכח לשק והשאחגי שאמר סה היה יוסף רעונש להווסבירי
 השם על כפתונו עיקר שם הצריק יטף שבוראי * ש ואף הסחראהטשקש
 שם6פת אחרי טקום סכל לה"צאתו סבה הסשקים שר את שעשח רק'תברך

 על ב0חתו שקר שואה *אנשי ולשאר הטשקים *שר משסע היהוהועאתני
 סוה. טוכ ישוכ המצא אהו שכלך שני פקח המעק ואחה נענש. לכן הטשקששר
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 צומץיומףשצ
 455,ן ~צק שיי-ן מש58ית 5נ5תץ 55קצי
 אלש לסמיך רזיי הו5ם לעבודח ממחצ על יחוסרצלצ

 ומעשר. הצדקהפרק

 כרא.' סעשרותי. בתת. צרקה יר, 'וצא ארם שאין א,ריעך כלראשית
 אל לעולם ףל חכטינ1 ואמרו לחור, מצ1ה הצרקה ולכן שלו איגנ.שהסעשר
 ל. נראה בסאר סעט הוא שוה ומפנ, לשנה, חשקל טשלישית ארםיסחות
 ואו יוסיף העשיר אבל בצרקה חיכ עני כל שגם לעני אלא אעו 1הששיעור
 קראוהו שאותו המעשר רק לתת הגמצם  שאל בעיני וטוב פשמים. לו'וסיפ1
 צרקה ירי יוצא וכוה התשדעיח או השטינית יחן רק רעה עק ףלחכפינו
 ספק טירי יהנא וכוה סעשר, נבי כרכת.ב רי בל. כרכות לו יריקו ובוראיומעשר
 מ. טסנ, יקבל אם אף הלא כי לקבלם רא1, שאינ1 למי מעשרותיו נותןאם

 לשונו, חה עולם כחי 1כתב המעשר. ביר, עור גשאר לכך ראוישאינו
 ללסור הן שטשתכר רבר פכל כיצר כראוי מלשלם ירך תרפה אלוכמעשרות

 ענין בכל טתנה קיבל או אכירה טצא א. מלאכה לעשות חן לכתובאו
 ערך לו אק וה רבר כי מעשר יסרוש סהכל שוים הן 1הב או כסף הןשיבא
 פשוט טנהג ראיחי פה כמעשר. התיר רבר בכל הכורא אסר אשר כל אתכי

 אק שורא' לי ונראה בירחמה, או כנר1ניא הבאים חקרקעוח טן מעשר נוחנקשאין
 שירות'הן טעשר שנה שנה ליתן חיוב אכן שווים לפי המעשר ליתןחיוב
 הוא אם הכנסת בב.ת כטק,טות אכן ההיא, טהקרקע ליתן היאוי השכירותרהתנו
 יעריך טקום לעצטו היה לא אלו הוול כערך רק לסינר עביר רלאגברא

 סצטצם יהיה ההוא ביח לו היה לא ואלו חשעב ביחו אם וכן ב11לחשכירות
 ע,ן רע ואיש פחותה. רירה כערך השכיר.ח 'עריך פחותה ברירהעצסו
 טגשוא נרול עוו כ.רו שטעכבם יה.ו לו וסעשרותי, קרשיואשר

 אף לעגים טעשרותיו לחלק לכיתו יצוה למות עתו תור שכהגיע רעתואם אפמי
 א, יהיה חכם אם 'ורע ם. כ, חרא טעטים, משני עונו טאר יכבר כן פיעל
 טלוליה רישתקיל אפשר או כרצונ. לצמת .וכל שלא לסיתתו סמוך יהיהסכל
 עגינט לסרר צואתו יעשה אם ..אף עולמית, בביחו העני וגוילת יפות1ח1

 בכריאוה. לתקן אפשר אי הטעשר ענין חקום סכל כאולם בריא ולבו חיבעורנו
 לוסר תטצא אם ביוטו, יום רבר להשתנוה עשותם וההכנסות ההוצאותכי

 ר,מעשר .תן לא שהיא אחר, סק1ם סכל כראוי הטעשר על לצהת ירו לאלש,היה
 חפש. במתים ררך על כראף הטצוה סקים שאיננו לוסר אני קרוב יורשי:רק
 ףל חכסינו  שאסרו לסה הוא .ר1סה הסצ1ת טן חפש. נעשה ארם שטתכיון

 הכסף סוציא לכן ירו שאולת שרואה שאחרי נקט שלמנא לגנבאחסרא
 לכן הזיוכה ככור. לפי כרא.י טצותה קים לא הוא אבל יוחצו יריסתחת
 יתברך השם שיגיע ר'.ח שסכל אלקים לרבר חרר לכל הישצה הש5זואת
 בחוכי פיתקא רשט טיוחרה בהיבה אותו 1יהן חמעשר תיכף יפר"מל~רו
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חצ אומץיוסף
 השל בזרי!4ת יחלקחו שבוראי הא' היקונש, נ' יש וב!ה טעשר ע*ושכתוכ
 שפיוחר אחרי טירו ההראו כאלו לו נחשב כבר כי לענפס להת1 בעיניו.רע

 כנ-ל ספרש בירו מטעשרו ונשאר שוח אם שאף הב' סעשר, לשם1טופרש
 טקום טכל סעשרותיו כל להם שיתן בעיניו הגונים ענים ראה שלא יריעל
 כנ"ל פיתקא עם פיוחר בכלי הוא שהמעשר שאחרי עון למכשיל לח1שאין
 שדוצא הנ' שלהם, שאינו נמה יריהם ישלח1 ולא סעשר שהוא יורשי1.בינו

 פיוחר בכלי שחפרישם אחר כחתו ה,א נתנם כאלו מעשרותיו בני1בנחינת
 טאריך תרוסה פרשת ריש 1כאלשין א'תא. ררחפנא ג1א בי ראיחא חיכארכל

 להאריך רוצה איגי אני כי שם עין נחינתה קורם הצרקה הספר"פכטעלח
 ערין שהקרן כעור מהריווו או טהרבית המעשר להפריש חי1כ איןבררש1ח.
 סחוב קבלוחיו כל לכתוכ טאר נרולה וור'וות ,ה'רות צר'ך לוה אכןבספק,

 אין סהפעשר. פרוטה יעככ שלא באמונה לחשוב יוכל למען ההוא עסקא1
 לו ש,ש ההפסר כפי אחר סעסק לו ש'ש פהר'1ח לנכות לעסק מעסקלחשוב
 מהטעשר מצות 4צ הכנסת לכית נרות א1 ספרים לקנות אסור אחר.בעסק

 נתינח אופן אפרש ועתה רפ"ס. סימן רעה יורה ער1ך שלחן בחנהותכרמוכח
 התנאים אפרש כל 1ראשית חלקיהם, בכל 1הסקבל הנותן טצר והצרקההמעשר
 המעשר טעכב כאלו הוא וכמעשר ענתם 1גו1ל ההיא בצרקה חובת1 ירייוצא איני והנותן ענתם שנו!ל נרול הסקכל עון שוולתם צרקה לסקבלהצריכש
 ש"פ טי ףל חכפינו שאמרו סה הוא הא' התנאי כנ"ל. מר1כח שעונשולעצמ1

 לא וה הרי בהם תותן ונושא !11 ג' או בהם ונוהן נושא 1אינ1 111 מאתיםלו
 ולא רבר בכל !ול 1ה'ה בשופי היחה שפחיתם ביטיהם רוקא וה כל ,יםל
 הכתרזף כתכו ולכן ביסינו כטו הצבא ואניד ושרים פלר עול עליהםהיה

 כני עה להתפרנס שיוכל קרן לו שיהיה ער צרקה לקבל יוכל הוהשבומן
 אשחו לכתובת רק אפילו או חוב לבעל סשועבר,ם נכסיו מום סהריוח,כית1
 רלזע לי נראה אכן המשועברים. מלכר הנ"ל שיעור לו שיש ער לקבלמ1תר
 אק אשתו. כתובת שיעבור ספני צרקה יקבל שעשיר היא חסירשמשנת
לחשוב

 בכ~
 טחיכ לרירתו צריך שאינו כית אכל רירתו בית הנ"ל סך

 אסורים רברים בפה לחשוב, אין יוהב כסמ אפילו כית כל' גםלחש1ב,
 לנופו שחיץ כלים אבל חפתתה אכילה כל' כגק לנופו כהם שפשתפשככלים
 השתכים חהב כסף כלי ואפילו גחשבים, וכיוצא כסף של ומנורה שלחןכנון
 נחשבים שאק אמרו ולא לחשכם צריך צרקה של מקופה ליטול כא אםלנ1פו
 אבל צרקח ררך הפנו ליטול שאסור שאמרנו מה וכל טיחירים. לקבלת1רק
 נחשנ והטאכילו להנ4קו סצוה חכם ולתלטיר לקבל. יוכל וכב1ר רורוןררך

 הטקבל על אלו חציעורים סובח. נכי על ין כמנסך ין והמשקהו בכוריםכמביא
 חבירו של כסטמתיות יורע שאינו הנותן אכל הוא כסה ערכו כסף י1רעשהוא
 שנ4ינים יורע כשההא אפ,לו ליטזל 'ר שפושם מי לכל פסעשר צרקח ליתןרשא,
 שחטקבי לחנותן % שאומרים פי על אף טעשר, או צרקה כתורחל1

 אמור
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 אומץידסף8נ
 ל, ל.תן בירו הרשות מקום מכל חכי להו סשטע לאיגשי וגם לקבל לוששור
 בואו הל חכס.נו אסרו וה ועל חבירו של טסמוניות יורע ארם אק כיצרקה
 ה"א הנותן, רעת לפי מסנו יותר ענ, ור~צ שחוא סי אכן לרטאין. סוכהונחזיק
 בורא. הראוי טש.עור יותר אטור שהוא להנותן שברי למ. אכן לזה.קורם

 לו שנותנין יורע ~ץנו בעצסו חטקבל אם וכן טעשר. או צרקה ליתן אטורלוה
 בעיג' קצח אמור הוא וגם צרקה לקבל רהוה איננו כ, וטעשר צרקהבתורת
 להיות צריך שהטקבל הב' התנאי וטעשר. צרקה לתת אסור לזה נםהגותן
 אחת טצוה ש רק אפיל, לעג,ר שרגיל רהינו עכרין הוא אם אבל כשראיש

 להלות, ולא להחיותו טעהים אין תשובה עשה ולא לתיאבון בטוירראורפתא
 הטעשר מן כוה לאיש ליתן רשא, אם גרל שין וצריך כרבר. אשור איןאכן
 כל לכו' הצרקה, על רק קאי לא ברבר איסור שאין ה"01קים שכחבורטח
 על לעבור שרניל 1טי סכ.סו. ל1 יתן לו ליתן רוצה שאם לעצמו יחוש נפשבעל
 אסור לוה איטורא ואכל התירא רשביק יהכעיס סראוריתא אחת עשהטצות
 פפורש אינ, אם אף ושלחנו י,סף ביח ססשמעות מוכח וה כל כ~, לוליתן

 וה ובכלל יריו נטל אם לו שססופק לס. פת ליתן ו"ל חכמינו אסרובהריא.
 לפנ. הכ הב הצועקים טוב סכל הסנ,ערים הנערש לאוחן שת הנותנשיש

 הרם קירוש, וכלא כרכה ובלא טיב,ל בלא אוכלים נכולם שרוכםהיתחים
 ואחר :ט'לתו אהר בביתו פתו לו שיחן ירקרק ההוא הנער על עיניוחסו

 מטה הבא לעולם שסב,או במה גרול .ותר שכרו יה.ה ואו ששפעהק'דוש
 לקכל יותר לו טוכ הנצרך ארם שףט ס.סן בם"ה כתוכ הזה. לעולםשטכ"או
 טירם. שסוציא הרבר על מצסערים שסא סיחירים שיקכל טסהטחקהלות

 כטור לגותנ. הש'עור אכאר ועהה יסקכל, הנותן שיעור מארה' כהער
 חיב ואינו ארם לכל קורטת עצטו פרנסת כתוב רנ"א סיסן ערוךובשלחן
 המתפרנס ענ. אפילו כתוב רטיח סיסן ובריש פרנסחו, לו שיהיה ער צרקהלהת
 קמא בפרק ווטרא מר ס'טרת ,היא לו שיתנו ססה ליחן חיב חצרקהק

 ל,הו העני גם חיב רטעשר לחלק "מ אריריה ריו'ה היקשף שלא וכרירגשק,
 הטעשר על נ,ספת צרקה אכן צרקה ררך על יקבל אפילו או ש"שתכר סהמכל

 סותרים ענ~ם שני העני. פטור סוה לעיל שכתבתי כסו ליתן הארםשמחיב
 לו. וחבירו לחבירו לתת חתב שהוא הצרקה הוא שיתן שלהם צרקחלהח*ף
 אכל בחים כאל4 חני אבן מחוטש, יותר יבובז אל חסבובו יל חכ0עואסרו
 ה לית טחומש יותר אפילו סנכסיו שיתנו ל'ורשיו לצהת רהינו סיהחלאחר
 חב~בוז. בענק לעיל כתכתי וכברבה.

 קדימה. להם שיש ומי מידיני
 לכיכ. קורסת אס1 שבו~ם לפריון אבל לפרנסח יא0ו לאביו קורםרבו

 סצאתי לא ובפרנסה שבוים לפריק לרבו קורם חהא חכם תלסיר אביומם
 אכיו דאין סצעו אבירה שגכי סאחר ללסור לי ונראה קורם, מיסטאר
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אצ אומץיוסף
 שבוים ובפריק כרבו שקול ה1א אם רק חכם תלטיר ה1א אם אף ירבוקורם
 בעינן לא וצערו הגוף רבסכנת להלק אנו צריכ'ן שקול שיהיה בעינןלא

 בעינן וכססון שקול שיהא בע'נן לא נכי טשאוי פירוק גני לכן שקול,שיהא
 יהיה כנו לו 'תן לא ואם כל בחוסר אביו ראם לרין וכינו סעהה שקול.שיחא
 אם אכן שק~, שזינו מי על אף לרכו קורם הוא חכם תלם'ר והוא ברעבמוטל
 לרבו קורם אינו או וכיוצא ללפת1 במה ל, שאין רק לחם סחוסר אכיואין
 בשם רם"ב סי' חים אורח ערוח שלחן בהנהת וכתכ לו. שקול 'הא כן אםאלא
 אם ררוקא רבר לכל לרכו קורם שאביו שטלמרו רכו לו שוכר אכיו שאםס"ה
 סצרקה אכי1 ולפרנס לוע ררשאי והא עורם. הוא או בחנם עמו לומררכו
 לסי טארה תכהא ו"ל חכטינו אמרו עש'ר על אבל עשיר שאינו בם,רוקא

 הנרולים יבנותט בניו לבניו, קורס'ן ,אמי אביו שלו. טסעשר אביושמאכיל
 בכל צרקה ירי שיתא וטה לאחיה קורסין לפרנסם חתכ שאינו שנים ט1',ותר
 סה וכן כן, יעשה לא קצת ועש,ר חסירים משנח שאינ, לי נראהה:"ל
 אכיהם שלחן על סמוכים אינם אם מטש הנרולים עשיר לכני אחרשנותן
 קרוכ הקרוכ קרוב'ם שאר וכל טאטו לאחיו קורסין טאביו אחיו כן. הר.ןנם

 ו"ל תכמינו שאטרו סה הכלל פ,רש י1נה טרבינו תשוכה וכשעריקורמש.
 הקופץ הוא ענים טחנות גול ספני שנאסרין שכל החנ בסוצאי טחרבהשהרבר

 ענת וה. טעתש עצמו הארם ישפור לכן כאן. ער ומבשרו, האביון סאחיו'ר
 אחרח. לעיר עירו בני שרו לאנש, קורסים שכניו לשכניו קורטיםביתו

 הבאים אחרש לענתם אפילו קורמים 1הם העיר עני קרותם כעיר1הקבוע,ם
 אשה רבר לכל לארץ. לחוצה קורס.ן ישראל ארץ ,1שבי אחרים. מסקומותלשם

 שבוים. לפריון שכן וכל להשיא הן לפר,ת הן לכסות הן להאכיל הן לאחפקורסת
 בוסו אסורש רברים בטה לממ~ר, 1ישראל לישראל לוי רבר לכל ללוי קורםכהן

 ואם הארץ. עמ נרול לנהן קירם חכם תלמיר ספור אבל בחכטה שויןשנולם
 כתב כן יו קורם הוא שטט ירא הארץ ועם שמים ירא אינו חכםהחלטיר
 קורם לחכמה הקורם וכל לחבר, חבר ואשת שס"א. סיסן חסיר,םבספר
 בחנטה סהם גרל ש" פי ש אף אב'1 *ע רכו או מהם אחר היה ואםלחבירו.

 לשת הוא כן טסנה נרול שהוא לוה קורם חכם תלסיר שהוא אביו א.רבו
 חכס רתלמיר הוה סלשק וטשטע הרמכ"ם סלשק והוא והסור ערוךשלחן
 ולא ינעהי בעני האני קרוכש, לשאר שכן 1כל כלל חכם שאיגו לאביוק~רם
 פקור שךהיה צריך כפ!סקש שטצאת. סה ולפי הרין, זה לרפב"ם מאקמצאתי
 עניהז ולפי רכה ואכרח אביו אבירת כענין סציאות ראלו סטשנה ~הרק
 חכם תלמיר שאינו אביו ננר לרבו רק קריסה לרק הוכחה סשם אקרעהי
 כלל קריפה רין לו סצאהי לא בחכפה נרול שהוא פי על אף רבו  שאינו טיאכן
 כאן לכתוב ראקתי עיון. תריך הארץ, ממ  שהוזו פי על אף אכיונגר
 וושע לו שהתן לצרקה הנריך כא צריק אם לשוני, 11ה בו(4ה שכתובמה

 שצן יש.(
 שפ~

 ששו
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 צומץירסף310
 הרשע והנה סהם ל~א,ר אלא לחת יכול ואינך לקבל חהו גם עומר וסבאוויל
 אם אבל לניהנם, ילך והרשע לצר,ק תן עבירה יעשה א1 יטיר לו תתן לאאם
 לרקרק 1,ש לשונה כאן ער ירצחנ:, שלא כרי ל: יחן רציחה לעשוחבא

 טרשעתו להצילו לוה ליתן מת1.כ 4מניהם לתת כיר: סיפק יש אם האכ4שונו
 פוסקים בשם ערוך בשלחן פסק בס"ה שכתוב למה וכרומה הוא.ופשוט
 לתרכות יצא כן ,רי שעל לחוש יש שאפ'ל. נירו, שחיב לסי שמנריןוכתבש
 ענים לעשרה הנ1תן לש:נ1, :וה הטוסר בספר כתב ככך. לחוש אקרעה
 י' כשנותן לפי :הטעם אהר, לענ, סרוטות עשרה מהנותן שכר יוחר לו"ש

 אתת כפעם נותן כשהוא אבל )פעה פעמ ככל לט:כה סתעורר לב:פעטים
 רבר אשר היטיכ ובאסת לש:נ:. כאן ער אחת, פעם אלא סתעורר לבואין

 על הוא שהטעם לי ונראה אנ., אף רע, אח:ה כענ' אכן במעסיה,מילחיה
 בהם עשה אפך כעת לפנ,ך ט.כשלים :.היו על ו"ל רנ1תינו שררשוררך
 ככנ, הכשילם צרקה שע,ש.ן בשעה אפילו ה:א בריך הקרוש לפני ירסוקאמר
 כוא: ו.ל חכמינו אסר: נכ שכר, ע*הם .קבל: שלא כרי מהוננים שאינםארם
 צריכים שאינם פי על אף ערקה שסקבל,ם רהינו :כו' לרמאין טובה1נחזיק
 .שפ,ט עיני: למראה ולא עג, ומ. עשיר טי לעינש יראה לא הארם והנהלזה,
 לאל" כר1קא ר' רשאל תענ,ת רפסכתת ע:ברא וכההיא רשע יסי חכירסי
 מלבוש'1 למי רנרפה אחר *ה :אחו, ,כו' עלפא בר שוקא כהאי איכאז"ל

 בעינ. שנרמ1 בריחי אינשי אתרי ליה אחר ותו ברוקא לר' וה1ליכו נסורכושע
 פן למיחש א.כא אחר לארם סתנ:ת,ו נ1תו הארם אם ולכן להריוטים, ברוקאר'
 פ. על אף קצת אפ:ר שהוא פצר לקבל ראו. שאינו או סעשיו טצר הגוןאינו
 פנל טרוכה סתנה לאחר שיתן קורכ ה,סב 'רקרק ב1רא. כמעשיו שטרקרקשפי
 ארם כני וכמה לכסה נותן אם אכל במחשבת1 לטעות הארם י1כלסקום
 כע,ני: שהוא אות. שעל להיוה :יכול והנ:נים ראוים בהם והיו שלא אפשראי
 כל יתן שלא ירקרק פנים כל 1על נרול, היותר שכר יקבל ע*ו פכולםקל

 טזק לע~ם. רענ שטביא עליו אסרו הל שחכסינו אחר לעני רקצרקותיו
 קודם שבומם ופריק הארץ עם לטזון קורם חכם תלמיר וכסות יכסותק,רם
 :אינו שטע קריאת קורא שאינו טי רק הארץ עמ נקרא שאין לי נראהלכולם.
 הה1רה מצר צרקה בניתינת קרימה ש.ש כשם בנסרא. וכראיתא תפיליןסניח

 כיצר, העוני טצר וההרגל. והבושה העוני ערך טצר קריסה יש כךוהקורבה
 כולי בפרהסיא שלא ששואל 5ם, להקר.ם "ש הפתירם על הסחזיר4נני
 שכן וכל עבורו ססלשים אחרים רק עאט: לכיש לו אפשר שאי מי וכןהאי,
 אופן באיוה או אוהב'1 יר. על לו לשלוח רכה טצוה כלל המלצה לו שאקסי

 ונתרושש עשיר שהיה טי כיצר, ההרנל סצר לכילם. קורם הזוא יתכיששלא
 לא שסעולם טי לאפוקי הרנלו כרי יו ש'היה ער לו ליתן צריך ותן כנ(שרורניל
 אשר ו"ל חכמינו וררשו לחץ, יסים צר בלחם להחפרנם ויוכל בטובהראה
 ררבא באחתיה.( ועוברא לפניו, לרוץ ועבר עליו לרכוב סום אפילו לויחסר

ש"ע4 א מ  מ   משיומומש 
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 ער רבא עליה וכעם 'שע *ן 1לשתות תרנגולת '.ם בכל לאכול רנילחשהיתה
 פכל ירוע, 'שן ותן תרננולח תיכף ה:א נר1ך הקר:ש לה שהוסיןשראה
 טובה טרה כן פי על אף בי.תר הספ1נק על לרחם צריך הנותן אם אףמקום
 טשנה טאלו השינף על'1 יכבר לא שאו לאט לאט סהרנל: עצט: ש.הניאלסקבל
 חכסינ: ואמרו מינן, בר 1: לפרה יבא שלא כרי אחת בפעם לקצה סקצהעצס1
 נכילתא פשוט ו"ל חכם,נ: אמר. :עור לברי:ת תצטרך ואל חול שבתך עשה:"ל

 חכם כחלמיר וה ואם אנא, רבא נברא תאסר :אל לכריוח תצטרך ואלכש:קא
 בינ:ני. ילאיש כחול שכן כל:בשבת

לימ צ  עצמה' הנתינה תחיא ששן פיזה 

 מפנ: ליהנ1ת ש'וכל לעני שנותן טה שכל נת.נח:, ש'היה מה הרברכלל
 הצרקה ו'ל חכם.נו שבח1 ולוה טורח צריך שהוא סטה טוב י.תר ה:א ט:רחכלי

 פאכל שנ1הנה לפי עוקבא ומר חלקיה ראכא ררב,חהו כעוכרא ע:שהשאשה
 ברכ:ת כו' מתברך לעני פר:טה הנוח; ו"ל חכמינ: אמר: ומת1קן.מכהשל

 בשסחה הצרקה ל'תן המצוה קיקר לכן ברכ:ת, בי"א טתברך ברברים:הטפיסו
 שנוחן הפרוטה ואו הענ. לכ על מחומ.ם ולרבר מאיר:ת ופנים לכב:נטוכ
 וועפוח וסנ.ם באכוריות לבו ברוע נ:תן אם אכן יפה, לפגה כע'ניו נחשכתלו
 לבבך ירע רלא לאו לאתן בב' כן נם ע:בר אלא צרקה ירי יוצא שאינ: ו:לא
 לחה רבה מצוה גם ניהנם. תרת, יר.ת ונמצא לבכך את חאטץ רלא1לאו
 ומעשר תר.טה נבי שכחוב כענ,ן הטובחר סן סאכלים סטיני שנ:תנתסה
 להפתין לא ארם בני מאכל בעת לעגי לתת רבה פצוה נם ונו'. יצהר חלבכל
 הרבה בלי:ות ונפסל הטאכל שנתקלקל אחר לענ, הנ.תנים שכן יכל שובעוער

 כמוהו ארם העני גם כסאכל קצה הביח בעל נפש ואם עברי, שפיררלאו
 שעברה שפאכל הרפואה חכמי שכתכ: כס: יחלה כוה פאכל ירי שעלואפשר
 והשכל רעה צריך הכל סאכל לשלוח שכתבתי סה אכן סם. כ10 קצת ה1אע1רת1
 שאק ענ, שיש עני שהוא סה לפי ,הכל יחור1 ופניו העני יכלם כן יר. עלשלא
 פקבלו אבל טבושל סלקבלו שמתביש 1יש מכושל 0אכל 0לקבל בושהלו

 גרולה סצוה לוה כלל טאכל שום סקבל שאינ1 :חמ הכ"מיי א1 האפ*הקורם
 טצוה להרר והרתה  שמים. לשם התבתנות צריך 1ה ולכל 0עות לו לחת'ותר
 טבהפל הן נא הן ועשיר נככר א'ש לפני להתככר הראויה חתיכה לענישולח
 חווח וב~ה לרעהו איש טגות למלוח וסן ובאוחו פק1ם באותו שהררךכסו
 כ,וחר אוהבו הוא ושהטשלח צרקה ררן לו שולח שאין כאלו שי: הענירעת
 שנוחן ולפי נרול. כבור וררך ורשם סאוהבים רק נשלחים אינם אלו פנ1חכי

 טוב סה בעתו רבר שמצף רהינו % הראוי ב1פן ליתנם לקרק קממעוח
 רשוקא ביומא וכן בקל ערכם להשתנות שעשותם וכיוצא עץ תכואה כגוןלקנות

 על ףל רבותינו ררשו כאשר 0ה רבר להריח העני שיוכל שירוע  בעתאו
 ננר וכן קורם ולא לופר רצונו רחקו בשעח לעני סעות הטפציא ~ה רעואם
 הטעוה להם להמע"ש לרקרק צריך לענ*ם לתת שרני*ם שבת א1הרגל
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 סאכל עניני להם נותנין אם וכן טוב יום צרכי לקנות שיכולים כעורבהשכטה

 להכין שהות עור שיהיה הראו, בומן להם ליתן לרקרק יש ואפיה בישולבלי
 ההיא. הסנה יקבלו בטרם אחר רכר יכ'נו יקנו שלא וכרי טובליום

 מזף למשיח זו בצדקה מץלח,שמגח

 פנים ובסכר בעצב ראויה שאינה סתנה העני שבקש אחר הנותןא'
 ראךה מתנה הנותן נ' קטנה, מתגה יפות פניס בסכר הנותן כ' יפות,שאינם
 פניה ויכיש העני שישאל כטרם הנותן ר' יפ,ח, פנים וגסבר שישאלאחר
 כנט מסנ1 טקכל פי ,ורע א.נו הנותן אבל נוסל מסי יורע והעני לעניהנוחן

 יתב"ש, 1לא טאח1ריו ויטול העני שיבוא כרי לאחורי. בסרינ1 מעותשטפרמל
 סס, ,ורע הענ. וא.ן נ.תן לס. הנוחן שי.רע בסתר ענים לפתחי סעות הסשליך1,

 רמה,סן נברא אמיע' ירי על לעשותם אפשר הוא האל. סעלות וכ'סקכל,
 שבאופן לטעלה שב.ארתי מהאופו הזה כא.פן י1תר שטוב לי ונראהוסעלי,
 ,ורע הענ. שאין 1' סה.ננ,ם, שאינם אנשים ליר' צרקתו שתבוא אפשרההוא
 א'ן אכן צרקה של לק1פה הנותן לוה 'קי'כ נ,תן ימ' 'ורע הטתן ואין מקכלטסי
 כשורה, לנהונ .י.רע נאמן שהממ.נה 'ורע כן אם אלא צרקה של לקיפה*חן

 מנה יתן אם ואף בקופה היחיר סתנת ניכר שאין נרול.ת שכקהלות ליונראה
 למעלה קרוב הקופה מתנת אין לעני לתח הנבא. יוסיף וה בשכיל לאיפח

 לסעלה שאין העליונה טעלה .היא ח' התחתונה, לטעלה קר.ב רק 11הנרולה
 טטציא או שותפות עמ. עושה א1 ל. להלתת .ר1 שסטה טי כיר המת1יקהימנה

 ובס"ה לבריוח. טטרך שלא כר. .רו שיחו'ק שיהיה אופן באי1ה או טלאכהלו
 ה,מנ.. לטעלה צרקה ~ין א1ת1 קונה ,הוא קונ.ם ואין לסכור חפץ ל. שיש עניכחב
 ל'ונראה

 שבכ~
 רבר א1 סחורה א'וה ממציא רק סלקבל שבוש עני הוא וה

 פנ,ו ולא העני יבוש שלא א1תה הקונה הנריבים פתחי על בה לרפוקטאכל
 וברור.תינ. ערוך. ושלהן הט.ר אחריו ונמשן הרטכ"ם מנה סעל.ת חי אלויה1רו.
 נותנין שא.ן רי לא רהינו טובא ושכיחא מכולם פחותה טררגה עור "טאלו
 פעמים ושוכ בלך העני רוחין השאלה אחר נם אלא ובעצב השאלה אחרער
 פעסים כמה אירע כן .רי ועל מספר אין כליסה סניו כסתה כ. עררבית
 סיחחו אח סקרב רחיתו .ר, שעל ואפשר פתנתו בל' לו והולך הענישטניחו
 שיבוש סוכרח רוחק. לרוב או הרנלו לרוב אם וגם 11 נם איש רנחוםכעוברא
 את שמלבין אירע פעפים כפה אחר טסק1ם הוא העני אם שכן סכל1יכלם
 המתנה יקכל בטרם מווסנת שחב.רתו בעה לררכו לילך שסוכרח בחנםפניו
 נהפא הוא א*ה אשר מהמחנה כסלים יפסיר הסתנח. 'ר, שעל אפשרוגם
 ועטרך והוא לררכה חבורתו חלך כן ירי שעל .שסור שלשוא ואפשר נפשואת

 שטצער הצער ע.נש וה על ונוסף רב 1פן להסתין או בסכנה יחירי~כת
 רח. אל טרח, אוחו שרוחה .ר. על פוה וה כהפרירם ובניו ואשתו חעניאת

 בעצסו לשאול פנים לו אין כושתו שסרוכ בעני הוא וכן להסתק,ששטרך
 הנרבן אם כן ואם עטים נריבי לב על עבורו שפרבר חטר גומל או אוהב לווהט
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 הטורח ש יחהש לא הה~ו הטל'ץ אם 1אף אליו פללכת ההחו הסלקירהה
 שואל ושלום חס כאלו פניו ב,שה שחכסה1 ספני יסנע סקום סכל העבורה1על

 כאל1 וועפות פנים להראות ררכם א,תם הרוחים אינשי הנה1 כ, עאפולצורך
 יצר הוא בהשטן ינער נפש בעל כל כן נלל עאמו, לצורך פפליץהטליץ
 הענ. .רחה שלא 1תוקף עוו בכל 1.שתרל וה בררך לילך יחט,או שאלהרע
 לנך הס.ת1 ש,צר1 או אונס לאיוה ואם אחת, שעה אפ,לו בעכ1ר1 השואלאו
 הרע היצר מצר ברורוחינו ט1טבע ההרנל וה כי הראש1ן בפעם אותורחה
 לכוא ש'ח:1ר בטרם נרבחו הה1א המלט א1 להעני ו"שלח חרטה כך אחרילכש
 כוה .עשה לא ואם שכעולם, רעות מכל על'1 מנ'ן כשר,1ן צרקה ילבש ואואליו
 אחר, בעולם הנאה שום ל1 שיש סבלי העני שמצער מנשוא נר1ל ע1נוהלא
 1נם שכר1 ש.פם.ר 'חוש כן פ. על ואף 0עותיו יפור ולטה שיתן טה ליחןשס1פו
 ונשכר ורין 1,ה.ה כמאסרה הסצוה שיקתם ט1ב 1לכן 1של1ם, חס עונש לויהיה
 לעשותה שימהר ירי 1על בה לוכוחו הוא כרוך הקרוש לו ששלח בטצוהושטח

 ונתכ חררים בספר בוה שהאר:ך כס1 השגר עיקר ה1א בסצוה1השמחה
 המצוה עשיח1 בשכר היה הקורש כר1ח שהשינ מה שכל אטר ו"לשהאר"י
 רבה.כשטחה

 לעני. הלואהפרק
 חלוה כסף ראם לעני, להלית בח1רה פעמים שתי גפולה עשהסצ1ח

 ר. תעבשנו והעבט כתיב תורה ובפשנה ח1כה אלא רשותאינ1
 לש1נ1, ווה רר". בש"ת וכתכ בעני. רק א,;ה 11 עשה רכצוח סהפיסק,םוסוכח מחס1רי

 השטטה שנת השבע שנת קרכה לאמר בליעל לבבך עם רבר .היה פן לךהשמר
 לע:. מלהלהח הנמנע כ, סוה לסרנ1 לו תחן ולא האכיון באחיך עינךורעה
 החהר:ו השבע שנח קרבה אשר לעת ואם 1פן, השסר שהם לאוין בשניעובר
 כ. חובו יפסיר שלא כוסן כ, אף השמטה רבר סיראת מלהלהת נחר1לשלא
 ע.ן צר טחשבח הכח1ב קרא הע1ן נר1ל 1על פלהלית יר הקופץ חטאינרל

 אם שאף הוא הנ"ל לשון שמשמעות ואף גאן. ער בל,על, רברטלהלית,
 הנ"ל הסחבר מק1ם טכל להלית, טח1יב סק1ם סכל ח1בו את שיפסיר ראנהחהיה
 מלהלו1ה ירך תקפוץ ואל לשונ1, 1וה שחבר עולם חי בספר כחכבעצפ1
 לער עומרח תרקח1 צרקה הע1שה סן י1חר המל1ה נרול כ, רחקו בשעחלעני
 יקשה ואם רכ.ת כלא טל1ה הוא נ1ים לכסה כי ויחש1ב ברבר חסר איננוכ'

 וגם כאן. ער בהל1אתו, ומן ל1 1,קכע בסשכון ילונ1 משכון בלא לחליתובעיני1
 ממנו חוכו לנכ1ת ימצא שלא הל1ה אח פכיר כשהסלוה כתוכ ער1ךבשלחן
 על פעם בכל ויעבור כך אחר לנונשו 1יצטרך ש.ל1נ1 מסה ללהת1 שלאמ1טב
 צר.כ.ם וה את וה ס1חרים הסחבר רכר, יהי1 שלא 1כר. כנושה. ל1 תהיהלא
 ח1ב1 אח ,פסיר שלא כר, סשכק על להלהת ה1א נס1ר היחר רוראי לחלקאנו
 סצות חהיה כן ראכ 0להלמח להסנע רשאי אינו השפטה ראנת מפניאגן
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 להלית שלא אשור אץ אם קשה ערין אכן וכל, טבל כטילת כספיםשסי0ת
 רין שהרי כלל ראגה שום אינה השמיטה ראנת 0טילא כן אם 0שכקכלא
 אסור לשמשה רססוך לתרץ ויש סשסטת, אינה בטשכון שהלואה הואפשוט
 לשסשה ספוך ה.ה לא אם סשכון בלא להלהתו ראוי שהיה סמי סשכוןלבקש
 כחי כתב עור עיק. וצריך השם.פה סצות להפקיע כונתו שקר היתה כןראם
 רכר כל או מלאכת. לעשות יקראהו לא ההלואה יסי ובתוך לשונו, 11העולם
 אפילו הל1אה נכל ש"ך וה 1רנר נוק. ער נרבית, שנראה שכרן 'הן לאאם

 כמה ושאלתי טנעורי נסתפקת' ,לכטה, כסה ער ושיעירה תהלואה בעניןלעשיר.
 רעהי ובעניהו ברור, רבר לי משיכ ואין פה ובעל בכתב גרולש חכפשוכפה
 שאטור לטעלה הש,עור וכן כג-ל לעני רק ההלוא" חיוב שאין אחרי לינראה
 תחשב היא שנם הצרקה עם סחומש יותר הואלהלית

 בכ~
 ההוא ח,מש

 הקרן טן ראשונה שנה מח.סש יותר יב:כו אל הסכוכו 1-ל חכטינו שאטרווכענין
 ברור. רבר לי אין לריהת שסחוחכ למטה השיעור אכן הרי,ח, סן חומש כךואחר
 ירו שמטה סי סקום סכל לעני רק ההלואה חיוב שאין שביארתי פ. עלאף
 להחויק יסיעוהו לא .אם צרקה לקבל סמש עניות ליר. לכוא לנטרי נפלולא
 שלא כר, לו להלית כפולה מצוה .רא, לוה מקים באין יפול הלואה כררך.רו
 חיוב בכלל שאיננה פ. על אף לעשיר .הל.אה צרקה. לקבל עג.ות לירייכוא
 ביו  לעגים בץ שהוא חסרים גמילוח בכלל הוא טקום מכל הנ"ל והלאויןהעש'ן

 כפולה מצוה לקבל רוצה א'נו בהמה .טרוב ליטול הסצטרך .ענ'לעשירים.
 עליו רעחו שת~,ה כרי משכק, הכא לו ,לומר הלואה לשם לי ליתןוסכופלח
 סתנה לשם לו שנותן כרעתו .:מור והנותן צרקה ררך לו נותנין שאיןלוכור
 שנסצא רוכתי בכסה המנוים הצרקה סעלות ח' שנכל נר,לה היותר פעלה.והו
 יהיה ו",  רהשסר לאו,ן וכ' תעכיטנ. והעכט תלוה כסף ראם עשה סצותסקים
 שאיו בסתר סתן צרקה טצות שמקים נולבר כנ"ל ונו' בליעל לבכך עםרבר
 גרולה מצ.ה כן לעני להלהת גר.לה סצוה שהיא שכשם ל. ינראה טתביש.העני
 נסוה שהלוה 'רעו אם רק ילה שכרעונם עש.רים ויש להלהת כירו שא,ןלמ.
 שאטרו סי על ואף עצמו, כטלוה כטעט סצוה עושה בוה הל.ה עבור שיתערבוטי

 ררך לטצוא לנ. יש סקום מכל הערבות מן ארם יתרחק לעולם ו-לחכמינו
 רמהימן יורעים אינם שהטלוים רק בנכסים המשופים הלוין בפני רלת חנעלשלא
 ערעור בל' חוכ. לשלם שאמור שיורעים הרבה ,'ש כנכסים וסש.סהוטעלי
 הלוה שיסול לח.ש יש כאלו א:שים עב.ר ארם .תערכ 6א ואם כללוהפסר
 לפעפש גם בקרח, לבוש ואין לחפו יחסר כי ל, טקים ואי; ערכוחהסבקש
 בבשול פניה כליטה .תכסה ראשה שתלבין ער ענונה ל,שב בתותצטרן
 הלא לוסר לך יש מה כמווטנש, גר.:יא למלאות לאביה שא,ן ירי עלשיר.כיה
 שאין רהינו ציון של בערכ רוקא :ה הערכות, מן להתרחק ו"ל חכמינואסר,
 שרנילים זה בזסנינו פקום טכל לערב, חיכף ת.בע רק תחלה הלוה חוכעהסלוה
 ער רחי אל סרחי ~ווי כהו רמסשי הנהו אח ~חוח סעלי רלא אינשיהנהו
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 לית: ורינא כרינא עסיה למיקם רלא בר. למטונ. נואש יאפר חטלוהשכסעט
 אינו הטלוה כעינ. בטוח אינ, כשהלוה ולכן ולסופריהם ולחוניהם שכרלהם
 עצסו בשם חוכ שפר הערב ש.תן ער מאר כטוח ערב יר. על אפילו ל,טלוה
 פשנ.הם איוה שיחכע הכר.רה למל,ה 1:ותן שניהם על השטר יעמיר לפחותאו

 חסר,ם נפילות סצוח איפוא איה כן אם סוה יתרחק ארם כי ואם הואשיבחר
 איעצך לקולי שסע ננ. לכן 11, סנ.עה ירי על ישטכו רסים וכסה ה0רוכההפכרה
 אחריו שתסצא סב* בעיניך ררך ותם בט.ח הלוה אם עסך אלקיםויה,

 סועיל היוהר אופן בכל פיעוי שסר סאתו קכל הפסרך שיבקש רבריםעלילות
 רוקא ווה של.. לטלוה ח.כ שטר עבורו ותתן להוע.ל פלטרך כעיני יטבאשר

 אסרו וה על וכיהנא לפרקסטיא אכל ,כיתא לנרוניא או לסוונותלהלחוה
 העניוה. פחח הערכות הטרית כסעלות 1כתוב הערכות. סן להתרחק ו"לחכטינו
 עליהם שמעת, אשר נורלם טוב וסה אליר,ם 1הנלוה פול.ן בני חלק טובופה

 ר,מה שי,כלו כרי ווהבם כספם לבינונים להשאיל מאר סאר רניליםשהעשירים
 צר סכל כעינ.1 בטוח א'נו הלוה אם אק על'הם. וללהת סשכון ררךלתתס
 להשאיל, או עבורו להתערב חסר,ם נטילוח סצות ר0יא לא בוה .כיוצא ~העל
 שיהיה ואפשר חסר נסילות שום ל, א.ן פמ1ן ה,וק רשכיחא במקום כי סשכ,ןבלי
 ואם ערכו לפי עליו הטוללת הצרקה מערך י.תר המשכון או הערבוחערך
 החוכ לשלם טטרך שהוא שח.שש .ר, על טקום סכל טערכו י.תר יהיהלא
 סשכו:ו לו ה.חור שלא או מערובתו נסתלק שלא העת ככל ימנע כן אםסכיס.
  שאפשר חרא טעטש טשני סנשוא עונו נרול כן ואם אחרים, לענתם צרקהטתת
 סשכוני ל1 יחו.ר א, חוכ1 את יפרע אם 1עור צרקה לקנל רא.י הלוהשאין
 ההוא. כמסון צרקה מצ.ח קים שלאנטצא

 8נ~1 הימא דעיאנ

 ולהתרחק ופקדון במשכון המשתמשדיני
 לזה. ותיקוןמפקדון

 ברשוח שלא חוי הוא רכית קעביר ברשות ראי בפשכון, להשתפשאט1ר
 איטא לירן ואתא הוא"ל .פקרק נו". נקרא גפקרון הפשתטש וכן הוא,גולן
 לכי אל ואמרתי טפקרון ארם יתרחק לע1לם הל חכסינו אפרו סילתא,כיה
 שאר או חירום כשעח כפרט עליה, חהא סה חסרים נם.לוח סצ.ת כןאם

 ילך פקרון פארם יקכלו שלא יר, שעל שאפשר לעתים הטתרנששענינים
 תוכל ילא פקרון שתקבל עסך אלקים ךהי איעצך לכך לטפיק, לו אשרכל

 וחתום כתונ הפפקיר לך שיהן .רינא, בר,נא לטיקם או הפסר לירילב,א
 כל פטור תהיה מפשיעה שאפילו רהינו חנם שוטר רין אפילו שיי 'חאשלא
 שוס כלי שבעולם הפקרון רכר כל ש גאפן ותה'ה כירים הפקר,ן חדק שלאוסן

 גו~%. ירי על ,א~לושבמה
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 תסדים. גמילךתפרק

 חכמינ1 אמרו שהרי סאר מאר היא וגר1לה רכה חסרים גפל1חסשח
 אלוה, לו שאין כט. רומה חסרש בגפיל1ת עסק 1לא בח1רה העוסק כל:"ל
 חסר.ם טנסל1ת אחת טצוה 'ום ככל שיעשה הארם שירקרק בת"ח כתבולכן

 ירי על לעש1ח שאפשר טצוה ש1ם מפני ת1רה רנרי לבטל שא.ן כתב הי1ם1בסרר
 אחר. ורורף לב1 אל אלו רברים "ש.ם הנלבב לכן חסרש. סגפילות ח1ץאחרים
 שצוה ה15ואה שהוא נוחלין בתש כתוכ ההים. אחר כרורף תסריםנטיל1ח
 וככר יכלתכם כפי האיש איש כרצון תעשו לשונ1, ווה לכנ'1 שעפטלשסהרר-א
 בסקצח אפילו כהוגן ה,1 אם ארם כני בקשות למלא1ת רגיל שהית,.רעתם
 ומפ1"ס טוב ברצון אם כ. נפש כפחי מסני שהלך ארם היה לא פנים כל1על
 ארם לכל רצ,ן שבע להי1ת החס.ר הפל.נ כטה ראה לש1נ1. כאן ער תעשו,1כן
 הגר1ל לכנו גם כן 1צ1ה רב.ם טח'בורים כנראה גפאר נרול ארם ה.ה ה1א כיאף

 בפרה לאח11 לנו "ט קיר אווכי שאנחנ: שכן טכל ו"ל סנ"ל ישעי'כסהר"ר
 שטטריח כטר, בגופו כריבורו, כממונו בג1פו חסר נסיל1ת יש הטוכה.:1

 1רצ11 הרוח יפנה אשר מקום אל רעה1 1בהשתרלות בשל'חות ללכתעצמ1
 עב1ר כהשתרל1ח שהולך פי הוא כולם על 1הע1לה בנינ1 ה1א ש,לךחכיר1
 פיקוה כו שיש פק1ם שכן 1כל נכרים מיר מסוני להצ,ל השררה אלחכיר:
 ישראל סמ1ן שנפל כיון סכמר כחוא על ו"ל רב1תינ1 שררשו כפ1 קצתנסש
 רהו גל עלילה ירי רעל נפש לפיקוח קצת לרמוחו  ויש מרחסין, לו אין נכריםכיר

 השררה אצל להשתרל שככחו 1מי ביה איתנה1 רכולה1 בשכי 1,תנ1ה1 על.:,עלילו
 שי1רעים א,חם שכן וכל רעך. רס על תעמור לא על עובר סכעלי1 ט1ב1מונע

 שתרלנים איוה כררך נצחון א1 הנא1ה מפנ. ע1שים ואינם צ.כור בצרכילהשתרל
 שכרם ס1כ סה באס1נה צב1ר כצרכי כשמשחרלים אבל מנשוא, נרולשע1נם
 .רי על אם אבל להשחרר, לא שמ.ם לשם רק כ1נתן אם 1ר1קא להם,הצפ1ן
 כהפסרם שכרם הנא לכב ובגורל בנאוה ק1רש עם אנשי על להשתרר רצ1נםכן
 כארץ ח.חתם ושנתנ1 1"ל חכס'נ1 קרא1ם כאלו אנשים ני .חטשה ארבעהפ.

 בסה לחבירו להיסיב ש.ורע מ. וכן עול,ם. וא,נן שי1ררין על.הם 1אמר1החים
 וכקשת שאלח שימלא אלי1 הנשסע'ם כרכרים עמנ1 מכני אחר איש לרצותשי1רע
 כהליכת1 חבירו הפרצה האיש ואם ה1א, חסר נמיל1ת וה נם אלי1 וה1לךהב,רו

 א: אתרי: ללכת עצמו סקט.ן כן פי על 1אף ממנו נרול א.ש הואוברכריו
 שטמריח ומי לשכרם. ערך שא'ן ענ1ה עם חסר נסילות מאר רבה מצ1הה.א
 פנה ל1 שיתנו לכבם על לרבר נר,ב,ם פתחי על לרפ1ק עני עבורעצס1
 הטעשה גרול ו"ל רבות.נו ררש1 :עליו צרקה כה שיש חסר נפילות הואימה
 שאר א1 ב.תו כל' לחביר1 שסשאיל וה כ'צר, בפמ1נו העושה. טןיותר
 אלה ככל כי תניר1 בו שירויח מה לעסק או רחקו בשעת ל1 הצריכיםרכרים
 לו תחשכ צרקה פמ1נו יחסר אם כי לו תחשכ חסר 1גפילות קיסחהקרן
 ל0עיח הוצרכי בשעת לעשיר להלו1ת כא-צ 1כתב עצסה. בפני טצ1השהיא
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 מסנ1 יהנה שחביר: .חפוץ ולע1לם לעשיר.ם נם :ר1רונוח פנות ישלח עת.ם1לקצת
 עמו חורה ותלמור טאר נרול חסר נמילוה ;ם סחבירו. ליהגות חשתרל לאיהוא

 בביחו ועושר הון ו"ל חנמינו אמר1 זה 1על מת1כם ללמור טפרי1הפשאיל
 הפשאיל מוה ונרול לאחרים. ומשאילן ספר,ם הכותב וה לער ע1סרתוצרקחו
 ונרול לנערים. או לכחורים או לחכמים וער ב.ת להיות פתוח וביתוחרר.1
 בלא ההוצא1ח כשכר כב.ת1 הל1סרים וכח.ר,ם נערים 1סשכיכ הטאכילמזה
 יש.כת אבות'הם על א1 על.הם ותכבר כך כל עשירים שאינם לא.תם ריוחשום

 בחנם שכתוח ל.תן פה קרמ1ניגו מאו הנהינו ולוה מר1בה. שהוצאתםכרכים
 על'הם תכבר לאל1 כ. בע1שר ולא בנכם.ם הטשופ,ם טובים טחיה נעל'לפי

 מלבנ. 'וחר בנ'ם, נ' א1 ב' לו שיש למי בסאר תורה לתלסור כנ,הםהוצאח
 סח.ה ככעל' כן שאין מה נריכ.ם פתחי על לשאול סורנליס ענים גיענתם
 לקרבם היויק1 בל. טחיה כל של כניהם הסהנה הוא נרול חסר נמ.ליתלכן
 1לא צרקה היא בחנם לענים ראל1 תורה לתלסור ולנרלם השכיגה כנפ.תחת

 עצה שנותן התנו הליכה בלא ר,ב1ר שהיה כיצר, כריבורו חסר.נסיל1ח
 1לפנ' על ע1כר שהוא היועץ של ררכ1 פ. על 1לא לטובת1 ל1 ההוננתלחבירו
 שעונש, רעת נ:יבח כ1 'ש ונם וה על רש"י שפירש כסי מכשול חתן לאע1ר
 האפשר כל ש.עשה ער לבכו מע1מק עט1 1יתן 'שא אם כולם ועל מאר,ככר
 1קטרה שם; השלום עליו המלך שלמה אמר וה .על בעצחו רצונו להפיקל:

 מינ.ה רלע'ל אקרא רקאי הבחי 1פירש נפש טעצת רעהו ופתק לכ.שסח
 שאחר.: הכת1ב כוה והוריעג1 ממק1מי ג1רר א"מ כן קנה מן נוררכצסור
 שפתים במחק רעה1 סתק .צטרך ע:ר :קטרת בשמן לכ1 לשמח שחתבשמלבר
 חנ1פה ררך ולא 1חכה אהבה ררך השכליה נפש1 סעצת הרברים1רכות
 לי רמראה לומר )רי1נם לחכירו ש.נים המלכין ט1ב ו"ל חכמינ1 אסר11כן
 שנים :לבן שנאטר חלב סמשקהו י1תר הלבנ.ם( שיני1 נילו, רהינו ש1חק1חפנים
 עור ,ש הבחי. לשון כאן ער שנ,ס, לב:ן אלא שנים לבן תקרי אלמחלב
 ש'וכל עש'ר ה.א, רבה :מצוה :לל ה.וק יכלי הל1אה כל' בסטון חסרנמילות
 ,ש א1 טש.ע1רם קטנים המטבע1ת אם ואפילו נכיה כערך הפטכעות כללה1ציא
 הם1ב.ם טטבעות הרבה בסך שבוללם יר, על להוציאם .1כל אחרוח רע1תבהם
 גב1ה כערך להוצ,אם יכ1ל אין מהס הרבה ל1 שא.ן והבינונ. לחהציאשרניל
 אכן בעולם, ה.וק שום כלי מטבעות.1 ל1 סחליף אם בטס1נ1 חביר1 פהנהנמצא
 מתנה ליהן בעינ,הם 1טוב מוה עצמם טונע,ם אנשים איוה לבבות רועמפני
 יעץ ואל לב. 1ור1ן ר1ע אם כי בוה א.ן היוק בלי וה ש.חלפ1 ממהפ"'ן
 עצה המכקש לטונת ולא לט1בתו שהעצה רהינ1 היועץ של ררכו לסיארם
 שאס1ר רעת ננ.כת איסור עור יש טכשול חתן לא עור רלסני הלאו מלברכ.
 בנחח תורה לחביר1 המלטר טכולם ונרול מנשוא. כבר ועונשו לגכריאף

 עליהם .קס.ר לא אחר רבר על אפ'ל1 פעמים כסה אוחו .שאלו 1אם רכה:בלשון
 לאנ,1 קורם רכו את לפרות ארם מחויב שהרי חסר נפילות סכל נרול וזהכלל
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 בכל נרול ועיקר כלל הבא. העולם לחי סכניס1 ,וה הוה השלם לחי הכניסוש"

 אוח1 שירחה טבלי ובקשחו שאלח1 לעש1ת שסמהר חסר,ם סנמ.לות האל1הענינים
 בקשת1 לסלא1ת לביתו ללכח השואל אחר לילך ימהר 1אם רח' אלמרחי
 א1 לעשותו אפשר שאי רבר חבירו מטנ1 ישאל אם ואף חלק1. םוכמה
 סאירוח פנים לו .סכ.ר מקום סכל שאצלו ירוע וטעם לסבה לעש1ת: רצ1נושאין
 כלל ז1עפ,ח פנ.ם לו ,ראה ואל ליה ראפשר במה לטובתו עמ1 1יתן1.שא
 כאלי 1אם 1ש1כ. בלך .רחה1 כך ואחר הן הן לו 1יאסר רעת1 'ננוכ שאל שכן.כל

 הרבר פנ. .סבב מאחן הנררש חסר לנמילות ומן צר,ך מה לכבח 1תמ.םבאסת
 את להטר.ח שר1%נ1 טאתו השואל .בין שלא באופן הרכה 1בלש1נ1בחכטחו
 לסה הטעם לו ,סכיר רק הזה כרכר 5ני1 עור ,בקש לא שפעצמ1 ערהשואל
 ה.ה ת.כף רק רנע אס'לו א1ת1 סאחר ה.ה לא לו אפשר היה 1שאם וסן.בקש
 למלאות כיכלתו איו באמת אכ אכן לבב. וכטוכ כשמחה שאלח1מטלא
 כך 1אחר שימלאנו ל1 ל1פר רעת1 יננ1ב אל למלאותו כרצ1נו שא.ן א1שאלת1
 יוכל לא למה בר1,ה אסתלא לו יאמר פעמים א'וה הש,אל את שרההשאחר אי בטכוקשו אליו ע,ר ללכת שלא הש1אל ילאה כ. ער רח. אל טרחי.רחנ1
 אסשר מאר מאר הגרול רעת ג:יבח :עונש אשור מלכר כי טכוקשו,ל:מור

 שכומן 1אסשר טה זטן הבל כצפית1 שמצפה נר1ל היוק לכלל יבאשהטבקש
 אכרה הש1א חבל, סש.כת .ר. על ועתה מבוקשו לכלל לבוא אפשר היההה1א
 עש.ר :1. מררך ,לך מה1ר לכ לי ש.ש מי ולכן מב1קש1, בענין ע1רתק1ח:
 יס1ח פנ,ם בטבר 1קטנים לרליכ אפ,ל1 ארם לכל טוכים חםרים הנ1מלינכבר
 טצסה שאינו אטת של חםר נמ'ל1ת כ1ראי והו כלל להם צר.ך א'ןאפיל,

 שעה ל1 שא.ן ארם לך אין ו"ל חכמינ, שאמרו פ. על אף נמוללחשלום
 הארם כל וה כי חית1נים כענ,נ. 1בפרט1ת בעש,ר 1רש כנכנר הנקלהרעה אי טובה לנמול שיוכל שמענו 1באונ.נו בעי:ינ1 ראינ, ,אמ1נה באסתוכן

 כאשר ענינים בשאר לפעמים 1נם 1אציל.ה הארן בנכבר. להתחתן:מנטת:
 העשיר לכ על ש,עלה לה1 משמע לא לאינש. מקום מכל וה על הח,שיעיר
 שיאו. .עלה השמים לב ער הנ"ל אופן על חסר נסיל1ת ולכן עם ובו1י הרלאימח
 מעשה1 שיקטין לארם ט1ב אסת של חסר חסר נמילות פכל לעשות כר.1לכן

 הפכקש 1לכשיבא הוא רכ כאמת אם אף טאת1 חסר המבקש עסשה.טיב
 יאמר חן חן תש1אוח לו 1לומר לפניו עכר אשר פעולתו על טובה ל1להחויק

 אך א1 ט1רח בל. סאר קסן רבר רק עמן עשית, הלא להחו,ק לך סהל1
 כאותם 1לא עכורו סאר מאר 1עטל שינע בהפך האסת אם אף שפתיםרכר

 שנ.ם טפ. .1תר סעשיהם 1סנר,ל,ם 1היניעה הערך קטן מעשה רקהעהטים
 בסה ירעו ולא רברי, לפי כפ. 'ניע על יפלו השואל סני שא,ר כר. שעשיממה
 פתוח ביתך יהי אבות בפרק. ו"ל חכמ.;1 אמרו לו. ת1ר,ת לשלם טני1יקרסו
 שתהיה באופו בו 1,וצאין נכנסין הכל שיהיו אהר מפרש לפי שסיר1שולרוחה
 רכר מטנ1 1סכקש ש1אל לכל ,נררש הכריוח עם מע1רכת הבית הבעלרעת
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 להבא'ם קשוח ירברו שאל ביחו בני וירניל חפצם. לכל בכיתו שהשתמשוא. עצתו לשואל נועם אמרי צ1ף בפחק הן כלש משאלת הן סטק בהלה"תהן
 שלהם ועומות פנים ירי על רנלם רב.ם שימגעו כאוין חנ-ל כ14פניםככיתו
 ענים ויהיו לרוחה פתוח כיתך יהי שאמר אחר התנא סים ולוה לכיתו,מב.א
 עצמם את שיעשו ביתו כני אצל שישתרל התנו אחר פירחש וכפי ביתן.בני
 ואורחים ענים הס כית הכני כאלו בכיח ונכנס.ן הישא.ן ושאר האורחיםננר

 היא רכה שסצהה שכן וכל כית. גני הם כאלו והנכנם'ן היוצאים חשארוהאורחים
 הסקומ להם שצר שכנים לו 1.ש רנות ססות ונם ,ר,ם רחגת לו שישלטי

 כביה אשר וכתולה נערה לססות חרר להם א.ן לפעמים או אורחיהם כללהשכיב
 לב'תו יכנים לא אכן בכיתו. שחשכיבם כביח אתו אשר ובחור לנעראו

 ונם טאומה לו ,גנוב שלא אצלו שכרוק ס. רק בכיתו לשככ אחריםסבתש
 לאחר ראנה קצת יהיה ואם ונקב.ת, וכרש ליחור כלל ראנה שאקכאופן
 עכ.ר. קא רבה איס1רא 11 אף אלא טצוה בירו שאק כלכר 1: לא חנ-למכל

 אצל. שכרוק טי רק חנ"ל באופנים לב,ת1 ל'כנום רשות 'תן לא ביוםואפילו
 חשמ"ל, שסיפנם שכ.נה פני מקבלין שאינם כת.ת מר' אחח בכללשאינ:
 קשות להם ירבר רק נועמש פנ,ם להם בהראיח רי לא אלו כתות ר' בעליאכן

 את נם אחריהם ימשיכו בסרם מכיתו ולנרשם הרעה טררכם ששורובטאור
 העניה בסרת לתסוס הב.ת בעל יאמר ואם בטאר, רע שסורם כיתו, כ~ילב

 קשים כרכרים ע.ל סלתעות לשבר שטחויכ מנשוא נר.ל עונש לו יהיהולשתוק
 להתנהג צריך וב.1שר בת:ם חסר נמילות בסרת לתפום שרוצה 1מיגנירים.
 לשאול כואלם כריא טטנו השואל לכ יהיה למען בטאר רכה ב*שוןעצמו
 והנורא הנככר השם את ליראה שנונע כמה אכן ספניו. יבוש ולא ססגושאלת.
 קשוח להם לרבר חשוב סעלי רלא אינשי ננר עצסו .עשה הקרושהולתורתו
 נשטעין שרכריו נככר 4רש שהוא סי שכן ~כל יענה לא ופהמ1נם יחח לאסקולם
 שיש במקום פ.ו פחחי רסנור כחרש עעמו יעשה או ויחנ.ף עעטו יקטיןשאל
 ח.לקין אין השם חילול שיש כמקום ו"ל חכטיג: אטרו הלא חשם חלולוהת
 לטרנם. אי לעשרר שכן וכל לרככבור

 זכות לכף לזוןדין
 אהט. עי*" יי,שיו

 שסנאה אחרה בסצוה ליוהר ירקרק גתיקונן אלו במצוח לוכותהרתה
 .למרה וכות לכף ארם כל לרק והתנ1 ראוריתא עשה למצות חרריםכספר
 שאם ארם כל על נם אלא ארין רוקא קא' רלא עטיתך תשפוס בצרקמרכתיכ
 כיותר המורלל הרע .צר: ימצא כקלות לר.ע ארם מעשה לרק עצטו ארםירניל
 בשכיל1 לרכר או עם כווי עם ליעץ כבור חסרון או כיס חסרון שישכסק,ס
 שישים שאפשר השואל רצון לסלאות וצלא ועלילה טקום טהעם אחר כלאל
 כל יסנע לכן סעולם, השואל רעת על עלה שלא כפה חטא אשר עקעליו
 לאונ.ו סניע רק הרבר אם סבעיא לא חובה לכף לרק 11 ססרה עצטוארם
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 אומץירסף3%
 אלא ירוע החסור וע1נש1 הרע לש1ן קכלת ראש1ר רסש,טא הלשוןמבעלי
 יאש,מנ1 אל כן פי על אף חב,רו ר.בר א1 שעשה לו שבר,ר כסהאסיל1
 למעשה והבה סענה לסצוא מחופש בחפש יחפש רק לבבו 1ורון מרועשעשה:

 הרכר,ם כל לכלכל בראשו עיניו והחכם ננר, אשם שלא ההוא ר.כורא1
 בשגנה כנק בעיני1 הרע ההוא מעשה לתלות כפה ש.רע ובצרקבמשפט

 לכ רוע מנלה בוה חוכה לכף תסיר לר1ן שררכו 1מי וכיוצא בשכחהאי
 שעשה הענין אכ ואף פ1סל. במוס1 הפיסל כל ו"ל חכמינ1 אטרו ועל.1עצמ,
 וה מפנ, לא סקום מכל צר בש,ם ~כות עליו ללמר שאין רע כך כל ה1אחכיר1
 ו"ל חכמינ1 שאמר1 וכמ1 כפול שכרו ואררכה 1כקשת1 שאלת: סמנ1שנע
 קורמת פריקה שמצ1ת פי על 1אף  כשונאו מעוה לטעון 1ש1נא לפריקאוהב
 מקום מכל בטע,נה כן שאין פה חים בעלי צער שיך רבפריקה טעי:הלמצ1ת
 אכ 1כן קורמת. סשנה 'צרו את לכוף שכר. ו"ל חכמינ1 אמר1 ש,נאלנכי
 מקים שאינו רק כלאו ע1בר א.נני ל1 שהשאיל לס. כלי1 סשאיל הארםאין

 להשאיל רצה שלא למ.  משאיל אינ1 אם אכו כרא1י. חסר רנמילוח עשהמצות
 חסר שנ1מל ט. הטצוה נורל מ1כח :ה מכל חט1ר. רלא בלא1 ע1ברלו
 הארם לב יצר כ, 11 למרה ווכה ארם כל שאין מפנ, אכן רעה. ל1 שעשהלמ,
 ירון אם כ. וכות לכף לר1ן עצמ1 אח הארם שירנ.ל ס1כ לכן מנעור,1רע
 1קרוב חטור 1לא תקום לא תשנא לא נרולים לאוין בהרכה .כשל ח1כהלכף

 הנרול, וה עונש וראה נא והכט על,1, יקבלה: לפחות א1 הרע לשון עלי,ש.רבר
 בשער. יונה רבינו לש1ן אעתיק 1הנה עמיתך. תשפ1ט רבצרק עשה מצוחיקיכ

 ירבר אשר ארם תראה כי לשונ1, 1זה וכות לכף לרון כענין שכתכ שלותש1בה
 וגות או חובה לצר 1טעשהו רבר1 את לשפ1ט 1.ש מעשה .עשה אירבר
 )רצונ1 אמת ררך על וכ1ת לכף א1ת1 לרון נתחיבת אלקים ירא ההוא הא'שאם

 אלא וה א.ן כ. עמך כל לכך כי אף ארם בני ננר בפה לוכות חר.נה1 שלאלוסר
 לטובה( חברך שכינת כאמת להאמין לכבך וחרניל תכריח אלא לבר1ע
 הב,נ1נ.ם מן הוא 1אם חוכה לכף הרעה אצל ונ1טה קר1ב הרבר יהיה כ.נם

 לכף 1להכר,עו הפפק להט1ת עליך ,ש ב1 .כשל1 1פעמים החטא מן י:הר1אשר
 הרבר ואם עמיתך, תשפומ בצרק שנאמר הת1רה מן עשה מצ1ת 1היא:כ1ת
 1אם ח1בה, לכף תכר.עה1 1אל ספק כמ1 אצלך הרבר יהיה חוכה לכףנוסה
 תכר,ע כלכבו אלקים יראח א.ן כי בחנתו א1 לר:ע מעשי1 רוב ההואהא,ש
 משפטם אשר הא1,לים מן ההוא הח1טא אם אמנם ח1בה. לכף 1רכריומעשי1
 ע,ר כשיש )הינו האיסור סן להפרישי השופט.ם אל יניר1 כ, ט1ב באולתםלשנ1ת
 על מעיר לבר1 הארם הי1ת טוב לא אחר ער הוא אם אכל עס1 אחרער

 איש החוטא ואם ,חשכ(. רע שם סוצ.א לכן עלי1 ס1מכ.ן שא.ן לפיחכיר1
 ג:הר ואינו שטים מלכוח עול מעל.1 הפורק כמו אלקים לפני ירא איננואשר

 :לספר להכליטו מותר היא עב'רה כ, י1רע עמו שאר כל אשר אחתסעבירה
 החנפין את ספרססין ו"ל חכמ.נו שאטרו כס1 איכא( חי1בא )1אסיל1כננ1ח1
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 להשתטר דרכג היטים ורוכ מקרה ררן על בחטא נכשל אם אבל חשם, חליטפני
 בקצרה. יתח רב.נו לשון כאן ער ביארנ,, כאשר חטאו לנלות איןמעונו
 רברי בהם וכלול ענין באוהו הוא סקום מכל יענ.ן טענ,ן יצאת' ני.אף
 ומסורש כתוב טצאח' שלא במה הארם הנהנת לרעת והשבל ימוסרחכטה
 ומפני ומצות.ו. ה' לרבר ההרר הקורא אל .נעם כי וירעתי אחר םפרבש.ם

 וכרפריך.( חסרים גט'לות המה נם כלה .הכנכת ח,לים וביק.ר אורחיםשהכנסח
 כסרר שנסררו וכסרר חסרים נטילות פרק אחר למררם ראיתי טפניןבפרק
 אקהיתא סקהא טהרש-ל רבתשוכת נכ על ואף ארצ.ח, רנ' שחריתתפילח
 או ראשק איוה פירי נפקי לא רינא רלפום פאחר סקום סכל ההיא סררעל

 המפורסם. סרר 4פנות רציתי לא לכןאחרון

 אורחיפ הכנסתפרק
 סהר"ר החסיר שכתכ סה לך אעתיק הנה אורח,ם הכנסת א,פן 'רירישאלת

 ברושם היברא יר. על בצרי יהנהתי ,נלשונו ככתבי שחבר עולם בחייונה
 )ונראה יסות פנש בסבר לב.חו יכניסם לכיתו אורחש 'בואו אם לשונ.,11ה
 בעהר סשיו עור היה לא ואם יבוא וסאין הוא מי לב,אתו תיכף 'שאל  שאללי

 שעיקר סובר הא.רח כי לבי סשברים אלו רבר,ם כי עכש'ו שמחארחה~את
 סתארח הוא למה על.ו הבית בעל בלב ש.ש להרא.ת הסה הלא אלושאלות
 כרברים עט1 נכנס כיאח. אחר שע.ת איוה אם רק אחר בכית ולאבב'תו
 שבוה לו וטוב אשרי ילך ואנה ,כא ופא.ן הוא טי לו ש,.רע ער לענקמענין
 שרואה האורח,ם עם רוטיה שנאלמו כא.חם ולא 'פ.ת פנ'ם לו סראהה,א

 פעם.ם כי לאכול להם .שים בב.אם וטיר על.1( הבית בעל שלכ בעין עיןהאורח
 פאיר,ת כפנים לחסו להם ויתן לשאול, כהש והוא אכל לא והוא הענ'בא
 להם רהיה ברבריו וינחמם כפניהם סלבו ישחנו וראנה עצב לבבו היה אםואף

 עליהם, 1,עפור בעצמו הוא .טרח עכר,ם אלף לו יה.ה ואפ,לו גפשלסש,ב
 ובנ. ושפחות עברים כטה לו .היו לטלאכים ששמש מאברהם נרול לנוסי
 על שעשה סה וככל ו-ל חכם,נו כררשת כערבים לו שנרא1 טי על ואףב.ת.
 לפנה,ם שפר ואל ובעצטו, ככבור1 לישראל הוא ברוך הקר,ש שלם עצס,ירי
 וכטרומה רוחם את שובר,ם אלי רבריס כ' תלאותיו קצת ל' אירע .כךכך
 לו, כארוג'ם ו,ככרם בעמלו, שכר ל. אין וכסעם כך אמר שבשבילםלהם
 עצטו יראה האוכל ובשעח שכ.נה, פני טקבלת '.תר אירח.ם הכנסת,נרול

 כלומר נפשך לרעב ותפק אומר הוא וכן יותר להם להיסיב יכול שאינ.כטצסער
 וטוב טטתו בטיסב ישכיבהו אצל. יל'נו 1אם לך, ל,תן מה ל' שאין נפשיתצא
 נרולה כי כהם לשכב על'1 קצה נפשו תה.ה שלא לכנ.ם סרינים לולהצ.ע
 והפשקהו הסאכ.לו סן רוח נחת 'ותר לו ,הוא בטוב שוכב בהיוח. העיףסנוחת
 לי)ונראה

 שבכ~
 סעורתו להתחיל 'סהר .ינע עיף שהוא א.רח לי 'ש אם ~ה

 1נ1!ר,ל יי-ל נראא-(
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 אומץייסףמ3
 ל1 "פ עיף איננ1 אם אכן למנוחת1, לכוא האורח שהר לסען נה שחדמי

 טמהר ואינ1 בוש האורח כי שביעתי אחר אף כסעורתולהאריך
 לאכ~

 כמ1
 לעמור האורח מוכרח שכעו אחר ת.כף הבית בעל יברך אם 1נסצא הביחהבעל

 ויתן ילתם וכצאתם הבית(, בנ. הנהגת בריני עין רעב, בעורוסהשלחן
 טאחו בהפרר1 לחם פת לרור יהונתן נתן לא אשר על כי לררך צרה פתלהם

 מסח להם תעניק והענק בר, אס1ר גהשא, פ"ה נ1ב כהנ. 1נהרנו הרברנתנלנל
 עובר, פת נרול כמה במררש 1איתא עולם. חת ססר לש1ן כאן ער ירך,נרבת
 1הפערכה הפסל עשן שה,ה ער ר,משגן אצל פסל שעשה מיכה שהריררכים

 11ה ררכים, לעוברי מצויה שפח1 לו הניחו ה1א ברוך הקר1ש אמרסתערביס
 בע,ני בפרטות. א1מץ יוסיף ירים וטהר אורחש הכנסת הנהנת 1כללע,קר
 א1 המיוחר בטק1ם לברם סע1רתם שאוכלים בת.ם הבעלי עברי שפירלאו
 האורחים עם חסר לגמול נעים ומה ט1ב סה אחריה. א1 הא.רחים סעורחקורם
 כ. אליהם הסצטרנים לענינים העיר סאנשי 1סמן סער צריכים ר1כםכאשר
 חסר נמילות לך אין ולכן סב1קשתם להשינ ילכו אנה י1רעים אינםחנכרש
 סראה לסחות או ביתו בני 'ר, על א1 עצסו יר, על להם שססיע במי סוהנרול
 סלבוש.ם להם סוס'ן אם ,כן שאלתם. תתמלא כן ירי שעל כה ילכו הירךלהם

 שקורין 1קוטא טצנפת בשבת א1 לו להצריך סרבל 1בפרטות להםהסצסרכים
 כתונח או הריק.ם כאחר 1ק1מו ובשיבו בלכת1 יחורו פניו לא לסעןרא"ק
 שא'ן ל' נראה א1רחים הכנסת לשון ל1. הצפון ט1ב רב סה השבת ביוםלבן

 מטעשה נרוע .וחר הוא וה כי אליו שכא הא1רח מכיתו ינרש שאלמשפע1ת1
 לומר אפשר א' 1לכן הכית נחרב ההוא טעשה 'רי שעל קטצא וברקסצא

 ושאר שכינה פני מקבלת .1תר נרול שכרו יהיה וה כאופן אורחיםשבהכנסח
 אורח שטכניס ט. על הוא כיא1רו אלא אורחים בהכנסח הנאמריםהמעלות
 ט, ירע שלא :ה ותועה הולך כשה1א העיר טרחוכלביחו

 שכן לבית1 .אספהי
 סעסים הכחוכ שסיפר בנבעה רפלנש בעובראמוכח

 בר~
 האיו המעשה

 פעללים רוע בליעל איש :רשהו שככר אורח איוה או הביתה א1ת1 מאסףא'ש
 לכית1 סכניסו 1אחר כן העוש.ן ,טי מ. יש ה1ה הרע הרור כומן כאשרמביתו
 הכנסת על הנאמרים המעלוח סכל ומכופל כפול שכרו וראי ל1המעצמו
 ררוכ יוהר לך טה לו ואומר הססיתו הרע יצר כיר לכו נתן שלאאורחש
 בך התל יום.ף וגם נקי 1כסאך 1אתה בראשו רסו שהוא שנרשהו טא1חובוח
 שפיקו לא .שחט1 אשר והכקר 1הצאן נכיות אילי כל כן אם תעשה כוהאם
 לטיעתו לך יביא הרע ויצרך אליך ,בוא1 אשר אורחים איש סאה לכלכללך

 לו תחשכ קללה השכם בבקר כקול רעהי סברך על שררש1 טה חו"ל טרכריראיה
 האטת אכו סרזצ, יותר הכית בעל את לשבח לאורח הנ"ל מטעםשאסור
 לא סריק. ולכוקי סעלי רלא אינשי ופוחוים ר.קים אליו יאספו שלא כריהוא

 רב פה כאטור יצרו את הכ1בש הנב1ר ולכן אורח'ם הכנסת טצותנאסרה
 אף אלא טוב לא אורח להכנש מצוה שאק בלבר וו ולא לו. הצפוןטוב
 פח ליתן ו-ל חכמינו אסרו .ככר מעל~ם רע אורח להכנש אשור שיש11
 יר'1. נטל אם כו שמסופקלטי
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323 אומץיוסף

 חולים. ביקורפרק
 ריני וכל עולסו כית אל הארם הולד כ' ער הרינש כל 'תבאר1וכו
 עשה סצוה היא ונם חסרים סנטילוח רבה טצוה הוא תולים ביקורשמחוח.
 שרגילים כסו ענינו ואין תו~ם ב'ק1ר וה .לכ, ו"ל חכסינו שררשו עצמונפני
 קול מפני שאן טב רפריה שכת לומר עם ברוב נשכת החולה אללילך

 שילך ענינו רק עליה להחסלל אסור ו:ם סעניניו, ול'תן ל'שא יכול איןהמ1לה
 ענינש ובשאר רפגאחו בענין ויתן תשא חל.1 ענק סה ולשאול לבקרכ'חירתן
 ישר בררך עסו ~שסשו ב,חו ב:י והנהנת הנהנתו ואם לחולההצריכש
 פעיס חולי ננק לבקר ראיין שאינן חל~צם לאוחן ואסילו חולה, אישלפני

 יכנס מקום טכל ר.כורא ליה רקש' לחולה ~ע כילתא להו רכסיפא1כיוצא
 ולכן לחולים .פה שהריבור כתב חררש כספר מעטר,. משאול החיצ,ןלבית
 עליו טרה החולה נפש שאע א.ש את, כשאין להחולה לילך המבקר.רקרק
 י8כח הריבור ירי ועל ושלום חס רעה טירוף ל'רי לב,א ואפשר יחיריבת,תו
 שיפשפש לחולה לומר שסצוה הווהר בשם שם כתב ע1ר צערו. נםראנת,
 לחבירו ארם שבין ברבר,ם חטא אם רהינו לי )ונראה כחש,כה 1יש,בבמעשיו
 שחיכף עליו יקבל לפחות או כשיבריא תינף שיעשינה חכם בעצתתשובה שיי יקבל למקום שבינו ברברים חטא ואם לם*סו ליורש.ו יצוה א1יפיסהו
 נחשבת ואה קבלתו ואו ,יעש.נה תשובהו לו ~רר חכם אצל ילךשיבריא

 ולהתענות להב.ן לבך אל נתת אשר מ,ום רניאל נבי שטצי:, כטו לסעשהלו
 בפרטוח חטאיו שיפרט רהתנו הוירוי ה,א התשוכה עיקר ו:ם רבריך,נשמעו
 מה 1נם חטאיו לפרוט וטוב בו בכל וכתוב אשסנו. 'רי על כלל בררךלא
 )ונראה שליפה בתשובה ויח~ור הנשכחוח יוכור כך שפח1ך בהן נכשלשלא
 א.ן יחיר בלש11 אשסתי אטר אם אכל כלל בררן אשטנו אמר אם רה*נולי

 נויט שהוא רל אל 0שכיל אשרי נאסר ועליו ב,( נכשל לא שבוראי סהלוסר
 הטשיכו וגם ניהנם של טרינה יטלטהו נוירה :נ1רה ואם שיחרפאלחולה

 ה"א וגף 0שכיל ראשר. רקרא ,סיפא כאן, ער ה', ימלטהו רעה ביוםכתשובה
 לשברון יחחש ואל ררוי לומר לפחוח לורוו שיש שכן וכל ה'. יסלטהו רעהכיום
 ראפשר טה כל להשמר שפתים 1סתק ברכות ירבר בראשו עי:יו החכם אכןלבו,

 וס וכיוצא לחליו רסו"מ המה וחשובה שהוירו' לו ויאמר רוחומשברון
 'טנע אל אפשר א. ואם יעשה ובניו אשתו נטני שלא לעשוח לו אפשראם

 לא אם בישר יר' יוצא אינו הטבקר ספניהם.הויר,י
 יתפ~

 הח~ה. על
 שט,כ לי ונראה שליפה. רסואה לך "שלח הפקום לחולה לוסר נה:ושוה

 '~כור ולפח,ה .כלחו כפי צח בלש1ן רפאי:ו ובברכת בפרסות עליולהתסלל
 רוקא בפניו חטלא ישראל, חולי בתוך אותו יכלול כרפאינו גלבו החולהשם

 האפ.ל, הקטן אח לכקר ילך הנרול אפילו לשק. ככל ובפני1 חקורשבלש,ן
 וגראה של~ה. סיסן רעה יורה יוסף בית שריח, שלא ובלבר בי,ם פעסשכסח
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 פע,ן הככא בעטק עוכרי בלבכם סטלות בד לו עוו ארם אשרי ט5ה"ייוך
 ה' בציון אלקש אל יראה חיל אל מחיל .לכו ס1רה יעטה ברכות נם"שיההו
 והכט איקים ראה טניננו סלה 'עקב אלק, האוינה תסלתי שמעה צבא1תאלקש
 סרור אלקי כבית הסחופף כהרתי סאלף בחשו-יך .ום ט.כ כ. טשיחךפני

 לה1לכ.ס טוכ .מנע לא ה' ,תן וכב1ר חו אלק'ם ה' וטנן שטש כי רשעבאהל'
 סוף ער ונו' הטה לרור חפלה בך ב.טח ארם אשר. צבא1ת ה'בתפים
 לטעלות שיר ר', הסוטור סוף ער ענני בקרא' לרור סוטור למנצח פ"1,המו1מ1ר
 אני סורה כ"ס. פוטור כן נם ל.סר כתוכ ובם"ה קכ"א. המ1סור סוף עראשא
 טטעל כשמים האר1נים וארוני האלקש אלקי אכוח. 1אלק' אלקי ה'לפנ.ך
 כארץ וסשפט חסר עושה וארץ שמש ע1שה עור אין מתתת הארץ1על
 רפואה שהרפאני סלפניך רצ1ו יה. בירך וטיחתי שרפואתי ויה.ה הוהה.ה

 כפרה טיחת, תהא 1שלום חם אמות ,אם 1חנ1ן רופא אל אחה כישליסה
 כה1רתך חלקי אן השפשעחי ושעויחי שחסאחי ופשעי וחסאי עונותי כלעל
 הנסצא אתה כי ומאסין מורה ואני לצריקים הצפון הבא לעולם ווכני ערן1בגן

 נוף ואינך הנטצאש לכל וראש האחרים ככל ולא אחר 1אתה גטורהמציאות
 הנופים טתארי רבר כך ואין ומקריו הגוף טשיני "שינוך 1לא הגוף כח1לא
 הנאזו ,אתה ולהרים ולנרל להעכר ראוי 1אתה הנכמואים לכל קרטוןואתה
 ואחה הנב.אש סכל למעלה נכקאך משה וננהאת הנכיאים כל בפינבואה
 ולא הנבורה ספי נפש 1טש.בת שליטה הורתנו חשסים מן ירו על לנונתת
 בהם תחרשל ולא ארם בנ. סעש. יורע 1אתה טוחלפת התורה ואתתה,ה
 ותחיה האהוב פשיחנו ותביא לרשעים רע ולענוש לצריקים ט1ב לנטולוררכך
 יוק1ף עליו רחוקה השעה אם שם עור עקרים. '"נ הם הנ"ל אלומתינ1.

 שלום שתהא פלפניך רצק יהי עולם של רב1נו ויאמר מעלה כלפיאצכעותי1
 שסע נאסן פלך אל ו,אפר סיני הר וכסעטר עלה כשם,ם משה ויכויןסנ1תת'
 אמרו תשובה נשערי כתוב .רוחם. רבינו לשון כאן ער אתר, ה' אלקינ1 ה'ישראל
 כולה החורה כל קתם כאלו לטיתהו סטוך אחת טשיה העושה כל 1-לרב1ת.נו
 .סטוך ער שחלה ניקטילי' בר.-י טעשה חררים בטפר 1כתב בעבירה,וההיפך
 כסאונש ווכיוהיו עונותיו שוקלין וראה תיר %א ות,ר נש ולא ונשלפיתתו
 החחיל ,סיר אוחם והניח החפיל,ן שאל 1נתחוק נתעורר מיר כוה והשק1לין
 ואלה לכל "ש לכן כ.ון. ער ~כיוח'1, גף הכריע כי לחים סטטתו 1עלהלהרפא
 יתו וש כמ ש רורווהו יוכיר1הו אוהביו גם לו שאפשר טה בטצוחלהתח~ק
 צרקה שנותנק העולם כררך ולא ליתנה .צוה שההא יוכירוהו עבורו צרקהליתן
 יוצ'א שלא יוהירוהו עלפא ליה רתקיף כשעה החולה אצל העוסרים יריעחו.בלי
 רגליו יעקב ויאסוף על ב~וחר כראיתא טיתה בשעה לטטת1 חוץ מאכרי1אחר
 רברי עטו ירברו ל0וח שנסה סי חם-ח סיסן החסירים בספר כתוב הטטה.אל

 אביו עיני האש הבן בן לחולה יש אם חורה. כרנרי נפשו שחצא כריתורה
 ררך על בווהר שמרש עעיך על ירו "ש,ח ויוסף כענק הסיתה אחרחיכף
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 אומץיוסף6מ
 שכתבו טה 3, יקו"ם שסחתו בשעח תמיר לנו אל אלו דברים שמשים ם,".
 ארם שיראה לוטר רצונם תטות, שלא ער טות תטוח שלא רלונך פוסרבעלי
 ,חברך הבורא לככור עת ככל ענינים 1בשאר 1בטשתה כסאכל חאות1לשבור
 אינה התאוה טעלם והפרירה הם,תה כוה צריק ואו לפעלה, שכחכתיוכסו
 כשר ארם של נשטה 'צ'את בשעת העוטרש ח'. נקרא ובם'תת1 צערלו

 וו. קריעה 'ר' 'וצאין המלכוש ובשול' לקרוע.מח1יבין

 אינן.דיני
 נכ. על 1לישן וין כבשר אסור סינן, כר לפנ,ו טוטל שסתו רהינואונ~,

 בשבת אכן בחול רוקא והינו הטצות 1כל 1חפילין שטע פקר,את סטור וכןטטה
 אם וכן אסור. ,ל,לו שני טוב ב.ום אנל בכל וח"ב טוחר ראשון טוב,יום
 מהכיח המת את  ומאר אם אבל עטם.ן. ירי על ראשק טוב כי1ם לקברורשא

 לטעשה הלכה ראיחי למחר שיקבר1הו רעת על הטהרה נמת בחיבהושמוהו
 לינע ופ1תר הכרלה 'עשה לא שבת במ,צא, רפסח. ב' ליל חסררלעשות
 הנפן פר, 1בורא הברלה רק .כרך 1לא הכום על ,כריל הקכורה אחר ולסחרתוכנר
 ערבית חפלת אכן ~טנה, עבר לא ער"ן עור אם הקבורה טן שיכא ער יתפלל1לא
 היום על שעות ר, ק1רם סהקכורה בא אם 1לטחרת1 לשלם טחויבאינו
 במנחה. אפ,לו תפילין סניח שאינו רק כררכו וטתפלל שמע קריאת קוראאו
 כלא שטע קריאת יקרא ,שתכח ואחר ישתבח ער יתפלל שע1ת ר' עברוואם

 1' עברו ואם עשרה, שמ1נה ,תפלל שסע קר,אח ואחר ולאחריה רלפניההברכ1ח

  רומרה פסוק, רק יקרא לא ,אילך ,משם שאטר ברוך ער רק יתפלל לאשעות
 הכרכות. בלא שמע 1קריאת וישתבח שאפר ברוךגלא

 דקבורתף המלךין דהנהגת דלריתך המת הדצאתדיני
 הוצאח סחלקש עמנו שפה בטה נסתפקחי הקלושה רעתי על עסריסי1ם

 ומביה לו,ה פה שקור.ן והוא הטהרה בית ער טהבית רהתנ1 לשניםהפת
 עקר., סהם איוה 'רעתי לא ולכן סצזה, פה שק1רין והוא הקבר ערהטהרה
 השם סן ספך לקחתי 1לכאן לכאן סנים ראיכא כרור רכר ירעת, שלאהאחרי
 את ללו1ח כשהולכ.ן הטצוה. עיקר הוא טצוה שם קרטונינו שקורקרלמה
 ער ,מטתינין המטה לפני העופרים א1תם עברי יאות רלא בעיני נראחהטת
 להמחין ילכ, רק אחר,ה הולכין כן ואחר פניהם על אותה להעכיר הטפהנוא
 הוא. רמסתכר וטעמא הבית סן יצ,אתה ת.כף המטה אחורי שיהיוכיוופן
 אם מסתסא, בשבילו תורה חלמור ,מבטלין 'ר1ע מאר הנריל הפת הל1תתשכר
 רהיכא לי תראה פלונתא, איכא ובאשה ומקרא. פשנה לטר שלא שירועלא

 ואפילו עבורה. תורה יבטל אל סססק אבל להחמיר סוב חורה ביסולרליכא
 אם אכן תחלה, ר,ראשח טחמאין מינן בר מת'ם שני כש"ש פפגיו."ים אפוח ר' לליתו לפחות סח1יב או הטת נושא. ראה אם חיובא רליכאהיכא
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 קסנה אבל נרולה ור1קא תחלה האשה טוציאין או השניה היא נר1להאשה
 כחבתי. וריניה ישראל קכרי לרואה הברכה נ1סח פה. סעשים נעשו 1כןלא,
 להספירה לא אם תורה רנרי לרבר אסור קבר או סת של אסות ר'ת1ך
 כל כולו הקברוה בכיח או קכר של אס1ת ר' תוך של1ם שואלין אין1כן
 הסח רעוסקי לרוו יש וסזה אמ1חיו. לר' ח1ץ אפ.ל. המת נקבר שלאומן

 וקלוח שחוק ועניני כליצנ1ת 1לא ,כ'ראה כא,סה רכר.הם שיה.1 צריכיןוהקבר
 רנהונה הנט.לה יותר. מאר נר1ל ע1נשן הטקום שכוה רק תסיר האסוריםראש
 לש,ם שיכנס1 קודם לנט.לה והוה,ר1ת הקכר1ת כ.ח ובחצר עלסין ביתכחצר
 אל מקום מכל אלו בענ.נ.ם תסיהא מקום .ש רהיטא רלפום פ, על אףב'ת
 הש נטילה בשעת סמך. .ש לכ,לם כי הותיק,ן קרט1נינ1 מנהנ בע,נ.יליוו
 הישיבות בשת. הכל בין פעם.ם 1' לישב טנהנ. ונו'. לנצח המ1ת בלעלופר

 שב'טיהם ומהשבות הטעמר1ת כסנ.ן הקברות בית וחצר עלסי: ביתשבחצר
 ער נועם יהי לומר 1יש השלום. עליו הטלך שלמה שאטר הבלים שבעתננר
 שפע קריאה סרר בביאור בארוכה שגתכתי כסו הט1מאה ר1ח1ת להכריחסופו
 צריך אק נ~ם רויהי תיב1ח בסנין רבר.ו ולפי שמע רקריאת נועם 1יהילנכי
 הנ"ל כ'שיבה ולא למטת1 הסמ1ך שמע בקר.את לא ימים אורך פסוקלכפ1ל
 טיושב המתחיל'ו כאותן ולא בכ1לן לכופל1 שכתב פשה סטה מרעתלאפ1קי
 רנ,לוח הנ"ל 'שיכות סק1ם טחסי. ה' אתה בכי הטמיסים כאותם 1לאכסתר
 אחת, תיבה אפילו או נועם 1.הי שם טלוסר לי~הר יש לכן נקי שאינ1ה1א
 סטיגופח נקי רוחותיו מר' לישיבחו סביכ שיהיה לעין רב רקריקוצר.ך
 שכלה סטקים אפוח ר' 1סלאחריו עימו סלא לפניו שמע, כקריאת המבוארכרין
 אלפ. אלף סריכורו יפה שתיקחו היתה או ט.נופת חשש יש שאםהריח,
 חכפינו שררשו בה עונה הכרת כזה ה' ררבר עונש עליה איכא ראופעסים
 שבתצר בכיור מים כשאין וכפרט להנלן רחסנא הע,למות טכל שנכרת1"ל
 כלהסקוסוח סתטא שם אשר העיר כרחוכ הפתח לפני ליטול שרנילים עלמיןב.ח

 הליכתן כשעח הנשים מבת לפר1ש והירות צריך סאר סה צ1אה.סלאש
 הטוטאה רוחוח וה ירי על שהבריח .ר,ם נטילת אחר ובפרט1ת סהטת1חזירתן
 נוהנין הירמישא שבק"ק 1שסעתי יר.הן. על ב1 להתרבק 'חור1 שלאסעליו

 כלא1 עובר סחו הפלק הנשים. כשבא1ת הכותל לצר פניהם להפ1ךהאנשים
 כטבהאר נפליים בענינים הקמלה ~צר לפת נרול ביווי איכא הלאווטלבר
 שר. לכבורו כהלנת1 צורך יש אם אכן תצא. רכ. 1נרקנר נשאכפררש
 חים רוח עור כו יהיה פן פטש למ,תה כסוך להוציאו אל פנים כל1על

 הקבורה שאחר בוסננו שאירע נאמר השסועה 1פפי פעמש איוה אירעכאשר
 טצאו הקבר לפנות הוצרכו שוטף גחל .ר. שעל ומפני לאיתנו הנקכרחור
 וטקרוכ הנקבר צער מרוב בפצעים והראש טרם רשיטות טלא הארוואו

 קורם שעוה ג' על.1 שעברו ער סהכיח הסת להוציא שלא פה תיקק:עשה
 הםתינו אם אף שאו הלותה קורם הקבר תקנו לשבת פטוך נפטר ואםלויהו
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 ארמץיוסף324
 הרוב רעל ונכברים לעשירים חולים טביקור לפטור נרול פק1ם "מ שס"*
 ובפרטות בברקאותם עסהם רנל שאינו ם. אליהם כשבאים לטורח בעיניהםהוא

 לבינונים אכן מינחה1. רעת,ה טיתכא לא רססתסא בעיניהם מהםקטנים
 על סתבישק שהקסנים לקולא לצרר שיש הנם כפולה המצוה ומרוכאיםוענים
 אחריהם לשאול חיוב יש ולפחות וה על לכמוך אין מק1ם מכל חולים ביקורירי

 צערו שישמעו ירי על רחטים עליו ולבקש לרפואתו ליעץ יוכלו לטעןבביתם
 עבורם שילך סי להם ולהמציא לכינונ,ם %הלמת סחסורם ר, לחם ית,ולענתם
 שס"א טיטן בס"ה כתוב טשמשים. להט אין כץלו אנשים הרוב על כי ואנהאנה
 אם 4אפילו העני, אצל תלך אתה לכב.רו לעשיר ח,לכים ורב,ם חולים ועשירעני

 ה%ך, ארם אק העני ואצל אצלו טשפן שרכ.ם כיון חכם, חלסירהשפיר
  שמים 'רא אה ,ת"ח שמ.ם ירא הארץ עם עריף, התורה כב,ר צרקה לעניןאבל
 קירם. "ארץעם

 עצמה החולההנהגת
 לעש1ת לארם ונכון שטוב נראה וכעיני צוואה, יעשח ירוחם רכינוכתב
 כסתר הרבר לעשות ירצה ואם בעינ.1 לנאטן חת1מים ושסרם בעריםשטרות
 אם אק לנאטן, 1שטרנו ההוא הכתכ 1,חתום ירו בכתב רבריו כליכתוב
 רצוה יאסר אם רק ירו על להחחיב קיום ירו לכתב אין בערים נעשהלא

 פלוני כיר ההתום הכתכ שכל שסעוה כשר.ם ער,ס כפני תליו הרנשתכשעח
 חתב אם שיוכור חיוב וכטעט טוב נם 1ע.ו. תוקף ככל יקוים ההואהנאפן
 בפנקסו. רשום א,נו אחרים משל בירו פקרונות לו יש אם או ארםלשוס
 כרי בציאתו לה~גיר צרין נפנקסו רשום הוא אם אף חיב שהוא מחאכן
 בסקר1ן כן שאין סה הטוריש פרע שסא עבורם ר,ן ב'ת או יורשיו יטענושלא
 כל לכתוב עריך שסים ירא שה1א וטי הח,יר. לומר שיך אין בעין  שחואראחר
 שעת ער יסתין %א ארם לשום שיתחחב א1 ש.קכל חיכף וכרק בספרעניניו
 יורשיו יהיו ולא נסור שטר רינ לו ש.היה כפנקס1 ויכחוב הנ"ל סטעפשחליו

 שום לו חיב אם ונם טח,ק ההוא חכתב שאין וסו כל פרוע בטענתנאסנים
 חחיה ואם יורשיו. את ינ~% ולא להוכירו עליו טצוה בפנקס1 כתוב ואקארם
 הנ"ל בכל להוכירו סביבו העופרש על סצוה הנ"ל חענינ.ם ווכר אינו מינןבר

  שאול' שכונתם לו ראפרו לבו ישברו לא למש וברעת בכינה עטו לרנר1יראו
 לא אם אף .ומים או כ.1ם כך אחר לבו את חוא ישכר כאלו טררות 'ריעל
 רבינו כתב עור ישחגה. איש כלב ראגה לגן טובא עלטא ליה תקיףיהיה
 לטח% ארם לכל שהפ כתבתי ואני שחטא, טי לכל מחילה יבקשירוחם
 לטותו. סטוך שכן כל כן 1אם ל'שן ש,לך קורם %%ה לילה בכל לו שחטאלם'
 ףחעטף. יר'1 יטול שייטה תשובה ויעשה כתפ,לה שיעורוחו סרבים יבקש שם,עור

 שם כחך אטת נמאו טשה אטת ותורתו אמת אלקינו ה' ושומרכעקמת
 עור ביתך יושבי אשר. וער לעולס ער אשרי רזוסר וער לע,לם טלכוהוכבור
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 ועכרי סצוה עכרי רלא וסכר, האכילים מקילין הכראה סשרת הכנר.בשולי
 כסעורה להם הנשלח 1ין והלחם הבש,ם כל ששולחים במה נרולהעכירה
 מינתהו פירי טעם, 4א וא'נהו אחרים לענים או ההקרש לביחראשונה

 סע1רה כל האבל יאכל שלא ה1א נרול ח'1ב כ' כז'ת טיניהו טעמיוהסהררים
 לאכול מותר הלילה ער האכל אכל שלא נפשך אם אכן פשלו.הראשונה
 בברכה רכיעיח כרכה לשנות סחויכ ו' תוך האנל סשלו. הראשונהסעורה
 כוראנ1 מלכנ1 אבינו האל העולם פלך אלקינו הי אתה בר1ך יאמר, וכןהס1ון
 אמח רין אטח אל והמם,כ הטוכ החי הטלך יעקב קרוש קרושנ1נואלנו
 כל כי כרצונו כו לעשוח כעולמו של.ט בטשפט נפשות לוקח צרקשופט
 ולכרכו ל1 להורוח חיכים אנחנ1 ובכל ועבריו עמ1 ואנחנו משפםררכיו
 ולשלום לחתם ומע* טעלינ1 הואח פרצה יגרור ה1א ישראל פרצוחנורר
 כרכה רס1ף וטעלי כסקנם איתא 1בנמרא הפוסקים רככל 1אף וכו',הרחטן

 ולא כן, לומר צריך או האבל ככית טברך כשאחר הינו וה אבל וטעל,11
 ב,חיר מנרך כשהאבל בשבת אבל לטה. ירעתי ולא כן סברך לאחרראיתי
 ע~מו האכל אפילו א1 סברך כשאחר אבל כן, לברך 'ש אבלים רנ' ב1יסוןאו

 אבל לברכה. ואין רפרהפיא פילחא הוי אבלש שאינן אצלו אחריםואיכא
 בטנחה. תפילין שמניחין הטועים כאהזם ולא ראשון י1ם כל פחפילקפטור
סצ1ה

 להתם~
 אכל. שם אין אם אף הטת פ.תת כחרר שבעה כל בעשרה

 הכי *ה רעביר לסאן כחלסא ס.תנא ראיתחוי קטך( טוער בססכחתואיתא
 חנוכה בהלכ1ת כתכ ב0הרהל רעחי. את שהנחת רעחך תנוח ליה1אמר
 שמרליק,ן בנר המנהנ האכל. אצל וחנוכה חורש בראש הלל אופרששאין
 ער הכנסת בכית ו' אחר נר שטרליקין המנהנ וכן 1' כל ארם בו שפתכחרר
 סקום כשום סצאח' לא תככה לא הלילה וכל היום כל חורש עשר אחרתום

 בנר פנהנ אק איטליא שבארץ שמעח, ונם ט1בא הבחראי בספרי1אפיל1
 שאין פ. על 4אף אותו, טכבין התסיה ואחרי הצבור חפילת וסן כל רקתמיר
 הרבה להרר אק אשכנו כארץ נסש נוחי אבותינ1 שהנהיגו סחסנהגל111

 וכל חיוב. אין וה לכבוח, עשוין שא.גם ספני משעוה נרות להרליקאחריו
 וראיתי בשבח. שככו הנ"ל בנרות שב,ח לנכרי אפירה הוא :רול שאיסורשכן

 שבח במחוא. בארץ לישב ו' חוך חאבלים שטחטירים שסוח שלחומרא
 עולה שהשבת כלל צריך ואינ1 השבת יום של האכילות להשלים אחתשעה
 א' ליום השיכת הלילה תעלח איך ועור שבסרהס.א, רברים אכיל1חבלי

 שהחסירו טסה יוחר באכילות להחטיר שא.ן ופלכר חשבח, יוםלאבילות
 בטשא' קרוכה בשטועה שלפעסים קולא *רי אחי זו חוסרא נם ףלחכסינו
 שבת בערב נשלס1 שהו' 1כסב1רים בלילה כיה אחת שעה תיכף יושביןשבת
 ספני נרופה ראשכנוט רנחסחא כעינ' נראה חנ"ל. מטעם היא פילתא1לאו
 איש אין כולו הי,ם וכל הכנסת בית שיאת אחר חיכף רק חולכיםשאק

 ששיה ס" "ד ש קג"ב רף שצ8 פיגץ: סשה ר של בשריגשא"
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 המנהנ ה.ה טאז נקבורתה לפהר יכול'ם היו מקום סכל הלויה קהים שטתג'

 להוצ,,1 הלויה קורם העולם כל סערו לא כרחיבוהינ1 מינן בר סתכשהיה
 נתכטל שנה בכ' אכן פסח, כהלכות בפהרהל כתוב וכן עלפין כיתלחצר
 סח היה רחוקים 1לעתים ס1עט,ן הקהל בני היו שסתחלה 1אפשר טעם, בליהטנהנ
 לקהל הכברה ה.ה ולא סטפר מת. רק טליין הי1. לא הקהל אכלו ואלו מינןבר

 הסעורה בשעת טינן בר טת להיות כן אירע שלא פאחר כאכילתןלהמתין
 נחבטל יפרוץ וכן .רכה כן הקהל שנחרבו עתה אכו המתינו, לכן פועיר פעטרק

 לכטל שראף שכן טכל תורה הלסור עכורו לכטל שראוי טי פנים כל ועלתענין,
 היא מצוה סקום ומכל לארץ בחוצה חיוכ אינו פסש קרקע קכורת האוכל.~סן
 ובכור כהן קוברין שבפולין 1שסעתי זה, על טקפירין אין לטה ירעתי%א
 שיהיה צריך ארון. להם שעהמ.ם וכהן י1~ת זולת הארון מתחתית גסרבלי
 ספורש ולסעלה טפחש ח ששיעורו 1נראה הקבר, רופן הפסק לארון ארוןבין

 פה שנכשלין זה על תנר קראתי ופנע,רי טפחים. 1' שהוא ההפסקהשיעור
 עפר מילוי ירי על בהנכהה זה לתקן 1אמרחי 11 בהססקה חקברותכר1ב
 בי. רמשנח מאןוליח

 השבעה' והנהגת האבל אצל המזון וברכת והבראה קריעהדיני
 מלבושי1 כל לקר1ע צריך 1אפו אביו רעל שערוריה ראיתי הקריעהבענין

 ובשאר הכי עברי לא ררובא 1ר1כא לכו שינלה ער פשתן של הכתונת מןתוץ
 של הקראנן אם וע,ון רקרוק צר.ך 1כזה העל,1ן בסלבוש טפח לקרוע צריךסתים
 שתחח באוסן המלכוש על כפ1ל שסונח אחר וה שיעור ככלל והקוטאהסרבל
 שכקראנן הקרע הר1ב על וגם לבו אל יתן החי וה 1כל שלס הטלבימהקריעה
 בבית מקום בכל הוא הקריעה 0קום קר,עה. יר, י1צא אינו ושם לאחריוה,א

 מפנ' הוא רטעמם ואפשר שטאל כצר ואם אב על לקרוע נהגו שפה רקהצהאר
 שאר ועל שסאל פצר שההא לכו שינלה ער השיעור ו"ל חכסינושנחנו
 מינן כר וה אחר זה אבילות שנ, שתקפוהו מ. יטין. בצר קורעיםקרובים
 תראה הראשונה, הקריעה על סשהו רק פוסיף שבעה אחר קרוביםסשאר
 אף משהו רק מוסיף אמו ועל אבי1 על היתה הראשונה קריעה אםשאסיל1

 כרבר. הלכה מק1ם טכל האחר כצר לה.ות ראויה היתה הטנהג שלפי פיעל
 שבעה לאחר אפילו ואטו אכיו ועל טפח, מיטיף שבעה ותוך באבל4(המיקל
 1' אתר אפילו ואטו אביו על חרש קרע לעשות נהגו פה לבו. שינלה ערסוסיף
 חתם אורח ערוך בשולחג כתוב הסוער בחול קריעה ריו קרוכים. שארשל

 רק לקרוע שלא באשכנו שנהגו ום"ה פהר-ל בשם תקמ-ו סשןכהגהותיו
 וררשח' חקרת. ופה המהגר. לאחר קורעים קרובים שאר ועל ואפו, אביוש

בפטירת
 ועק"

 לנהונ * נראה וכן סבורר סנהג שאין רכה בהושענא ףל הונעק
 לפחוח לקריג חיבים ותורתו טפעש.ו שי1דעים חכם תלפיר או רכ, עלכנ"ל.

י(
 שוושי

א ף 59  שץ. 9ץ י יק: 
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 אומץיןסףש
 ~נת סוב בעיני וכן וסצטער, באבל סשתוטפ ורוטם 'ושכ האכל ונפצא"חי
 קבלח, 1גלסור. שכול אותו לשנת יניחו שלא 3אופן אחר אחר האבל כיתאל

 שום האבל סכ.ת ליקת שלא שנוהנין שמה ו"ל סנ"ל מהריה הנאוןסט:ר.
 רכתכ: מהא בא וה שטעות ואמר בעולם שקר שים לו אין ו' תוךרכר

 ליסלו רשאי אינו האבל לביח כו לילך לחכירי חלוק הטשאילהפוסקים
 האכילים לקר1בי בשכת מלבושים שינו. ר.ן האבל. יטי שיעבר1 ערמסנו

 שבח בכניסת וב"י האב"ר פה שה1לכ'ן 0ה חקש"ה. סי' לעיל כתבת' כזהוהטעות
 שהוא קכלחי הכנסת לכית האבל ללית הכנסת ביח לחצר לברכוססוך
 עישין שבפראג ,שסעתי המת קבורת אהר. ;"ל ב.מ.הם שעשו לשורהוכר
 טב.ת כשי:עאין כשבת שבשחר,ת חורפ. בי0י יוכורנ. ברכ:, קורם ססששורה
 כ'ח פחח. שני שנין האבן על אהר אחר יישב.ן הע:לם רוב היוהננסת
 מטור, וקכלתי תחת.1 אחר. :ישב ת.כף קמ.ם והיו כמיטריה רנע כסעטהכנסת

 להוש.כ רנילים היו שטאו נשתרככ הוה שהטנהנ פה אכ"ר שהיה ילטהר"ה
 כ0ו אצלו .ישב'ן והקהל התפילה אחר כשכה הכנסת כיח כחצר"אכל
 פ. על אשכנו טנהנ שכן הרא"ש בשם שצ"ך.( כטיטן רעה י:רה כטורשכתוב
 הנה.ני האבל עם כיש.כה המנהנ ש;תבטל וטא: לטקרש ~כר שה.ההסררש
 ספנ. רק זה א'ן ולרעתי לוכר הוכר בטל עתה והן כנ"ל אחר אחר ל"שבלוכר

 :אח השכיל1 חכמו ילו משמשת ה.א טה וי .ש'בה ואח את .ב.נו לאשהכסילים
 אבות.ני מנהנ שכל מנהנ ש1ם על ללעונ א.ן כי הטנהנ בסלו לאלראשיתם

 לא הלבבות וס.ע1ס כג:,רות הספר.ם ואיבור הגל1ת שלאריכוח רקחורה
 חשש בו ש'ש לא אם מנה: שום לשנות א.ן לכן כלום. הטעם לנונ1רע
 ה1ראי. מפנ. הספק לה:יח שאיןאיסור

 חידש. די"ב שלךשיםדיני
 אחר רגע רק לגער אזתן טלבש,ן וה0הרר.ן טאר טקילין לבנותבכתונות

 קורם ללבשם שיריך לי נראה לפחוח כ. נטור איסור יוהו תיכף אותןופושטין
 בפוסקים הכתוב שעה שלש1ן להקל לצרר יש אם ואף חרא, שעההפשיטה
 ובאסח ולילה מיום שעות מכ"ר אחר שה1א שעה קוראין שאנו סהאיננו
 פ.רוש כי שטוח של חכרא הוא השביע' ב.ום ל,שב האבלים שרניליןהשעה
 רק רשכ לשבת סמון השכעה חתח.לו אס וכן מה, ומן הוא בנמראשעה
 סברא אין ל3נים לב.שח ר.ן גב. סקום מכל ב1 יצא סחוח או שעהעישור
 לוה :רולה וראיה מטיול, לימנע עריכין חורש :'"ב שלשים כל 11.לקולא
 וכ. וקשה הכנסח, לביח רק ב.תו מפתה י:צא האכל אין שכשבתהסנהנ
 היא הליכתו טסח0א בחול כרחך על אלא פכחול י1חר בשבת אבילוחנוחג
 כל אסור בחול רט.ול מ0.לא בשכח כן שאין מה שרי לכן לטחתתוצורך

 שיי4 פוש; פאק 4,א 8י-1ט
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 שפעלים .רוע לאבל,ם הטוון וברכח ולגו:צח וברכו הקרישים ענין ץ בשכתשכן
 וה תיקת אכן 1.וחר, .ותר טוכ החס.לה כל ולהתפלל פניהנם, נן ירי עלהטה
 ועל התפילה פכל שבעתים מוע.ל תורה לימ.ר אכל הארצות לעטי רקאינו
 להכב.ר ערך אין תורה חירוש. טחרש הבן ~אם ערן, לגן הפח טכניס,ן כן.רי

 ררוח, הנעלם במררש טוכח כן טעלה, של כישיכה כן יר. על אכיושווכה
 מה כל כלימור להרבות נרול נהשחרלות ,וררו ואם אב על אבל כללכן

 עלם,ן ב.ת בתצר האב*ם שנחעטפ. הסנהנ היה סאו חכסתו. לפי לוראפשר
 בת'ם הבעל, אכן לרש ל.ענ מסני טליתוחיהם פשטו הרק צרוק שאחררק
 ונראה לביתם. כניסתם ער ראשם סעל זזו לא כקאפ"א כנון סעוטפיםשה.1
 ולכן עיט.ף, בלי עלס'ן ככיח לקהל .כנסו שלא כרי היה שהטעם פשוטלי

 האבלים הולכין לרחוב טחיץ הולכין היהור,ם שא.ן חגם יום שבכל בהירסשנוהנין
 ארם ישנה אל לכן קאפ"א, אשכנו בלשון הטטרון בעט.פת ההוא היוםכל
 המנהנ פ. על ב"ה כחצר להתעסף להם יש וכן אבות.נו, סטנהג בוהנם

 וח.תם אומר בפה או בכחב ואט. אביו כשמוכיר חורש י"ב כל הנ"ל.מטעם
 טוחם, אחר. כיבור פצות מקים ובזה לאמו סשכבה או סשכבו כפרתהריני
 י"א רק קריש אומר,ם הבנים שא.ן רלרירן לי נראה אכן כפוסק'ם פשוטכן

 כניהנם חרש ."כ שמשפטם כרשיע. אכ.הוו לאחווק. אתי רלא כריחרש.ם
 חורש. ."א אהר סשכבו כסרח הר.:. ולומר לחתום ראוי אין וה טטעם כןאם

 חכם תלטיר האכ אם ובפרס אכיו שם להוכ.ר כר, פלוני כר יכתוכעצמ. שכשחותם הוא ואם אב כיב.ר אצל האמור וכטותם בחיהם מכברםשככלל
 כהתיסת. הארכח' וה וססעם וכיוצא החסיר בן לכתוב גרול כבור לושוה
 תורה שעל גרול כבור הוא ולרעת' על,הן שם. שחתסתי הר.נ.ן פסקיככל
 הנ"ל. טעם סלבר שמו יוכ.רור.נים

 כלה. הכנסתפרק
 ש.עור, להם שאין הרברים סאלן שהיא לחופה כלה בהכנסת גרולהסצוה

 קול שומעים אם ואף 11 מצוה לקים כלל סקפירין אי:ס רעלמא רוכאוה:ה
 הולכים אינם סקום סכל ההל,כה רואים כעי:יהם ונם לחופה ללכתהק.רא
 %א בכסונם ולא כגופם לא כעולם הפסר נר:ור שום בוה להם שאיןהגם

 עוכר ככלל או יחשבו עול פ.רק, .נכלל לב רוע אם כי ~ה שא.ן :טצאבככורם
 פפורשת שאינח סצר המצ.ה שטב~ה .חשכו טיחה שחיב חכטים רבריעל

 העוכר לטה הטעם שוהו חשובה בשערי יונה רבינו שפירש וכטוכהורה
 הקלה ון בפצוה *והר יש סאר סאר לכן מיחה. חתכ חכטים רבריעל
 הכנסת שפלשון לי ונראה שכרה. סתן מצר ונרולה כיס וחסרון טורחבל'
 לבית עם בקהל שהולכים ותיקין פי על הקרום שפהגנו לרקרק ישכלה

א בל 148ר בשבת רסעל מוןלא יי-ל נראה.(  בחי. 
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 והכלה שהחתן שאחר ולא וסוב ומקוכל סתוקן הוא לחופה אחריו והולכיןהחתן
 שלא יר. שעל רק כנ"ל תפיר נהגתי ואני לחופה יבואו הכנסת בית בחצרהטה
 סלכח החתן ש0מתין הר.כ על א.רע החתן לבית סועטים אנש'ם רקבאו

 להסת'ן הוצרכתי כן ירי ועל לחוסה השמש קריאת אחר רב וסןלחופה
 אכו וטו. א.כור ספנ. התתן לבית סלכת מנעתי .לכן רכ וסן ע'רכרחוכ.ת
 לרקרק רהתנו בעבירה הבאה מצוה יעשו שלא לרקרק צריכין לחופהההולכין
 העוסרים אכן אמנש, שכר גרול כי כולם על אסן ולענות הברכותלשמוע
 הכרכוח השוטעים שמן וכל הכרכות לשסוע יוכלו ולא והית.ל כשיההטרחוק
 שכרם שטא בלבר 11 לא א0ן ולענות אליהס להא~ין סקפ.רין א,ן שיחתן יריועל

 קרוב יעמרו שלא ירקרקו פנים כל .על מאר נרול שעונשם רקכהפסרם
 כשיעור 0ק,ם כריחוק יע0רו רק הכנסת כית בחצר להיוח הרניללסינופח
 לחופה לכת. קורם מנחה יתפלל שהחתן כתבתי ראשון בחלק לעיל.שכתבח'
 משל,ך שהחתן סה ענין ברכה, של כוס שיטע.ם קורם עננו להתפלל י,כללסען
 שנ"ה סיפן ברוקח כתוב בש.שב'נו הכנסת כ.ת 'ציאת אחר הסליתלהנלה
 אחר בשבוע אחיות או אחים לב' חופות ב' לעשוח לטנ.ע א'ן מצרו.וטעטו
 חים ראורח ערוך בשלחן כתוב נהנח.. וכן קסירא, איכא אחר ביוםרר.קא
 העולם פלך אלקינו ה' אהה כר.ך טכרך בתו*ם שטצא ראחר ס"ככ.טן
 כן על חתום כסשן ור יפשל כל העמק,ם שושנת ערן כגן אגון עגאשר
 אברהם, של ב:רש הכוחר כרוך הפרה בל וחוק בסהרה ש0רה אהכיםאילת
 טוכח ונם בשם יחתום אל מספק לכן בשם חתמינן אי לי וססתפקא כאן.ער

 התלמור חת.0ת אחר שנתקנה 11 הברכה על .וסף בית שהביא הרא"שמרכרי
 חים אורח יו0ף סכיח כרמוכח וטלכות כשם לכרך כרכה אינה כןואם
 וסלכות בשם טתחלח הברכה לסה ע'ון מק.ם כאן יש כן ואם ס"1ס.מן
 לארץ לחוץ סירהשלים כתב :"ל סג"ל ישעי' מהר"ר הגאון עיון.וצר.ך
 רסתיא הגרי עונש טפגי ראשון בליל טצוה כעילח לבעול ח0ור.תנ:ירות
 ככה. על לבנ. טהיר נפש כעל לכן בוה, מאר בכתבו והאר,ך לבטלהורע

 סוציצם טצש,ש שוה1שה הדת פק לטצן שהמחי פה השמה המר"ו בנ411ת 8יקי4 איוה שנהנה'א%
א שבר בוץ לקבי מה ע* לש ההמא שהמעיס 11 לא ג"ן יהה%4גיי  לגן 41וופ ותש * 'ש % שף 

 ש6 שהי1ם ששרלפעק

 התפארת.פרק

 כתב בא-צ במצותיו. הטתפאר טאר וטר רע כ0ה אפרש רברראשיח
 האינו כחושך שהולך שטי לרעוח הטובות סרות יעשה הכסיל לפונו, ווהבהקרטה
 כנון וכיותיו כל הטאברת אחת מרה שחהיה אפשר הסרות בחיקוןטתכהן

 והאיש חבירו של בננוח חס.ר עצסו ופיפה וטתפאר פעשי. עלהטתנאה
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 קטן נקב החבית כתחת.1ת 1יש הטש1בח ק חכית שמטלא למ. רומהההוא
 כאן ער א1תו. 'סת.ם לא אם הקטן כנקב הטשובח הין כל שיאבר ססקא.ן

 כע'נ'ך ראה נם ראה ה' לרבר וחרר הנלבב הא'ש ואתה הסהור,לשונו
 הטרקרק אכן כמעשיו. הפתפאר בעונש הנ"ל החסיר הפלינ טאר טהשלכך
 כמרת שרניל למי רק איננו הוה החס1ר שעונש 1יבין יראה וה ססרכלשון

 בננות תם.ר עצטו ומיפה 1כתב כלשונו שסים מה אכן תמירההתסארות
 הנ"ל לעונש תנאי שיהא 1לא הכי כתב רלישניה שיטפא ראנב נראהחבירו
 חלק לו שאין למכתב ליה הו. טיניה רעריפא ספש וכלשונו ככתבו ח:יראי

 שאינ1 וטי חכירו. בקלון המתכבר על 1"י חכסינו שאמר1 כטו הבאלעולם
 בכלל ש~אננ1 אף לעתים רק במעשי. להתסאר תסיר רניל שאינו 11 מרהבעל
 שכר סקכל שאינו ומלבר בירו הוא נר1ל ע1ן פקום מכל הנ"ל הנרולעונש
 מירושלם' בר"ח שכתוב כמו כך על ע1נש לו 'ש נם עליה שטתפאר חטצוהעל
 לטה לון אסר באורנא קב1ע ר),הנם רתרעא צ'רא אוטר חנינא בר יוסיר'
 הטובש מעשיו הטסתיר שם כתב ע1ר וטפרסטא. צ~סא רח1ת א"ל כןרא
 הלבב1ת ח1בת לש1ן אעתיק והנה הר,ן. מבעלי נסתר שיהא שכרו ארםמבני
 הן אחרת כונה בשיחוף יתכרר השם את העובר של הנרולה רעהלירע
 שקורא 11ה הבר.ות בע'ני לשסו ככור לתת הן טם:ן ההיא בעבורהלהריח
 הפעשה יח1ר טטפם.ר. והשלישי כקיצ1ר, לשונ1 1וה חונף הה1א בשערהטחבר
 עבורת1 ט'הר ואינ1 אחרת סבה בעבור עכורתו שיעב1ר ל1טר )ועונולאלקש
 יעכרהו לא ארוניו את ,ורע שאינ1 מ. שכל ספני הוא בלבר( יחברךלהשם
 כף ועובר והנוק התהגלח ממנו 1.תכן ענינ1 שנ1רע סי יעכור אבלכלב1
 הח1נף על הצלמ.ם לעובר ,תרון ו.ש ענינו מכיר ולא אותם הבורא ולאארם
 )רצ.נ: נכיא ירי על מ1והר אינו הזה בזטן הצלם.ם עובר כי הא' רברים,בר'
 אלק.ם בעב1רת המעוה קבל המחנ,ף אבל בנב,אים( סאמין אינו כילוסר

 באלקים פמרה שאינו מי עובר צלסים העוכר כי והכ' וולתו, מעבורוהאזהרה
 אין הצלט.ם ע1בר כ. 1הנ' כאלקים, שמטרה מי את עובר המחניףאכל
 הח1נמ אבל כפירח1 פרסום ספנ. ממנ: נשמרש והם ארם סכני נסתרענינו
 שבמר1ה הנרול והוא לה~יקם 1,כול כו בטוחים ארם ובני נראית כפירתוא.ן

 ע1כר הצלמ,ם השבר כי :הר' וטסתה, יהיר חונף בלשוננו ונקראחעולם
 כע,נ,ך הראית לש1ני. כאן ער לנעברי1, תכליח אין .החונף בלבר אחררבר
 ל'צלן רחמנא ורה עבורה ע1בר סעון י:תר החונף ע1ן סחשכ ה1ה חחסירכי

 הנ"ל החונף הוא אותם פפרסם לפחות או הסובש כטעשיו שטתפאר סיפסילא
 הברר:ח בכל שתך הנ"ל חונף ענין ארם. כני טפני טעשיו עושהשבורא.
 ויחציכוהו לחסיר העולם ש.חו.קוהו כרי כהם להתפאר כרי לעשותםשאפשר
 שיכות ש,ש ש1נש א.פנ.ם בכמה א1 אותו ויהנו טמ1נם לו ףאמינובראש
 שכ'ח ח1רה ובבעל. כולם על שעולה חיתונים הנאח או ונכור סטוןהנאת
 שיחויק1הו רק ההתפארוח כל שאק הסצות פכשאר יותר סאר טיור :חרכר
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 התפארח נס איכא לחסיר שיחויק.ה1 טלבר ת.רה כרבר. אכןלחסיר
 ~בר, כוה שעושה ום' בארץ אשר ה:רולים כשם כחכטה ושם יר ל1שיש

 הה" כר.ך הקרימ לפנ, שעשועים שהיא סאחר כ' וטכופל כפ1ל עונשותורה
 לקנ"ק חולין הקרושה יעשה אם לכן ערן אין התורה .לקר1שת חסרח.וכלי
 סכל .רחק נפש1 שומר לכן לע1נש1, ערך אין בוראי קים בעולם אובר;ולם
 א1 ברבש שר1רש בשעה לבבו את החכם 'רום שלא וכפרט בי1תר.וה

 לקול. הטקשיב.ם לחבר,ם או לתלם.רים ספרו או פרק1 וש1נה ש'1שבבשעה
 טשפטיפ, לפנ,הם שם 1הוא על.1 גצכים 1העם מרין על ש.1שב כשעהיכן
 שיאו  לשמים יעלה אם לככר1 אחר.1 הולכ,ם כשהיו לתלמ.ר'ם אמרורכ

 ארם כל יוכ1ר 1וה איה1 .אטרו ר1א'ו יאבר לנצח כנלל. יניע לעכ1ראש1
 חהיה אל הכל לאר.ן ומפאר שטשבח כשעה החון יכן לבב1. רום אתלשבר

 ליקח ארם לכל "מ אלו ררכש ועל הקהל כע'ני בקול. חן למצ,אכינתי
 משום ולא בלבר שפ.ם לשם רק עב1רתו 'עב.ר שלא סעשיו ככל בנפשיעצ1ת
 לא סקום סכל שט'ם לשם עכ1רחו עיקר חהיה ואפיל1 כע1לם, אחרתפנהה
 וה משפט עש.ת בס1כה ו"ל חכט,נ1 אמרי אחר. ורבר שסים שם,צרף
 ,הכנסח המת הוצאת וה לכת 1הצנע חסר,ם :מיל1ח וה חסר אהבתהרין
 אמרה בפרהס,א לעשוח שררכם רברים 1חומר קל רבר.ם 1הל.א לחופהכלה
 ער .כטה, כטה אחת על בצנעה לעשות שררכן רכרים לכח יהצנעת.הה
 ל1 שאפשר מה כל אפ.ל. :ם סעשי1 לפרסם שא'ן רמלבר פ1כח ס~הכאן.

 ה:.ר התחלת1 הנ"ל רמקרא לשכר1 ערך אין 1או .עשה בצנעאלעש1ת
  שא.1 רסשמע ונו' חסר עשות אם כי ממך ר1רש ה' ימה ס1ב סה ארםלך

 .ש הלא נרולה תימא ווה האלו מעש.ם רק מהארם ר1רש הוא ברוךהקרזש
 שהוא לכת אהצנע רק קאי לא הרר.שה רע,קר לי נראה לכן מצות,תרי"נ
 וגאשר כחוכ ובא-צ בהם. וחי הארם א1תס ,עשה אשר חסעשים לכלכלל
 יוכל לא 1אם להסחירה יכלת1 כפי ,זהר ,ר1 על טצ1ה יחברך השם.נלנל

 ברשוח אם כי הכרואש מן יהא לא והנזק התועלח שכל יזכורלהסתירה
 ישטח ואל ,תכרך מאתי ט1כה ה.א כ, בלבו יחש1כ ולכן .תברךהב1רא

 ארס. בני אותוכשטשכחים

 משוח. 89וש וסה מממ החיתר שפרש חרשארת מ9ניני ששסךר פח שכתבתיאהר

 שנשתבחו :רול,ם כטה שטצ'נו פי על אף לשונ1, וזה שם ע1ר כתבבא"צ
 מעש.הס ותופשים אחריהם שימשכ. כרי וחכר.הם תלטיר'הם לפני אלא עשולא
 .הנה לא אלו בפני ואפע1 טוב'ם, מעשים להם לחבכ כרי טצוה :ה1ראי
 אסור כאסח העולם כפני אבל עהמה אני או טרע אני וה באטרוכלבו
 שס1חר יאופנש הפרטים כל לפרש אפשר אי .הנה לשונ1. כאן ער להם,לניות

 תושת הארם ראה שאם הרכר,ם כלל סבינים אנו אלו סרכר'1 רקלהתפאר
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 רחטנא שיה-ה אופן כאיוה התועלת יהיה אחרים לפני טעויי שמיענא
 סספר הוא כ1נה לאיוה אנחש לב סצפוני ויורע לבכהז כוחן יהיא בשלבא
 לא טק,ם סכל לטוכה שכ1נתו פי על ואף כוה, בנפשו אשם המים ואלרבריו
 אם פי1 לסנור וה ספני טחויכ שא'נו לי נראה כך יאטר אם בלבויהנה
 הה.א הת1עלת אם שאפילו לי ו:ראה תועלת. מריבורו ויתא לסובהכונתו
 שיהיה רכר באיוה החשר מן עצמו לה1ציא רק טצ,ה לשום ט:יעאי:נו
 לצרקה סטון שיגובן סי כנק מטונו לענ.ן רק הה1א התועלת יהיה לא אפילוא:

 נרולוה הטלוח עליו להטיל לעשיר א1תו העולם ומח1יקים סצות רכרי.לשאר
 לי :ראה נהא האי כי כל המרובה התמ*ת1 .1רע,ם שאינם מפניוארנוניות

 שלא ג:"ל כפול בתנאי אכן עצסו, את להשב.ע שלא נפשיה לא1רעירשרי
 ולכל סיפורו ירי על כפחשבה1 להחככר ירז4ה ולא כנ-ל כמיפורו לכ.'הנה
 להתכבר סחשכתו אם אבל לאו, אם לכב1רו טצפו;יהם אם ה' רורשלבבות
 אפרש 1הנה אסור. מסק ריוח לו יהיה הה1א ככור ירי שעל אףבס'פורו

 הארם טבע לפ, כי ב1ה לב1 יהנה שלא לכו את הארם ירצה במהלך
 הכניעה כהשער שכתב מה ח"ה לש1ן אעתיק 1לכן אפשר כלתי כמעטה1א
 בנפש1 נקלה ותהיה עליה לטשבחו יב1ו הסוכה על ישבחוה1 ואם לשונו,.וה

 ויאסר ההיא הטובה טכפל. כו חתב שהוא פה אצל לקטנותה בעיני1וקטנה

 אם ואסילו האש מן כנשוץ אלא עונות, ::ר אי:ה אחי לך רגלסשבחי
 הטשינים ההפסר ספנעי ניצלת היא אם ארע איך למאומה :חשבהההיה
 או רקרוקיה בכל בשלימוה המצוה עשה שלא לוסר רצונו כאן. עראוהה,
 סבעו ננר לבו את להקשות הארם יוכל וה ררך 1על ראתה  שאינה לכינהעשאה
 עצטה ההנאה שואת לבו על יעלה וכפרטוח הס1בים סעשים בסיפורו יהנהשלא

 לעובר ח"ה כססר רסה אשר ח1נף כן ירי על ונקרא הפצוה עיקרמפסרח
 סצר הטצוה עשיח על בלבכו 1ישסח ירל איך .וכור כן 1אם ורהעבורה
 עונש עליה טקבל ונם כסלה המצוה הואת השטחה ירי על הלא הוההעולם
 לשונו, 11ה א"צ בספר ר"י נתכ שטחת1. יכטל בורא. וכזה 1רה עבורהכעובר
 שתכסה ער שלם בלב עבורתך שתהיה יתכן לא לך ויאטר שיחךהשר
 תתראה ולא קצר התפלל בלבך כבר שהיה ממה היפך ולהורוח הפ1כיםמעשיך
 הטוכ על תצוה ולא העכורה בטעשה העצלות להראות אך טובה סרהכשום
 הקל,ם כ0נהני תתנהנ אלא שסש יראת סשו תראה ולא הרע פן ח1הירולא

 וה ענין והעושה השחוק ורוב וחרוה ובסשתה בסאכל עסהם פעורכוההיה
 לאש קסנה מאש לבורח ורוטה סשכרו יותר אלפים אלף הפסרי סצוהלשם
 כנלוי הטובות כל ויעשה 1באריכות בכינה שיתפלל והטוב התטר אך:רולה
 כיון שלא אחרי בשבח לו 0זיק אק ישבחמו " ש יכברוהו 1אם1כסתר
 חבחין הטוכ סעשה תעשה אשר כעת שם כתב עור טעשה. בשעתלוה
 0אחר'ם אם אבל להיות ראוי הוא ס.*ל אשר הגסול סקוה אחח מסיעצטך
 עחשה חית אם העלם לפני תעשה אשר המעשה וה אם תכחק ונם שלםאינו
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 או וה לך. יברר ואם ברכים ע,שה אתה אשר הענין בוה חררים בחרריביחיר
 שלא הטעשה כענין גרול כלל הענ,ן ווה ר"י. לשון כאן ער שלם,טעשיך
 עכורה לעובר הח"ה בעל החסיר אותו שרסה חונף בכלל בעבורתויהיה
 יה'ה שלא שתהיה סה תהיה טובה לכינה סעשי, ששסר בסה והנה כרלעיל.ורה
 פרט, כל ~ה מכלל ולהשכיל להבק ירע והחכס ההתפארות עוגש עליוכוה

 ספר. על כולם להעלות אמשר אי כ, וה בענין הנולריםהסמיקוח
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