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 ע״י חיים תשם״ח

. ואע״פ שהרב ז״ל פי' זה הפסוק פי׳ טונ בפרק נ״ד מן החלק הגי מספר ׳  באלה חפצתי נאם ה
 מורה הנבוכים וחידש לנו בו חדוש גדול לא יעדכנו זהב וזכוכית והוא מה שהבין ממלת בארץ
 יש בפי' קצת מלותיו דרך אחרת והוא במלת כי באלה חפצתי יע לי בהן חדוש אין ספק אצלי
 בטובו ואמחחו. ונטו כן בענין מלוח צדקה ומשפט נ״ל זולת מה שפירש בהם החכם האמתי
 ז״ל ואולם הוא יותר נאות. והרואים את שניהם . יבחרו הטוב בעיניהם. כי אין חילוק ביניהם
 בעני[ המכוון פלל . וראיתי לזבור מה שנראה לי בו מחידוש בפתיחה זאת שלא תהיה הפתיחה
 הזאת ואם היא קטנה ערומה מחידוש מועיל . והוא שעיקר הרמז באומרו בי באלה חפצתי.
 שב אל חשבל וידוע אותי. נתן בו טעם למה ראוי להחהלל באלה השנים. לא בשלשה הגזברים
 בפסוק שלפניו. מפני שאלו השנים ר״ל השבל וידוע השם . הם תכלית חפץ השם וכוגתו במי[
. לא הגי הנזכר עם היותם או היות קצתם דרך ומבוא אל התכלית. והמגיע ו  האדם. והנרצה מטנ
 אל רצון השם יתברך אין צ״ל שהגיע אל דבר שראוי להתהלל בו. וקרא השכל וידוע שגי ענינים
 מפגי שאינן אצלי נשואים כמקום הזה על דבר אחד רודפים עד שיהיה ענינם אחד. א) כלומר
 שיחיד. ענינם השכל וידוע אותי כי שמות הרודפים ישמשו בהם מעט החכמים. ע״כ הם אצלי
 נאמרים על ב׳ דברים . וזה שמלת השכל אצלי נפרדת. לא סמוכה למלת אוחי. ויהיה ענינה
 להשכיל כל מה שאפשר להשכילו ולדעתו בכל הנמצאות העלולות יריעת מציאות סבה במה
 שאפשר בו. או ידיעח מציאות בלבד במה שאי אפשר לדעת בו זולת זה, כלומר שיקנה מן החכמה
 כל מד. שאפשר ובזה ידע אוחי. והעני! שיגיע משכלו ומחכמתו בנמצאוח העלולוח אל ידיעהו.

 הקדמה לרבינו שמואל אבן תבון
 אמר שמואל בן יודא אבן תבון. זאת המסכת . ר״ל מסכח אבות. ידוע מסדר
 ישועוח. סדורה בין מסכת עבודת כוכבים ומסכת הוריות. ולא נמצא לה גמרא .
 והרב הגדול רבינו משה בן הרב רבינו מיימון ז״ל פירשה בלשו! הגרי בכלל פירושו למשנת
 שיתא סדרי שפירשה כולה בלשו! ההוא. והרחיב במםבתא הזאת המאמר, להיוחה יקרה בעגיינה
 מפני שהיא מדברת במדוח האדם החשובות והישרות . והפחותות וחמעוותיות. אשר החשובות
 והישרות מהן מפנות הדרך. ומסקלות המסילה, העולה אל המעלות השכליות כמ״ש החכם
 (משלי יש) שמע עצה וקבל מוסר למען תחכם באחריתך,ובמעלות השכליות ישיג המשיג אל ידיעת
 בוראו במ״ש החכם הנזכר על החכמה (op כ) אם חבקשנח ככסן» וכמטמונים תחפשנה אז תבין
 יראת ה׳ ודעת אלהים חמצא, כלומר בבקשך החכמה ככסף וחחפשגה אותה כמטמונים.רוצה בזה
 בקשה וחיפוש בזריזות והשתדלות יתירה , שהמבקש על דרך הזאת אין ספק שימצא מבוקשו
 ויגיע אליו. אז תבין יראת ה׳ ותגיע אל ידיעתו, ר״ל בהבנת יראת ה' הבנת אמתות דעות
. שהיו בידו מקובלים לבד קודם בקשת החכמה ובחכמה ירע אמתתם ׳  ההורה שהיא יראת ה
 והגדצה מהם. ודייל במציאות דעח אלהים, שידע מציאת הש״י במופת. לא בקבלה לבד כאשד היה
 לפני בקשהו החכמה. וידיעת הש״י אין ספק שהיא תכלית האדם.כמ"ש הנביא ע״ה (ילמיה ש) כי
 אמ בזאת יתהלל המחהלל השכל וידוע אותי כי אני ה׳ עושה חסד משפט וצדקה בארץ כי

 ר״ל
 הגה״ה א) מ״א כלומר שיהיה הפעיל נהם אחל והוא מלת אותי המכונה נה סשיי על שיהיה ענינה השכל אותי וילוע אותי וזה נין שיהיה השכל וידוע נ׳ מנינים חלוקים נין שיהיה ענינס אחל וזס שאס יפיס ענינס
 אחל והוא שיהיה שמות נאים זה אחל זה על לנל אחל סס נ׳ נמקוס הזה מצר הנשוא ר״ל מצל סילוע . ואס יהיו שני עניניס חלוקים נעצמס והוא שאין השכל והלעת לנר אמר נעצמו יהיו שנים משני פנים מצל
 עצמם ומצר עצמנו שהפ שניפ נמקוה הזה והאחר לא נזנר נו והוא למלת השכל שענינס אצלי השכל נל מה שנכח שכל האלם להשיגו כלומר כל הנמצאות שאפשר להשיגם יליעת מציאות וסנה נמה שאפשל נו או יליעת מציאות לנל

 נמה שאיא לרעתנו זולתו. כלומר שיקנה מן החכמה נוי:

 הקדמה לפירוש חסד אברהם מאת הרב הגאון הצדיק בו׳ מוהר״י אברהם הלוי הורוויץ ז״ל(אביו של בעל השל״ה ז״ל).
 אמר אברהם כן החסיל העניו. המאושר ככל עניניו. רבי שבתי ז׳ל איש מנית לוי סורווץ. כאשר נתתי את לני ללמול וללמד השמנה פרקים אשר אזן וחקל ותקן הלנ הגליל הרמניס זיל לפירוש טפ׳ אבות
 יגעתי ומצאתי נהם נמה מעלות טונות ומרות ישרות. אמרות טהורות. נכללים נסם. לא יעלנס תלשיש ושוהם. והוא זיל ללוחכ שכלו וגודל דעתו. לבל בהן נלרן קצלה. ומענו העלה. נסמכו על המכין . ונאמת
 אינם קלים על כל אדם להכינם. כי רוב דנרי הפרקים הסם. ואפשר נולס. ננויין על יסולי הפילוסופיא. ומי שלא ילע אופיא. יהיה לו לבלי הפרקים הסס כחלום בלא פתרון. ולא יהיה נהם יתרון כי אס חסרון. ויותל
 מהמס הקדמת רנינו שמואל אנן תנון זיל שהיא הקדמה ראשונה חמורה וסתומה מאד. ואינה מובנת הבנה גמורה. מנלי פי׳ ארוך. לכן ראיתי כי טונ הוא לעשות ניאור ופירוש על הפרקים הנזכרים . לתועלת הגברים. שלטי
 מנורים. כת הבחורים . אשר לא נסו ללכת בדרכי החקירה. כי תפארת כחוריס כמס במשנה וגמרא בפלפול ובסברא. ולא נגדולות וננפלאות מופתי הפילוסופיא וההצעות. נענורס הכנסתי ראשי. וסכנתי נפשי. לעשות
 פרישה קצרה . בשפה נרורס. קלה ולא חמורה. על שיהיו השמונה פרקיה בצירוף הקלמותיהם מונניס ושנונים נפי כל איש ואיש. שאס ישאלני אלם לנר מסם. אל יגמגם ייאמר לו מיל מתון ניאור בלי. וצדקה תהיה
 לי. כי מעשה לא יצטרך הבחור לשמוע החי פרקים מפי רבו נין הזמנים. כאשר עשה לפנים זה כמס שנים. כי עין נעין יראה שפיכושי יספיק כולו. לי מחסרו אשר יחסר לו. וישמע חנם תחתיהם משנה וגמרא.
 ויוסיף לקח נסמיג כי הוא לנו עוז ואורה. נניאור מצות המורה. לו משפט המורה. ולהוסיף עוד הטוב ראיתי אני נלני לכתוכ מראה מקום על כל מאמרי רזיל אשר סונאו נח׳ פלקיס. אכתיב בצלם. איה מקים כבולם.
 גס הטעיות שנפלו נשמונה סלקיפ הקדומים מצד סמדפיסיס. רנו כמו רנו. אתקן כל א' ואי במקומו כיד ה' הטובה עלי. וזה לך סאות. כל מקום שתמצא בפנים מסומן כעין מצי עגולה כזה () תדע שמשלי הוא מה שכתונ
 בתוכו. אני הגהתי ככשנ ילי נסיל. ועליין צלינין אנו למולעי להוליע לנני אלפ כי נמצאיה נמה דנריפ כפירושי הראשון אשל כתנתי ניללוחי על החי פלקיה. וניחול על הקלמת הליש אנן תנון. שהפ חינם לפי האמת
 רק לפי הדמיון. ונבר נתנו סלאשוניס- שהסלמה כוזב על סרונ ועתה נזקנותי נמסרורא נתירא מזרתי מסס והשלכתי חון. וכתבתי תחתיהם מן ספירישיס הטונים אשר מצאתי נמורה הננוניס ובמפרשיו ובספר העיקליס
 וזולתם מהפרשנים המדברים גענין. ולא כתבתי דבר מלכי כ״א מינור הפרישה אתר הדרישה היטב והנה אמת. ונפל מקום שאגיע אל הפירוש אשר פלשתי ביללות, בטעות על הקדמת הר׳׳ש אבן מבון ארמוז עליי במיז ואציב
 אותו לכונס על הגליון כרי שיהיה משוייס וניכר טעות פי׳ הראשון ותיקון להשתא. ונבר יודע אני בעצמי ומכיר אני את מקומי. שאינני ראו• לחוות לעתי הקצרה על דברי הקדמונים רזיל ובפרט על דנרי הרמביס זיל שכל דבריו
 רמוזות. ומי כסחכס ויבין את זאת. אמנם על זכות המלאכה נשענתי. ובחסל גולא עולם בטחתי. לא להתגדל ולקנות לי שם וכבול. כיא לשס ה׳ צבאות הוא מלך הכבול. עיכ אין ראוי לוגר עלי סרה. כי לא נתכוונתי
 לעטרם, וראיתי לקרא שם זה הפי׳ הקטן חסד אברהם כי שמי בקרנו. ובגר ידעת מאמר רזיל [סוכה מט:] שכל המלמד תורה לאחרים זו סיא תורת חסר. והאל המגלה תעלומיס. ומרנן לשון אלמיס. ישים נפי

 לברי נכונה. וינחני במעגלי צדק !אמונה.ככתונ(תהליס כג) נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמי• נשלמה ההקדמה בםיוע תולהארץ על בלימה

 חסד אברהם
. פירוש אין רצוני שיהיו פירוש נ׳ מלות אלו של השכל וידוע נשואות על  הגי עיש: שאינן אצלי נשואים ונו׳
 ענין אחל נשמות סנללפיס סבאיפ זה אחל זה על לבר אחד. כגון שחוק ולעג. שמחה וששון וכל כיוצא כזה
 שהוא כפל לשו! נקראו שמות סרולפיס. מפני שרולפי! זה את זה על שיסיס מנינם אחל וכמו כן תחשוב לומר
 מלית השכל וידוע הנאמרים כאן סס עניין אחד. כלומר שניהם לשו! השתכלות השיי וכאילו כתכ השכל אותי
 וידוע אותי. אלא מלת השכל לחוד ומלת ויריע לחיד כמי שמפרש ואזיל: כי השמית הרודפים ישמשו נהם
 מעט סחכמיס. פ" אינו שכיח שנמצא נספרים שמות הרודפים שיהיה ענינס אחד. כי למה להם לכתונ כפל לשון
 מנם . ואס נמצאו לפעמים נתונ נספרים שמות סרודפיס סוא מעט מזער יאנו פולכים אחר רונ ספרים שאינם
. לפי שסם עלולות ומושפעות מהנורא יתנרך ן  מדנריס נך: הנמצאות העלולות. נל מעשה גראשית נקראות נ
 והוא עלה שלסס . כי הוא נראם אף יצרם. וכולם מעשס ידיו להתפאר. ואמר הר״ש שפי׳ מלת השכל הוא
 שישיג כשכלו טנע כל נמצא ונמצא מהנמצאות העלולות כמו השמים ושמי השמים ותכונת סגלגלים ומהלכם
 ומספלס. הארן וכל אשר עליה. סל׳ יסודות ופל אשר נכס. ואיך ננרא כל העולם כלו. וסדרו קצתו טס
 קצתו ומה תנליתו. כל אלו המקילות ולומיהפ הפ נקראים מנמת סטנע. והוא מעשה נלאשית. וסן סן
 הקדמות והצעות נהשנלת ידיעת הש׳י הנקראת מנמת אלהות. שהוא מעשה מלנגה. וזולת חכמת הטנע א״א
 ליכנס לפרדס חכמת אלהות. נמ׳ש המורה נפתיהתו ונפי ליג מיא . ויהיה עניינו להשניל נל מה שאפשר
 לסשכילו ולדעתו ככל סנמצאות סעלולות ידיעות מציאת שנה נמס שאפשר כו או ידיעות מציאת כלכו כמס שאיא
 לדעת בו זולת זה וכוי. קישור אלה הדברים כך סם שיהיה עניינו להשכיל *ל מה שנכחו להשכיל שבסדיר
 הנמצאות העלולות. ויליעת סגה נמס שאפשל וידיעה לבד במה שאיא לדעת זולתו. והיפ כי יש ננמצאיפ
 העלולים שיוכל האלם לירע מציאותו. ונסי סכתי של אותו הנמצא מה היא. ר״ל שישיג בשכלו איזה סנה
 גרמה לנמצא ההוא לממצא ע׳ז האופן שהוא נמצא. ולא על אופן שאר הנמצאים אעיפ שהם מינו. ליל קורצו
 מחומר אחל. המשל כזה. אנו רואים שהען הנקרא צומח. צף על פני סמים. אך את הזהכ ואת הכסף ואת הנחשת
 ואת העופרת ואת סנרזל וכיוצא נהם כל דנר הנקרא דומם. צללו נמים אע׳פ שסדומס והצומח חומר אחד
 לשניהפ מולנניפ מל׳ יסודות הידועים. ואין בעץ כמ מוסיף על הדומם כיא הצמיחה. והמשכיל ינין איזה
 סנה מצל הטנע גלמה לסם שזה צף וזה אינו צף. וישיס אל לגו כי כח הצמיחה שיש נ«ז משה אותו קל על
 פני המיס לשיט כי הצמיחה היא כמו המיות אשל ננעל׳ חיים שהחי כז.שא את עצמו. משאינ בלומס כמו

 אכניס או מתכות וכיוצא שאין גסס כמ הצמיחה. ומפני זה כבלים סס. על כן אין בהם כמ לעמיל על
 סמים. ועוד נוכל לומר למה זה צף וזה אינו צף מצד סטגע ני אע״פ שסצומת מד׳ יסודות כמו סלומס.
 יסוד האויר שגו הוא גוגר עליו יומר מיסוד העפר. והמופת על זה. סעפר הנשאר מן העצים סשרופיס
 שהיא יסול העפר שהיה נהס. שאינו מלק אמד מכ׳ משעורם הראשון. ולזאת סגת טגע הען להיות צף על
 פני המיס לפי שהוא אוירי. וסנמת האויל הטגעית היא על המיס ליל שהאויר טכעו להיות צף על פני סמים.
 וכך סללו לפי הנמת סל׳ יסולות אשר סימניהם ארמ׳ע. האש למעלה. והאויר תמתיו. ולמטה ממנו המיס.
. כוכ סלככתו מן העפל. ומפני ו  ולמטה מכולם העפל. אכל סלומס כמו כרזל ונמשת וזסכ וכסף וכיוצא ג
 זה אס תשרוף אותו כל היום לא ימסר שעורו לק מעט. יזה היא הסגה שאינו יכול לעמול על המיס. וכך
 יש הלגה לגליס בנמצאות סעלולות שיכול אלס לילע כשכלו מציאותו וסגתו ריל גאיזס סגה זה נמצא גטגע
 כך. אע׳פ שלא נמצא נן נשאר דכר אע׳פ שהוא מינו. וז״ש הליש כאן ידעת מציאות סנס גמס שאפשר בו.
 ר״ל שאפשר לידע מציאותו. וגס סגתו. כנזכר גסמוך. ומ׳ש אסר זה או ידעת מציאות נלכד וכוי ריל
 שיש לגליפ נמצאיפ העלוליה שלא נלע כהפ כי אפ מציאותם לגל. אגל לא נלע מהם סיגתפ ליל שלא נוכל
 לסשינ גשנלנו איזה סנה נרמה לנמצא ההוא להמצא עיז האופן שהוא נמצא. ולא על אופן שאר הנמצאים
 שהן מינו. מל׳מ סגלגלים ססוגניס סס תשעה. הגלגל המקיף. שני לו גלגל המזלות ואמריסם גלגלים של
 כונני לכת שסם שציס חנכ׳ל. ולא נולע לגו שוס סנה המחיינת להיות גלגל אחל מלונה באוכלוסין כמו
 שהוא גלגל סמזלות. וגלגל שצים חנכ״ל אין לשוס גלגל מסס לק כוננ אחל . וגלגל העליון היותו חלוק כלתי
 שופ כוכנ כלל. אע׳פ שחומל א׳ לכולם גשס חמישי. נמו נן נחלק׳ האל! וצמחיה כפתוליה ופלמים. חילופים
 עצומים ושינויים לניס. מנלתי יליע סנתס. אעיפ שהאלן אמת היאכאמרס זיל סדנא דארעא חל הוא.
 ונן נתנונת סאלס ותמונתו נמצאים חילופים לניס ועניניס משונים. כולם עלומי הסנה כסנת היות שער
 הראש ארוך שוננ. וגנות עיניס זקף וקצר. והשיניים רחנות. והמלתעות חדות והטיחנות מרונעות. וכן
 נמצאים רניס מנינים שאין ינולין אנו לידע איזה סנה גרמה להס להיותם נזה האופן שהם. ולא נאופן אחר.
 וקראום הראשונים לאלו הדנריפ דנריפ סגוליים. ועכ׳ז צריכין אנו לידע מציאותס.ר'ל שמציאותם הוא כן מסממציא
 הראשון ית׳ שעשאפ כולפ כחכמה לא נפל לנל מכל הרכריס על צל הקלי וההזלמן. לק נכוונה גלולה ועצומה.
 נראם יוצרם הנורא יס׳. ואס לפנינו אינם גלויס וידועיה למה זה כך. וזה כך. לפניו ית׳ הכל גלוי וילוע.
 ונבר האריך בדברים כאלה בעל העקידה זיל בתמלת פרשת נראשית שער א'. וסיים שם נזה וזיל והנה אין ספק
 שכל אלו הנמצאות ימצאו מפאת ממציא יודע ומטין אל שלימות מציאותם. וסכלתינו סנתס. אינו ראיה להזדמנותם.

 כי אס מוסכליס ממנו. סס מושכלים לקוניסס כיה עכ״ל. ומנואר
 *ובפירושי הראשון שעשיתי נילדותי על למבי!: *והעני! שיגיע משכלו וכוי. ר״ל ואיכ העני! שאומר אני
 סמי פרקים ועל לכלי הליש שכנא! על השכל וידוע אותי הוא זה שיגיע משכלו ומחבמתו בנמצאות
 ונדפס בשנת שליז לפיק לא פרשתי זה העלולות דהיינו פירוש מלה השכל אל ידיעתו ית׳. דהיינו פי' וידוע
 סדכר כן. סראשון עוקר וכאשר כתבתי אותי. כי לא יוכל סאדפ להגיע אל ידיעת השה יתברך. כי אס
 כאן הוא עיקר: בהשכלת הנמצאים העלולות מקודם כאשר זכרתי זס לעיל בסמוך
 בפירושי. וידיעת מס שראוי להאמין בו לחיוב . או לשלילה :
 והנה אציג לפניך לנרי נעל העקרים ז״ל. מ״ש בפ׳ כ״ב מהמאמר הב׳. ומתוכו תלמוד פי׳ אלו הגי
 מלות למיונ או לשלילה. סנזכליס פס. וזיל שס כל נעלי העיו! הפילוסופים חושנים שא״א לימס
 להשי׳ שם תואר. לא עצמי. (כגון נמצא. אחד. קדמו!. ודומיהם) ולא מקרי, (כגו! מ׳. מכס. רוצה .
 יכול. ודומיסס). מצד עצמו משוס צד. אלא מצד פעולותיו גלגד. (כגון רחום . וחנון. ארך אפיס. ורב
 חסד. ושאר ייג מדות שהודיע סקכ״ס למרע״ה . כי כל אלו וכיוצא כסס. הם מוארים הנאמרים עליו ית׳

 מצל

 אמר שמואל. סוא רגינו שמואל אשר סעתיקמורס הנכוכיסמשפת הגרי לשפה גרורה הוא שפת לשון הקדש.
 כמיש הוא עצמו זיל נסוף הקדמה זאת. וגהקדמס שסקרים למורס נבוכיססנקראת פתיחתרנינו שמואל

 אגן מנון. *אבן הוא מלשון משיבות. נמו ומשם רועה אנ! ישראל ועיש
 זה נקרא המנס ר׳ אנרסס נן עזרא זילג״נאבן עזרא ונן אבן שועיב. [*אמנם התשבי כתג אבן כל אותן שהיו
 מנון שם משפמתו נקראת כן כך שמעתי: מסדר ישועות. הוא סדר בקיאיס בלשון מימםיס עצמן אבן שהוא
 נזיקין ונקרא זה הסדר ישועות לפי שהוא מושיע ומזהיר את האדם כמו נן בענרי אנל אינו נמו נן המצטרף

 לפרוש מהיזק ומהתחייכ ממון וכן פרשיי זיל גמס׳ שגת(דף לא.): לאג כי אס למשפתה וכוי]
 סדורה גין מס׳ עכודת כוכגיס וכוי. הרמכיס ז״ל נתן טעס לזה הסדר

 נהקדמת פדר זרעים: פירשה כלשון הגרי ככלל פירושו וכוי. סרמנ״ס כתנ פי׳ המשניות של כל התלמוד
 בלשון הגרי שהוא לשון ערני ואף גפ זאת הפרישה של מסנת אנות עם החי פרקים נכלל זאת הלשון היתה
 עד שעמד רנינו שמואל זיל נעל הקדמה זו והעתיק פירוש המשניות של מסכת אנות עפ החי פרקיפ מלשון ערבי
 ללשון עברית: להיוחה. פילוש נשניל היותה: החשובוח. הן הנה המלות המשילות אשר יעשה אותן הארס
 לפניפ משולת הדין במי שלמדו זיל מאשר יעשו!: הישרות הפ מלות האלפ אשל יעשה אותה נפי שולת הלי! ושניהה
 טוגיפ: והפחותות. הפ היפוך של המשיגות: והמעוותות . הפ היפוך של הישלות ושתיהפ לעות: מהן.
 ממלות האלפ: מפנות הללך וכוי. כי אין סאלס נא אל מעלות השכליות כי אס נשנגל עזגהמעשיפ המגוניפ
 וגמר גמעשיס טוכיס. כמו שאמר הפילוסוף נמקוס אשר המעשיפ לא ילכו כראוי. לא יהיה העיוני שלה :
 ובמעלות השכליות כו׳. פי׳ ואמר מעלה של מעלות השכליות: הנזכר על המכמה. היא שהמע״ס הנקרא
 בכל מקום מכס סתם על שס חכמתו המפורסמת כמו שנאמר גו ויחכה מכל הארס וייא שמלת מזכר הוא לגוק
 אל מלת החכם שלפניו. ויהיה פירוש המכס הנזכר הוא שלמה המלך ע׳ה הנזכר למעלה כפסוק שמע עצה וקגל
 מוסר : על החכמס . פירוש שסמעיס אמר על השגת המכמס אם תכקשנה ככסף וכוי. נפי׳ זה נראה עיקר.
 ללפ" הראשון קשה למס לא כתנ סמחנר נמלת סחכם הראשון. הנזכר על החכמה כמיש כאן: רוצה בזה נקשס
 וחיפוש כוי. המחבר נא לתרן כפל לשון של נקשה וחיפוש הנאמל נזה הפסוק ואמל שהוא מולה על הזריזות
 והשתללות יתילה: אז תכין ׳לאת ה׳ וכוי. קא מפלש סיפא לקרא שהגיא.לעיל: ר׳ל גהננת יראת ה׳ המת
 אמיתות רעות התורה שהיא יראת ה׳ כוי. פי׳ התורה נקראת יראת ה׳ שנאמר יראת ה׳ טהורה וכתורה הכתוג
 מדגר . ויורה ע״ז סוף הפסוק שאמר עומדת לעד. וככלילעתני התורה נצחית לעלי על. לא יחליף האל ולא
 ימיר דתו וכוי. דעות התורה ר״ל עיקר ידיעות התורה. והס יסודי התורה, וסיפ שע״י בקשת החכמה בזריזות
 והשתדלות ימירס יבין וישכיל אמיתת! וסודם ונקראות יסודי התורה רעות. לפי שהן תלויות במחשבות ובדעות
 ר״ל כשכל העיוני שאין בו מעשים.ולא מלות כי אס דעות בלבל. כמ׳ש המולה בפלק כיז ח״ג. ור״ל במציאות
 לעת אלהיס שילמ מציאות השם במופת לא בקבלה בלבל וכוי. קא מפלש סיפא לסיפא לקרא שהניא לעיל
 בסמוך ורעת אלהים תמצא. וה״פ כשיבקש החכמה בזריזות ונהשתללות יתילה. ע״ל הנזכר נסמוך. אז יעלה
 בזה עול למללגה גלולה נושף על הלאשונה. והוא שירע השפ יתברך במופת. ריל בלאייה גמולה ע״& הקלמות
 צורקוש. מה שלא היה יכול להשיג לפני בקשו החכמה. רק היה בילו בקבלה לבל. כאשל קבלנו אנחנו קהל בעלי
 הדת מציאת השיי ממשה רבינו ע״ה והאמינו בו. כמצות אנכי ס' אלהיך שציוה אותנו בה להאמין מציאת הנורא
 יתברך ואין ספק שמי שיתבאר לו זה במופת השכלי נופף על הקבלה הוא יותר שלה ויושר נכבד ממי שיאמין מצד
 הקבלה לבד. כמו שהאריך בזה כעל חובת הלבבות בהקדמת ספרו עיש: וזכוכית. אבנים טובות: והוא מה שהבין
 8מלת בארן. ז״ל שס והוסיף ענין אחד צריך מאד והוא אומרו בארן שהוא קוטב התורה ולא כמחשבת ההורפיס
 שחשבו שהשגחתו יתברך כלתה אצל גלגל הירח שהארן וכל אשר כה נעזב. עזב ה׳ את הארן זה אינו רק כמו
 שביאר לנו עיי אדון הנביאים כי לה׳ הארן. אמר שהשגחתו גיכ בארן כפי מה שהיא כמו שמשגיח בשמים
 כפי מה שהם . והוא אומרו כי אני ה׳ עושה חשד משפט וצדקה בארן ואחיכ משלים העני(. ואמר כי גאלה
. בחשד ומשפט וצדקה חפצתי נאם ה׳ עיכ לשו! המורה כפרק ניד הנזכר כפנים והוא כמלת כי  חפצתי נאם ה׳
 באלה חפצתי יש לי כהן חרוש כוי. מפורש לקמן כסמוך: אין ספק אצלי בטובו ואמתשו, על פי׳ עצמו אמר
 נ!. שאינו מסופק בטובו ואמתתו כי בודאי הוא טוב ואמת: וכמו כן גענין מלות צדקה ומשפט ניל זולת
 מס שפירש בסס החכם האמתי כוי. הר׳ש כמל הקדמה זו קורא לרמכ״ס זיל חכם אמתי. עיש חכמתו כי רכה
 היא: ואולם הוא יותר נאות. על פי׳ עצמו אומר הר״ש כ! במה שפירש על מלות צדקה ומשפט. הוא בעיניו
 יותר משיכח מפי' הרמביס ויל על אלו המלות: בי אין חילוק ־בהם כעניין המכוון כלל. ריל אלו השני
 פירושים שפירשו הרמביס ור״ש בעל הקדמה זו על מלות צדקה ומשפט כלל המכוון גהס אחד הוא רלדכרי
 שניסס סס דרכים כוללים כל דרכי ה׳ כמציאות העולמות כמו שמפרש ואזיל הוא עצמו לקמן בהקדמה זו:
 והרואים את שניהם יבחרו כוי. לכאורה משמע מזה כאלו אלו ב׳ הפירושים על מלות צדקס ומשפט שפירשו בהם
 הרמב״ס וסריש נזכרים בהקדמה זו מדאמר והרואים את שניהם וכוי משמע כאן נמצאו וכאן היו אלו הכי
 פירושים. ותימה כי לא ראיתי כל תמונה תבנית פי׳ סרמגיס ופי׳ הריש על פרטי אלו שתי המלות של צדקה
 ומשפט גהקדמה זו של הר״ש ז״ל אך יגעתי ומצאתי פי׳ אלו המלות להרג המורה בפרק ניג מיג. ופירש סר׳ש
 בעל הקדמה זו על אלו המלות מצאתי נספר הנקרא מאמר השכל שהניא הממכר ההוא גשמו גסופו פי׳ ארוך
 קצת וכדי לסנצל מן סאריכות לא סכאתיס כאן כפירושי. וגס אין צורך כלל באריכות זה הואיל ואין חילוק
 ביניהם בענין המכוון כלל. כמיש סריש זיל לעיל נסמוך: שלא תהיה הפתימס הזאת ואס סיא קטנס וכוי.
 פי' שלא תהיה ההקדמה הזאת ואע׳פ שהיא קטנה: ערומה מכל מדוש מועיל. כלומר לא תהיה ערומה מן המדוש
 אלא שהיה בה רבר מדוש המועיל לבריות. והייט הפי׳ שמידש מל מלות כי באלה חפצתי כדמפרש ואזיל כי
 נאלה מסצתי שנ אליביה אל השכל וידוע אותי כו׳ אבל לפי' הרג המורה ישובו מלות בי באלה מפצתי על מסד
 ומשפט וצדקה שהוא כסוף פסוק לא יעל מלת השכל וידוע אותי כאשר זכרתי לעיל נסמוך נשמו: לא נשלשה
 הנזכרים . כפסוק שלפניו היינו חכם גכור עשיר הנזכרים כרישא דקרא אל יתהלל חכם וגוי: והנרצה ממנו.
 ל״ל ממין האדם: עם סיותס כוי. עם כמו אעיפ: או היות קצתם. מאלו הגי הנזכרים דרך ומבוא אל התכלית.
 ר״ל כי החכמה והעושר והגמלה אעיס שסם עצמם אינם תכלית האלם. כי תכלית האלם הוא יליעת הש״י
 כמו שזכר סר״ש בסמוך לעיל מימ סס הצעות לזה התכלית ומניאי! אליי. כמיש הרנ המורה גפ׳ נ׳׳ד מן החלק
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 ספר זה נ0רק ונעבד ע״י
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ן אל אבן תבו ת רבינו שמו מ ד ק  ה
 הגבורה. ומי שחשב שחכלית האדם הוא העושר . ע׳׳כ בא זה מאמר הנביא להודיענו ולהרחיק
 הדעות ולבטלם והודיע וגילת מת תהלתו האמיתית וחכליח הסבה- ממנו . וכזה בעצמו באו־
 ארוסטוטלוס דחות הדעות הראשונוח הנזכרות בהצלחת האדם . ובאר שתכליח ההצלחה היא
 ידיעחו אח הש״י ידיעה אמיתיח. וכן הורה הרב ז״ל עגין הג׳ מדות הנזכרות בפרק נ״ג מהחלק
 השלישי. גם אין ספק שחפץ הש״י ג״כ מן האדם שיחדמה בדרכיו לדרכי הבורא. כפי היכולה.
 כי כמו שידיעת דרכי ה׳ הם דרך אל ידיעתו כן התדמות בדרכיו הוא מפגה הדרך אל ידיעחו. כי
 המרוח שאפשר לאדם שירמה בהם למדת קונו. הם היקרות שבמדות הטובות הגטצאות בנפש
 האדם . אשד בלעדם דחוק להשיג אל המעלות השכליות . כאשר זבד במקומוח רבים . וכן זכרו
 כל חכם. ואשר פי׳ הרב במלח ארץ הוא חרוש מופלג בטובו. ומפגי שחכמי המחקר חברו
 ספרים במדוח האדם. והאריכו לדבר בהם ולהודיע איך אפשר לאדם להרגיל עצמו במדוח
 הטובות עד שישובו קגין חזק ויהיה קבועות בנפשו. ואיך יוכל בעל מדות מעוותות לחקן
 המעווח בהם . ראה הרב ז״ל להקדים לזאת המסכת פרקים . יזכור מהם בקצרה הצריך מן
 העניינם אשר האריכו בהם חכמי המחקר . כמו שזכר בפחיחהו. וכאשר דאו חכמי לוגיל עיר
 מולדתי פי׳ זאת המסכת והפרקים אשר הקדים הרב בביאור עניינם בקשו ממני להעתיקו להם
 כאשד עשו במאמר מודה חגבוכים . וזה החלי להעתיקו ומהש״י אשאל להישירני אל האטת

 ולהצילגי משגיאה:

 ר״ל ידיעת מציאתו וידיעת מה שראוי להאמין בו לחיוב. או לשלילה או להרחקה ויהיה עניגו
 כעני! אז תבין יראת ה׳ \ כמו שמפורש למעלה. כי החכם הגזבר לפגי הפסוק אשר אנתנו בפירושו.
 באמרו אל יתהלל חכם. רצה בו בעל מדות הטובות לבדם . כמ״ש החכם תאמתי ז״ל בפי הנזכר.
 6) וכן אמר כי אגי ה׳ העושה חסד משפט וצדקה בארץ והס דרכים כוללים כל דרבי ה׳. ר״ל
 כל מעשיו במציאוח. הנראה לי שזכרו הגה להורות שא״א לדעח ה׳. רק בידיעה דרכיו כדבר אדון
 הנביאים (שמומ לג) הודיעני נא את דרכיך כאשד הורנו מודה צדק במקומו בחלק הראשון. ואע״פ
 שלא זכרו על הפסוק הזה. וזה עזר למה שפרשתי במלח השכל. ואפשר לומר שיש בפסוק
 מוקדם ומאוחר. ויהיה סדרו השכל בי אני ה׳ עושה חםד ומשפט וצדקה בארץ. וידוע אותי כי
. כלומר חפצי מן האדם שידע דרכי. ובידיעתם ידע אותי. והוא התכלית. ׳  באלה חפצחי נאם ה
 ואפשר לפרש בו שעגיינו וידוע אוחי. וכי אני ה׳ עושה חסד ומשפט וצדקה בארץ. ויהיה ג׳
 עניינים. להשכיל כל מה שאפשר להשכילו בנמצאות העלולות וידיעת הש״י בידיעחם והידיעה
 בו שהוא עושה בארץ משפט וצדקה. ר״ל ידע אמתתו ומציאותו בידיעת דרכיו. וידע השגחחו
 שהוא על הנמצאים אשד בארץ וכל אשד בה. ויהיה באלה חפצתי שב אל שלשתן כלומר
 באלו השלשה ראוי להתהלל . מפני שהם רצון הש״י מן האדם והמכוון בו לא בשלשה
 הראשונים. וזכר השלשה הראשונים בעבור שכבר נמצא מי שחשב הצלתת האדם הוא הגיעו
 למדות טובות. ומי שחשב היוחה שלימות •תבגית הגון* ותכונותיו. ומנה הגדולה שבהן נהיא

 הגדיר, א) ס״א וגס לפי׳ יונתן נן עוזיאל שתלגס כמן אמל ס׳ לא ישתכח שלמה בר לול מנימי! בחונמתיס ולא ישתנח שמשון ונוי. יסיס מלצס בו חכם כהצעות החכמה קולם שסגיע ליליעלן ללכי השם שיוכל ללעחו
 ביריעתס ויהיה הנרצה נשלמה כל עול שיהיה כהצעות ולא השכיל לגמלי שאין ספק שבמלרגות עלה שלמה עיה אל החכמה נענע האלם עמה. וזה אס נאמין בשלמה כהגיע כסוף אל יליעת השם כנלאה מספרו
 שקרא שמו שיר השירים ואולס אס היה רעת יונתן כן עוזיאל ששלמה ע׳ה לא הגיע כלל אל יריעת ה׳ לא נצטרך לכל זס. וסנה חז״ל אמרו [מגיגסטו] עליין כן זומא מימון כלומל אע׳פ שהוא מכם לא הגיע עליין נמקוס שיוכל לראות
 ה׳ כלומר להשיגו. וכבר המשיל המכס האמת׳ זיל מדרגות בחכמה ואמר שהמגיע אל אחת מהם הוא הולך סביב הכית שהש׳׳ נראה בו לבקש השער והמגיע אל השער האחרת כבר בא בשער הנית והוא הולך בפרוזדור כמו שנזכר
 בפרק נ״א ממלק הגי מהחבור הנזכר ויהיה המכס הנזכר מכס שהגיע אל אחת המדרגות מהם קולס הגיעו אל הבית שהש״י נלאה בו ויהיה אמלו כי אני ס' עושה חסר משפע וצדקה בארן ביאור ליריעת ה' הרמוז אליה באמרו
 וידוע אותי כלומלביאול איכות היריעה ההיא איך צריך שתסיס עלשילע סאלס מאמתת מציאת השם כל מס שאפשר לו וזהו שידע אותי ה׳ עושה מסל ומשפט וצדקס כארז לא שידענו ה׳ לבד כלומר נמצא המחויינ המציאות לבד
 כמו שאמר הרנ זיל שהוא ענין סשס ההוא הנקרא שם המפולש. אך ילע כי שאני עושה מסל כלומר גמלתי לכל הנמצאות אשר תחתי מסל להמציאם וילע בי ג״כ שאני נתת׳ לכל נמצא מקו מן המציאות . וזה המשפע שאני נתתי לאלם
 שכל ולא לשור. ולארי כח וגבורה ולא לכבש. ולבעלי חייס נתתי רוח חיים ולא לעצים. ולעצים צמיחה ולא למתכות. ושמתי מדת ימיה עמידת נמצא אמר ארוכה. ומלת נמצא אחל קצרה. כל זה היה במשפט יושר לא עותתי משפנו
 אחל מהם כמו שהתבאר כל זה למכמיס . כי כל אחד מן הנמצאים קבל משפנו מסד ה׳ במציאתו מה שיכול לקבל ממני לא מנע עוב ממי שיוכל לקבלו וידע אס ידיעתי המציאי סנמצאי' כולם במשפט שאני מעמיד אותס. וזהו עני!
 הצדקה בפסוק הזה כלומר שלא ימשוב שגמלתי לנמצאות מסדלסמציאסעל סוב שאפשר בהם. וסס עומדים מעצמן אחר שהמצאתיס כמו שנמצא כןבממציאים אחרים שאמר שהמציא הדבר לא יצטרך הנמצא בעמידתו אל הממציא.
 כ׳ הבנאי אחר שהמציא צורת הבית לא יצטרך אליו בעמילתו. אך סשס עם נמצאיו אינו כן שאחרי שהמציאם הוא מעמידם ובלעדיו לא היו יכולין לעמוד רגע אחד כמו שהודיע סרב זיל בפי סיס מן סחלק האי וזס העני! הוא שקרא
 צדקה והוא דומה למה שהביא החכס האמיתי זיל •במאמרו בהשבת המשכון לעני ולך תהיה צדקה כי אחל שגמלהו חסל להלוות לו כספו יוסיף יגמלו עור להשיב לו המשכון נעת צרכו. ואפשר שצלקה ברוב המקומות זהו ענינה
 כלומר טוב שיעשהו העושה אחר טוב אחר שעשה ואחר מסד אחר שעשה. זהו הנראה לי במובן שתי המלות האלה ליל משפט וצדקה אע״פ שפ" החנס האמת׳ נהם טונ. ולשני הפירושיס יהיס פ" בארן בלי ספק מה שפי׳ בו הרנ
 זיל כלומר שלא יחשוב היודע אותי שאני מחיייב המציאות ממציא הנמצאות במשפט ומעמילס. שאלו הדברים אמנס סס גאים מאתי בהק הגלגלים והשכלים הנפרדים . ובכלל גחק הנמצאות שלא ישתנו. ובהס נמצאה השגחתו
 לכד לא בארן כמחשבת האומר מפני עיונו עזכ ה׳ את הארן וכמחשגת קצת הפילוסופים . שאין הדבר כן שגס בארן אני משגיח כל מה שאפשר בכל נמצא כמו שבאר החכם האמת׳ בפרק ייז מן החלק הבי. ויה״ אומרו עושה
 חשד משפט וצדקה בארן כעני! גס כארץ וזה כמדומה ל׳ שהרנ זיל הבין נו כ! אבל לא הוצרך לאומרו שאין מ׳ שיעלה בדעתו שה׳ ישגיח בתחתונים ולא ישגיח כעליונים ויהיה השלמת ראש הפסוק כן לפי כוונתו כי אס בזאת
 יתהלל המתהלל וגו׳ בארן. כלומר שעל הדרך הזאת הוא אמתת מציאותי ויהי השלמת סוף ספשוק מפני שבאלה הפצתי נאם ה׳ וישוב אל השכל וידוע אותי הידיעה המבוארת בפסוק ויהיה סטעס כמו שאמרנו בענין למה
 ראוי להתהלל באלו לא בשלשה הנזכרים נפסוק שלפניו מפני שבאלה מפן ה' כלומר שהיה חפצו מן האדם לא השלשה הנזכרים והמגיע אל חפן ה׳ ודאי ראוי להתהלל כאשר אין ספק לחכמים שחפן ה׳ מן האדם גיכ הוא
 שישתלל להלמות כללכיו אל לרבי בוראו כפי היכולת כמו שהבין הרב זיל מאמרו כי באלה מפצתי כ׳ כמו שידיעת דרכי(היקרות) ה׳ הס דרך אל ידיעתו כן ההלמות בדרכיו אל דרכי בוראו מפנה הדר־ אל ידיעתו כי המרות
 שאפשר לאדם שידמה בהם למדות קונו סן היקרות שבמדות הטובות הנמצאות בנפש האדם אשר בלעדיהם רחוק(השיג אל המעלות סשכליות כאשל זכל הלב במקומות לכיס ממאמלו סנבבד. וכן זכלו כל מכס אמתי וזה מה שלא סוצלך
 סנביא לאמרו כ׳ כבר התבאר מדברי מרעיה באמרו הודיעני נא את דרכך ואדעך וגו׳ כמו שפי׳ הרב בפרק נ״ד מהחלק הראשון וכיש שכבר נודע ששלשתס הס מצות עשה ר׳ל עשיית חסד ומשפט וצדקה ואולם אמרו באלה חפצתי
 היא שוה למה שאמרנו ומלת כי לטעם כענין מפני. אשר. כמשמעתה בהרבה מקומות. כמו(בלאשית מג) כי היא היתה אס כל חי מפני שהיחס. כי נכמלו לחמיו (שם מג) מפני שנכמרו. בכולם הוא לטעם על מה שאמר למעלה.
 והעכין הזה הוא סמך לפירושי. ולפי׳ סרב זיל סיס לו לומר ובאלס חפצת׳ שאינו אצלו לטעם כמו שתכין מלבליו. ואיני כמשיב על לנליו. כי שלנו ושלו שלו הוא. כי מבארו אנו רוצים. ומימיו אנו שותיס: וזכר החכמה והגבורה
 והעושר לכד ואמר שאין ראוי להתהלל כסס כמו שזכר כו הלב כפלק הנזכל וכל אלה השלשה משבוס קצת הקולמים תכלית הצלמת האלם כמו שיובן מספל המלות לחכם אחשטוטלוס: ומהנה אתחיל להעתיק לגרי סרב זיל:

 אברהם
 כ׳ בקשות • הבקשה הראשונה הוא כקש ממנו ית׳ שיודיעו עצמו ואמתתו. והבקשה השניה היא אשר כקש תחלה.
 שיודיעהו תואליו. והשיבו השיי על שתי השאלות כשיעל לו בהודיעו אותו תןאליו כולם. ושהם פעולותיו
 והודיעהו כי עצמו לא יושג לפי מה שהוא העילו על מקום עיון ישיג ממנו תכלית מה שאפשר לאדס שישיגהו.
 ואשר שישיגו ע׳ה. לא השיגו ארס לפניו ולא לאחריו. אמנם בקשתו יליעת תואליו. הוא אזמלו הוליעני נא
 את לרכך וגוי . והשתכל מס שנכנס תחת זה המאמר מעניינים נפלאים באומרו הוליעני נא את דרכך
 ואדעך. מורה על היותו ית׳ נודע בשואריו . כי כשידע הדרכים ילעהו וכוי. על כאשל בקש ׳ליעת
 מזואליס. ונקש מחילה על האומה ונענה במחילה. ובקש אח׳כ השגת עצמו ית' והוא אומלו הראני נא את
 כבודך ונענה על המבוקש הראשון. והוא הוליעני נא את לרכך . ונאמר לו אני אעביר כל טובי על פניך .
 ונאמר לו במענה השאלה השניה לא תוכל לראות את פני וגו׳. אמנם כל טובי היא רמז להראות אוהו
 הנמצאות כולם הנאמר עליהם וירא אלהיס את בל אשל עשה והנה טיב מאל ר׳ל בהראות לו שישיג טבעס
 והקשלת קצתס בקצתם וידע הנהגתו להס איך הוא בכלל ופרט . איכ השגת הפעולות ההס כס תואריו ית׳.
 אשר יודע מצדם שהלאיה שהדבל אשל יודע להשיגו אותו הס פעולות ית'. היות הלבר אשל הוליעו תואלי
ה הבאתי כאן דברי נ  פעולות גמורים רחום וחנון ורב חסד יכו׳. עד כאן לשון המורה בפרק הנזכר: ה
 המורה קצת באריכות. כוונתי בזה כי מתוכו תבין דברי הליש יפה יפה. במיש כאן שא״א לדעת ה'. רק
 בידיעת דרכיו וכוי. בי! תבין את אשר לפניך. ואע״פ שלא זכרו על הפסוק הזה . ר׳ל סרב המורה לא
 זכר זה הפירוש הנזכר נסמוך שאיא לדעת ה' רק בידיעת דרכיו וכוי על הפסוק הזה של כי אני ס' עושה
 חסל ומשפט וצדקה בארן. אפר הוא בו בפירושו. בפרק נ׳ה מיג. שזכר הר״ש לעיל רק פירוש זה הדבר
 בפלק ניד חיא . על פסוק הוליעני נא את לרכך. כמו שהבאתי זה לעיל כסמוך כשמו: וזה עזר למה
 שפירשתי במלת השכל. ריל פירוש המורס שפילש על פסוק הודיעני נא את ללכך וגוי. דהמכוון בזה הפילוש
 הוא לכשילע דרכיו יתברך דהיינו הואר׳ פעולותיו ידעהו. כמו שהכאת׳ זה לעיל בסמוך בשמו הוא עזר
 לפירוש הריש שפירש לעיל במלת כשכל שהיא נפלדת ממלת אותי ויהיה עניינה להשכיל כל מה שאפשל להשכיל!
 בנמצאות העלולות וכוי. עד אמרו והענין שיגיע משכלו. ומחכמתו בנמצאות העלולות . אל ידיעתו וכוי .
 דכלל כוונתו בזה הפירוש גס כן שע״י סשכלת העלולות דהיינו תארי הפעולות הנקראים דרכי ה׳ יגיע האדם
 אל יליעתו יתכלך כי ידיעת תואריו הנזכלים בדברי המורה בסמוך. וידיעת הנמצאות העלולות הנזכרים כפנים
 בלבלי סליש . וידיעת דרכיו יתברך סנזכליס בלבלי שניהס. כולם בפס אתל נקראים מוליס על הפעולות
 הבאים מאתו יתברך במציאות עולמות וגס חסד ומשפט וצדקה האמור בפסוק אשר אנתנו בו לדגלי שניהם
 כס תואליס מפעולותיו הנמשכות ממנו יתברך ר״ל להנהיג בהס בריותיו ונקראים גיכ דרכי ה׳ כמו שפירש הריש
 כאן בהדיא על אלו השלשה מלות של חסד ומשפט וצדקה. שהס דרכיס כוללים כל דרכי ס׳. ליל כל מעשיו
 במציאות העולמות. והביא הרב המורה לראייה ע״ו שפילש כך על פסוק הודיעני נא את דרכך וגו׳. וכבר נזכר
 לעיל שאין מילוק גיניהס ר״ל בין פירוש המורה ובי! פירוש כריש בפירוש אלו סג׳ מלות של מסד ומשפט
 וצדקה. בעני! המכוון כלל כיא משמעות דורשי! איבא בינייהו כדלעיל בפנים ובפירושי. מכל מקום אין צריך
 ביאור יותר. בפלט כשתעיין במה שבא לפניו ולאמריו בהקדמה זו
 כענין זה. ותמכר אמת אל אמת*: ואפשר לומר שיש בפסוק מוקדם
 ומאוחר וכוי ר׳ל. ועוד נוכל לומר פירוש אחר על פסוק זה. אמנם
 צריכין להקדים ולאחר בפסיק. ויהיה סדרו השכל כי אני ה׳ וגו׳.
 להקדים מלוח כי אני ה׳ עושה חסד ומשפט וצדקה בארן. קודם
 מלות וידוע אותי וגס לפ״ז תהיה מלת השכל נפרדת ממלת אותי
 כבראשונה. אלא כמלות של כי אני ה׳ עושה חסד וגו׳. הם מהות של
 מלת השכל ותהיה מלת השכל מורה על השכלת הנמצאות העלולות . שהם דרכי ה׳ ר׳ל תוארי פעולות סנכלליס
 נמלות חסל ומשפט וצדקה. כדלעיל. ומלת אותי היא קא׳ על מלת וידוע כבראשונה ומגיד לך הכתוב שבידיעת לרכי
 ה' שהס מסל ומשפט וצדקה כללעיל ילע אותי ומלות באלה חפצתי. ישובו על מלות כי אני ה׳ עושה מסל ומשפט וגוי.
 משא״כ לפירוש הראשון שהיו שביס על מלת השכל וידוע אותי ואפשל לפרש בו שענינו וילוע איתי וכי אני וכוי ליל
 שאפשר שישאר מפכוק ככתבו. זולת מוקדם ומאוחר רק שנוסף וייו על מלת כ׳. ואז יהיה מורה על שלשה
 עניניס . שהס ידיעת העלולות . וידיעת הש״ הממציאה . וידיעת השגחת השי׳ בנמצאות אחר שהמציאם .
 ולפיכך הוצרך להוסיף סואיו על מלת כי. להיות וכי ר״ל הוספת ענין על מנין. ותהיה מלת השכל מורה על
 השכלות העלולות. שהם תוארי הפעולות ומלת וידוע אותי הורה על ידיעת הש״י באמצעות השכלות העלולות.
 ומלת וכי אני וגוי היא הורה על שהוא יתברך משגיח בהם ומעמידם אף אחר שהמציאם עת אחר עת וכל ימיהם
 לעולם. ואלמלא השגחתו ית׳ עליהם. איא להס להתקיים ולעמוד אפילו רגע אחד ומלות כי באלה חפצתי ישוט
 על אלו שלשה עניניס הנזכרים בסמוך. כידיעת דרכיו. פירוש הנמצאות העלולות. כי דרכי ס׳. והעלולות בפס
 אחד נקראו. כדלעיל צא בשלשה הראשונים. ריל חכם . גביר. יעשיר המוקדמים בקרא: מי שחשב הצלחת
. פי' שיש בני ארס שחושבים בדעתם שתכלית הצלחת הארס הוא כשיגיע למדות טוגות ותו לא. כי  הארס וט׳
 מלת מכס הנזכר נרישא רקרא. פירשו נו נעל מדות טונות לבד כנזכר לעיל בפניס: ומי שחשב היותה. פי'
 הצלמה שהיא לשין נקבה: ומנה הגדולה שנהן. ר״ל הפסוק מונה התכונה היותר גדולה שנתכונת הגוף והיא
 הגבורה : שתכלית סאדס הוא העושר. והחכמה הזכיר לעיל נמה שאמר נמצא מי שמשב הצלמת הארס הוא
 הגיעו למדות טובות . כי מלת מכם הנאמר במקוס כזה הוא כעל מלות טובות. כמו שנזכר לעיל פעמים ושלש:
 דחות דעות וכוי. במו דמיית. ר״ל שאריסטיטלום באר בספרו ביטול הדעות האומרות שתכלית הצלמת האדם
 גגי דברים הנזכרים ברישא דקרא. דסיינו חכם גמר ועשיר. וביאר שתכלית ההצלחה היא ידיעתו. וכן הורה
 הרג ז״ל כו׳. וקא׳ אדלעיל. ואמר הראיה שיש לי שמלות מסד ומשפט וצדקה מורים על השגחתו יס׳ כדפרישית
 לעיל. כי הרב פירש עני! מסד וענין משפט וענין צדקה כפי נ״כ מיג. שהס המדות שמתנהג השי׳ בהשגחת
 ברואיו עיש. ותמצא שהמכוין כשניהם אמד הוא . וכמ׳ש הריש למעלה ע׳ז כי אין מיליק גה! בעני! המכוון
 כלל. וגס אנכי זכרתי זה בפירושי נסמוך ג׳ פעמיס. גס אין ספק גו. פירוש בשס שאמרנו למעלה שמפן הש״י
 מן האדם להשכיל העלולות ולידע אופס. כן גיכ אין ספק שחפן הש״ מן האדם וכוי. ר״ל שיעשה מעשים כמוהו.
 ולהתדמות אליו יתברך כפי האפשר וכן אמרו חזיצ בפיק דסיטה על פסוק והלכת בדרכיו אחר מדותיו תלכו.
 מה הוא מלביש עלומים. ומבקר מוליס ומנחס אבלים. אף אתה עשה כן וכוי. אשר בלעדס רחוק להשיג אל
 מעלות השכליות כאשר זכר במקומות רבים. ר״ל הרמביס ז״ל זכר זה בהרבה מקומות בספר המורה. שהאדם יעלה
 ויבא מ; השכצ המעשי שהן המלות הטובות. אצ העיוני. שהיא החקירה האצהית. ובלעדה אי אפשר להבין ולהשכיל
 כשלימות: הדוש מופלג בטובו. והוא בפרק ניד מן כחלק הגי כתכתי זה למעצס בשס המורה: חכמי הממקר.

 ספילוסופיס נקלאים כן. לפי שתקרו ודרשו כל הנמצאות: וזה המלי. כמו וזה המלותי :

 *ובפירושי הראשון שעשיתי ביללות׳ על
 השמונה פרקים ועל דברי הליש שבכאן
 ונדפס בשנת של״ז לפיק לא פירשתי זה
 הדבר כן והראשון עוקר וכאשר כתבתי

 כאן הוא עיקר :

 חםד
 מצד פעולותיו הנמשביפ מאתו להתנהג בהם בריותיו. כמ״ש סמורס בסרבם פרקים מהמ״א . ועקריס במקום
 הנזכר ונפי כיג מהמאמר הנזכר) וכן דעת כל התוכניים ממשכים אחר דעות הפילוסופים וכוי עד שאמרו
 שהרמביס זיל כתב שאיא ליחס לש״ שוס תואר חייכי אלא שוללי. ושכל סתואריס השוללים צודקים עליו.
ו ממנו ב׳ דברים.  וא״א שיצדק עליו שוס תואר חיובי. אלא מצד פעולותיו עכיל כעל העקרים שס: למדנ
 למדנו שלא יצדק על סש״י שוס תואר עצמי או מקרי בחיוג. ר״ל בהחלט. כיא בשלילה . (והטעם הוא כמו
ו שתואר כפעולות הנמשכות תמיד ממנו. כגון  שאמר ?על העקרים כפ״ז מהמאמר הנזכר עיש): ולמדנ
 סי״ג מדות ודומיהם. מותרים לאומרם עליו ית' בחיונ. מדסייס ונתב דנרי סרמנ׳ס זיל נזה הלשון. ואיא
 שיצדק עליו שוס תואל חיובי. אלא מצל פעולותיו. משמע נסליא. לאס הס מצד פעולותיו. מותרים לאמרס
 מליו ית׳ אפיי כחיוב. וכן משמע נהריא ממה שכתב הרמכ״ס בספר סמולס בפי ניב מסחלק סא׳. ז״ל
 שם. והחלק החמישי מתוארי החיוב. הוא שיתואר הדבר בפעולותיו וכוי. על ולזה ראוי שיתואר בסס הש׳י
 וכוי: (ובפי׳ אפודי תמצא שם טעם לשבח למס אלו תוארים. ריל תארי ספעולות . מותרים בחקו ית׳ יותר
 מתארי עצמיים או מקריים זיל קרי ביה. ועיין עליו כהיטיב העיון. ועיין גס כן בעקרים בפיח מהמאמר
 הנזכר. כי זולת זה לא תסתלק מן סםפק). וא׳כ ׳סיס לפ׳ז מיש הר״ש באן לחיוב. הוא קאי על תוארי
 הפעולות הנמשכים ממנו. שמותרין לאומרם עליו ית׳ אפילו בחיוב כנזכר. אבל התואריס שיתואר בסס הש״י.
 ולא מצד פעולותיו כמו נמצא. אחד. קדמון. חי. חכם. ודומיהם. אינן מותרים לאומרם עליו ית׳ בחיוב.
מלת שצילה הוא מלשון שלל. ר״ל שצריכין אנו לשלול ילסלק ממנו יתברך התואריס סעצמייס  כ<א בשלילה: ו
 והמקרייס מצד אחד. עד״מ אס נתאר אותו בתואר מי. או בתואר חכם . אין לומר עליו אלו התואריס בחיוג
 ר״ל בהחלט. דאילו פיינו אומרים עליו אלו מתוארים עיצ המיוכ מ.כל צד . היה משמע שהוא וחייו שנים.
 או הוא וחכמתו שנים. ואיכ היה בו רגוי והוספה מלילה. רק כוונתנו גמלת מי. לאפוקי שאינו מת ח״ו.
 וכן כמלת חכם. רצוננו לומר שאיני סכל אבל מלת מי או מלת חכם. נשלול ממנו מצד אחד. והכוונה בשלילה
 זו סוא שאינו ח׳ כחיותנו ואינו מכס כחכמתנו. כי אנו וחיינו או אנו וחכמתנו סס עניינים מקרים נוספים
 עלינו אגל הוא ית׳ הוא וחייו וחכמתו אחד מכל צד ופינה. בכל דרך ייחוד. וכעין זה כל שאר התואריס .
 וסכל שג אל אחדות סגמיר. יאס תרצה לידע ענייני השלילית. על כשלימות. עי׳ בעקרים גפי ל׳ מהמאמר הבי.

 וכספר המורה ח״א. ובייחולבפ׳ ניז. ועיין ג״כ בסוף פרק אחרון מהחי
 פרקיה הללו. בפניה יבפירישי.ואין כאן מקומו לדנר גזה ייתר: *או [*כפיי הראשון שעשיתי גיללותי על
 להרחקה ריל דבר נמנע. כמו גשמית וביוצא בזה שצריכין להרחיק השמנה פרקיה יעל לברי הר׳ש שבכאן
 ממנו בתכלית הריחוק: ויהיה עניינו כענין אז תבין יראת ס׳ וטי. ונדפס בשנת שליז לפיק לא פירשתי זה
 ר׳ל ענין פשוק זה של השכל וידוע אותי אשר הוא עתה בו בפירושו הדנר כך. וכאשר כתוב כאן הוא אמת

 וענין פסוק ראשון שהניא לעיל אז תבין יראת הי וגוי. ענין אחד וקייס לעד כוי]:
 לשניהם. יחליו יהיו תמים להוליענו שתכלית האלם היא שיגיע אל

 ידעת הש״י כפי היכולת . כמי שסיים הר׳ש בסוף פ" פסיק ראשון. וידעת הש״י אין ספק שהיא תכלית
 האלם וכוי. ובפי׳ פסוק זה השני סיים גיכ כעין זה כאומלו כי גאלה חפצתי שב אל השכל וילוע אותי וכוי
 על אמלו מפני שאלו סשניס . ליל השכל וידוע סשס. סס תכלית חפן השס וכוונתו במין האלם וכוי הא לך
 שהמכוון בשני פסוקים הללו אמד הוא: ועוד נוכל לפרש לנרי הליש כאן במ״ש ויהיה עניינו כעני! אז תבין
 ונוי. רדמיין להדדי מזה הצד כי כמו שעני! פסוק ראשון של אס תכקשנהככסף וגי׳. אז תנין וגוי. ודעת
 אלסיפ וגוי. סוא סוספת עני! על ענין. והמכוון בזה כי מתוך בקשת המכמס בזריזות והשתדלות יתירה יעלה להבנת
 יראת ה׳ הוא הגנת אמיתת דעת התורה. ולהשגת מציאת השי׳ במופת כמו שפי׳ למעלס. כן עני! פסוק זס
 של השכל וידוע אותי. הוא גיכ הוספות עני! על עני!. כי מן השכלות בנמצאות העלילות יעלה אל ידעת
 השיי. כמ׳ש הר״ש זה גםמוך כהדיא כמיש והעני! שיגיע משכלו וממכמתו בנמצאות העלולית דהיינו ע״ מלת
 השכל אל ידיעתו יתברך והיינו פ״ וידוע אותי: כי המכס הנזכר וכוי. הריש זיל רצה להתיר כאן כשפק
 כנופל פה מל פירושו. כי מאחר שפירש שמלת השכל וידוע אותי הס ג׳ עניינים. ופ" השכל על השכלת
 הנמצאות העלולות. וידוע על השכלת ידיעת הש״י מה שראוי להאמין כו כוי. איכ מה כי! מלת השכל ובין
 מלת חכם דקאמר ברישא דקרא אל יתהלל חכם בחכמתו סלא מסתמא גס מלת מכס הוא שיחכם כל הנמצאות
 העלולות. ואיכ איפוא למה אמר ברישא דקרא אל יתהלל חכם בחכמתו. וכשיפא אמר כי אס בזאת יתהלל
 המתהלל השכל וגו׳. בשצמא אס נפרש מלת כשכל וידוע שניהם על עני! אחד ר׳ל שניהם על השכלת הש׳י.
 אז היינו מפרשים אל יתהלל חכם על חכמות הנמצאות העלולות שאין ראוי להתהלל ולהתפאר מי שהשכיל
 העלולות לבל ואינו מגיע משם אל יריעת סש״י שהיא החכמס סאמתית כי אם בזאת יתהלל השכל וידוע
 ושניהם השכלת סש׳י שהוא מדע סאלסיס. והוא העיקר. אבל לפירוש הליש שפ״ מלת השכל וילוע על שני
 דברים. דהיינו מלת השכל על השכלות העלולות ומלת וידוע על ידיעת השיי. ועל שניהם אמר אחיכ שראוי
 להתהלל. וגס באלה חפצתי שב אל מלת השכל וידוע אותי מלעיל. איכ קפה לפי זה למה אמר ברישא לקרא
 אל יתהלל חכם בחכמתו. לפיכך משיק ואמר כי החכם הנזכר ברישא דקרא שאמר אל יתסלל חכם. ל״ל
 בעל מדות בלבד. ולא השכלת הנמצאות העלולות כמו שהוא פי׳ מלת השכל: החכם האמתי. הוא הרמב״ס
 זיל: בפי הנזכר. הוא פ׳ ניד ח׳ג שהזכיר למעלס יובא פ" על מלת חנס הנזכר ברישא דקרא שהוא געל
 מדות: ריל כל מעשיו במציאות. הוא מעשה אלסיס הנהוגות במציאת סעולמות והס כדרכים אשר כקש מרעיה
 מאתו יתברך ידיעתו. באומרו הודיעני נא את דרכך. והודיע אותם לו כי הייג מדות שנאמרו למרעיה סס
 כולם תוארי פעולות הנמשכות מאתו יתברך להנסיג בסס בריותיו. כמו שאביא זה לקמן בסמוך בפירושי בסיד:
 (הנראה לי שזוכרו הנס כוי). הדיש זיל רצה להתיר כאן ספק הנופל פה על פירושו. שפי׳ לעיל דמלת באלה
 חפצתי שכ אל השכל וידוע אותי ואיכ לפ״ז היס לסמוך מיד אחר מלות סשכל וידוע אותי. כי באלס חפצתי.
 ולא להפסיק כמלות כי אני ה' עושה חסד וגוי בינתיים. ואומר הר״ש לכן הפסיק בזה כדי לתרן קושיא אחת
 במקומו. והוא במיש וידוע אותי. קשה והלא אמתת עצס הבורא יתברך אינו מושג לשוס בריה כמי שפי׳ הרב
 המורה על פסוק ופני לא יראו אמיתת מציאותי כמו שהיא לא תושג בו׳. ואפ" המלאכים שואלים זה אל זה
 איס מקום כבודו ר״ל מורגת כגורו יתברך. ואיך יזכה ילוד אשה וא״כ מאי האי דקאמר כאן!ידוע אותי.
 ע׳כ סמך מיד לזה כי אני ה׳ עושה הסד ומשפט וצדקה בארן. לבאר נזה איכות הידיעה הנזכרת
 כאן שהיא אינה ידיעת עצם הבורא יתברך. כי זה איא כנזכר רק ידעת לרכיו שהס חסד ומשפט וצדקה .
 וסם תוארי פעולות הנמשכות ממנו יתברך להנהיג בהם בריותיו כמו שפ״ הר״ש בעצמו כאן על הגי מלות
 של חסל ומשפט וצלקס: שהם ללכיס טללים כל לרכי ס׳ ריל כל מעשיו במציאות. וכן פירשם הרכ
 המורה בפי כ״ג מהחלק הגי עיש. וזה אפשר שיוכל האדם לדעת ני ולא זולת. כאפר הורנו מולה צלק
 נמקומו נמלק סראשון וסוא פ' ניד וז״ל שם. דע כי אדון סנניאיס מרעיה נקש ב' בקשות ובאתה תשובה על
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 אמר שמואל בן יודא אבן תבין ז׳׳ל אמר הרב הטחכר זצ״ל הנה בארנו בפתיחת זה החבור.
 מה היחה הסבה בשום המחבר זאת המסכת בזד. הסדר וזכרנו ג״ב רוב התועלת בזה
 המסכת ויעדנו פעמים רבות במה שקדם בזה החבור. לדבר בזאת המסכה בענינים מועילים
 ולהאריך בה קצת אריכות. מפני שהיא קטנה. ואע׳׳פ- שתראה [תועלת] מבוארת וקלה להבין
 ולעשות מוז שכוללת אינו קל על כל בני אדם ואין כל ענינים ג״כ מובנים טבלי פי׳ ארוך עפ
 היותה מביאה לידי שלימות גדול והצלחה אמיתית ומפני זד. דאיתי להרחיב בזה ממאמר.
 וכבר אמדו דז״ל [ב״ק ל.] האי מאן רבעי למהוי חםידא לקיים טילי דאבות ואין אצלנו מעלת
 גדולה מחסידות אלא הנבואה והיא המביאה אליה. כט״ש רז״ל [פ״ז כ:] חםידוח מביאה לידי דוח
 הקדש. הנה החבאד מדבריהם שבקיום מאמרי זאת המסכת מביא לידי נבואה. והנני עתיד לבאר
 אמיתת הדבר ההוא מפני שהוא כולל חלק גדול טהמדות הטובות. וראיתי להקדים קודם
 שאחחיל בפי' ההלכה. פרקים מועילים. ידע מהם האדם הקדמות. ויהיו לו ג״כ מבוא ומפתח
 פמה שאני עתיד לפרש . ודע שהדברים אשר אומר בפרקים אלו. ובמה שיבא מן הפירוש,
 אינם דבדיס שבדיתים מעצמי ולא פירושים שחדשתים . אמנם הם ענינים לקטתים מדברי
 חכמים במדרשות ותלמוד. וזולחם טחבודיהם ומדברי הפילוסופים ג״כ הקדמונים והחדשים.
 מחבורי הרבה בני אדם ושמע האמת ממי שאמדו. ואפשר שאביא לפעמים מאמר אתד כלו
 מספר המפורסם בלשוננו. ואין בכל זה רוע. ואיני מחפאד במה שאמרו מי שקדם ממני ,
 שאני בבר התודיתי בזה. ואע״פ שלא אזכיר אמר פלוני [אמד פלוני] שזה אריכות אין תועלת
, ואפשר שיהיה מביא זכדון שם האיש ההוא לחשוב מי שאין לו חיך שהדבר ההוא נפסד  בו
 ובתוכו רוע. שלא יבינהו. ומפני זה דאיחי שלא לזכור האומד, שכוונחי להועיל הקורא ולבאר
 לו ענינים הצפונים בזאת המסכת. ואני אחחיל עתה לזכור הפרקים אשד דאיתי להקדימם

 הנה לפי כוונת, והם שמונה פרקים. נשלמו ההקדמות:

 פרק ראשון בנפש האדם ובחותיה
 ר^ שנפש האדם אחת. ויש לה פעולות רבות חלוקות יקראום קצת הפעולות ההם נפשות.
 ויחשב בעבור זה שיש לאדם נפשות רבות. כמו שחשבו הרופאים. עד ששם דאש הרופאים
, טבעיח. חיונית. ונפשית , ופעמים שיקראו כתות. וחלקים, ׳  פתיחת ספדו. שהנפשות ג
 עד שיאמר חלקי הנפש . וזה השם יעשוהו הפילוסופים הרבה פעמים . ואינם רוצים באמרם
 חלקי. שהיא מחחלקח כהחלק הגופות, אבל הם מונים פעולותיה החלוקוח שהם לכלל הנפש.
 כחלקים לכל המחובר מהחלקים ההם. ואתה יודעשתקון חמדות היא רפואתהגפש וכחוחיה
 וכמו שהרופא אשר ירפא הגופות צריך שידע חחלה הגון* אשד ירפאהו כולו. וחלקיו מה הם,
 דייל גון* האדם. וצריך שידע איזה דברים יחלוהו וישמור מהם, ואיזה דברים יבריאוהו ויכוין
 אליהם. כן רופא הגפש הרוצה לתקן מדוח האדם. צריך שידע הגפש וכחותיה בכללה וחלקיה
 ומה יחלה אוחה ומה יבריאה. ומפני זה אומר שחלקי הנפש הם חמשה. הזן והוא נקרא צומח.
 והמרגיש. והמדמה. והמתעורר. והשכלי. וכבד הקדמנו בזה הפרק שדברינו אינם דק בנפש
 האדם. כי כח המזון שיזון בו האדם אינו ככח המזון שיזון בו הסום והתמוד . כי האדם נזון בחלק
 הזן מן הנפש האנושית, והחמוד בזו{ בחלק הזן מן הנפש החמורית. והנשר נזון בחלק הזן מן
 הנפש אשר לה. ואמנם יאמר על הכל נזון בשחוף השם לבד לא שהענין בכולם אחד בעצמו,
 וכן יאמר על האדם. ושאר בעלי חיים . מרגיש . בשתוף השם לבד לא שההרגש אשר באדם .
 הוא ההדגש אשד בשאר בעלי חיים. ולא ההדגש -אשד בזה המין. הוא ההדגש בעצמו אשד
 במין האחר . אבל כל טין ומין מאשר לו נפש יש לו נפש אחת בלתי נפש האחד. ויחחייב מנפש
 זה פעולות ומנפש זה פעולות אתדות . ואפשר שתדמה פעולה לפעולה. ויחשוב בשחי הפעולות
. והמשל בזה ג׳ מקומות חשוכים, והאחד מהן זרחה עליו  שהן דבר אחד בעצמו. ואין הדבר כן
 השמש והאיר. והשני האירה עליו הירח והאיר. והגי הודלק בו הנד והאיר. הנה כל אחד מהם
 נמצא בו האוד. אבל סבת זה האוד ופועלו. השמש . ופועל אחד הירח. ופועל אחר האש.
 כן פועל הדגשת האדם : הוא נפש האדם . ופועל הרגשת החמור הוא נפש החמוד. ופועל הרגשת
 הנשר הוא נפש הגשר . ואין להם ענין שיקבצם אלא בשתוף השם בלבד. והבן זה הענין שהוא
 נפלא מאד, יכשלו בו הרבה מהפילוסופים . ויחחייבו בזה הרחקות ודעות בלתי אמיחוח. ואשיב
 אל כוונחי בחלקי הנפש. ואומר הןתלק הזן ממנו חבח המושך והמחזיק. והמעכל והדוחה למותרות.
. ומה שצריך  והמגדל. והמוליד בדומה . והמבדיל הליחות עד שיפרוש מה שצריך לחזן בו
 לדחותו. והדברים על אלו שבעה כחות ומה יעשו ואיך יעשו ובאיזה איברים פעולתם יוחד נראית

 חםד
 אמר הרנ המחנר. הוא סרמנ״ס זיל שמנר השמונה פרקים: בפתיחת זה המכור. היא ההקדמה שהקרים
 הרמניס זיל לפירוש המשניות נסדר זרעים: בשום סממבר. סוא רני שחינר וסידר ססדריס והמסכתות
 נזה הסדר: בשום. השי״ן כשמאל והוא מלשון שוס תשים: זאת המסכת. מסכת אנות: נזה הסדר. נסדר
 נזיקין. סרמנ׳ם ז״ל נתן טוב טעם ודעת כהקדמה הנזכרת לסמיכת הסדרים זה אמר זה. ולשמיכות המסכתות
 בסדרים עצמן. זאת אמר זאת. כי ודאי 5ריך נכל מסכתות טעם למס נשנית אמר שלפנים כמו שפירשו התוספות
 בריש בימ ובריש נינ וכריש מסכת שנועות פריך התלמוד מכדי תנא ממכות סליק. מיש דקתני שנועות. וכן
 כנמה מקומות: ויעדנו. הוא מלשון לא יעדהושניהפ לשון הבטחה: במה שקדם נזה התנור. הוא הקדמת סדר
 זרעיה : ולהאריך בה קצת אריכות מפני שהיא קטנה וכוי עפ היותה מניאה לשלימות גדול כוי. פי׳ ואמר שני
 טעמיה למה האריך בה קצת אריכות. אמד שהיא קשה להבין. וזיש מפני שהיא קטנה. ר׳׳ל מדנרת בקצור
 מופלג. מעט הכמות. ורב האיכות. ועוד שמביאה שלימות גחל כוי: מאן לנעי למיסוי מסידא וכוי. נמס׳ ב׳׳ק:
 חסידות מניא ונו/נסוף מסי סוטה(מט:) וכסוף פ״ק רמסי ענודת כוכביה: שאגי כבר התודיתי.ריל מאמר שכבר
 גליתי הדבר שאיני מתפאר במה שאמר מי שקלם ממני: לחשוב מי שאין• לו חיך. מי שאינו מכין נקרא כן כי
 סמיך הוא לטעום. ומי שאין לו חיך איט טועם המאכל. כן זה אינו מבין הענין: שהדבר הוא נפסד ונו׳. ר׳ל
 אותו האיש שאין לו מיו יסבור שכל הדנריס שהסכמתי אני עליהם כתבתיס בסתם. להראות שהם מוסכמים אצלי.
 ואשר לא הסכמתי עליהם. כתבתיס כשם אמרו. להראות שאינן מוסכמים אצלי. כלומר הוא אמר בן. אגל
 אני איני מודה לדבריו. וא״כ יסבור הקורא גז מאמר שאינן מוסכמים אצלי. ודאי כתוכס רע: שלא יבינהו. ריל
 שלא יטריח הקולא את עצמי לעסוק באותו ענין במיטכ העיון. כלי שיכינהו על נכון אלא מיל כשיקשה לו איזה
 לגר על אותו עני! ואף לאינה קושיא לפי האמת. יתיאש ממנו מיל ויתלה הטעות כבעל המאמר ההוא ויאמר
 שתוכו נפסד. והא ראיה שדברי יחיד סס. לכן אמר המחגר שיגיא כל הלבליס כסתם שאס יקשה לקולא איזה
 לגר יעיין נו סיטג ולא יתייאש ממנו. ומתוך זה יגא אל הגידור. וזה שאמר הרג שכוונתו להועיל הקורא:

 פרס ראשון יקראום קצת וכוי. קצת חכמי סמחקר קראו אותן שפעולות נפשות: ויחשב זכו׳. פירוש
 י י יחשוב סאדס גלגו נעגור שיש לנפש פעולות רבות יש לאדם נפשות רכות: עד ששם. סשיין השני
 כשמאל: טבעית. היא צומחת: חיונית.היא המרגשת: ונפשית. היא המשכלת: פעמים שקראו כחות
 וחלקים. הוא מוסכ למעלה שאמר ויקראוה קצת פעולות ההם נפשות. אמר כאן דלפעמיס קראום אותן גס כן
 כחות וחלקיפ: וזה השפ. ריל מלקי הנפש: ואינם חצים כאמרס מלקי וכוי. ר׳ל אותם שקראו הפעולות
 סלקי הנפש אינם רוצים כקריאת זה השה שהיא מתחלקת וכו׳. ר׳׳ל שיהא כל חלק מהנפש מיוחדת לפעולתו. עד
 שיהיה לכל פועל ופועל נפש כפני עצמו זה אינו: אבל הס מונים וכוי. פי׳ הס מונים פעולות הנפש. שאותן
 הפעולות הס לכלל הנפש כחלקים של איזה דגר גשמי. שהם בלי ספק חלקים לאותי כלל דגר גשמי המחונר מהחלקים
 ההם. עיר משל קורות הכית סס חלקים לכל הכית. כן פעולות הנפש הס חלקים לכלל הנפש. ר״ל הנפש ההיא
 כלל. שממנה נמשכים הפעולות כולם: וטד. יחלה אותה. העכירות והמרות רעות. הס מחלים את הנפש . כמו
 שמפורש לקמן נפיג: ומר• יבריאה. הס המצות והמעשים טובים אשר יעשה אותם האדם. כמו שמפורש כפרק
 ד׳: הון. הכל נקרא זן. כמו עכול. ושתייה ושינה. ולא מזונות דוקא. ולכן פירש המחבר והוא הנקרא צומח.
 הזן והמרגיש והמדמה כוי. מפורש כל אחד לקמיה: בשתוף השם גלגד. שם משותף הוא. כשתמצא מלה אחת
 שס למינים הרבה שונים כמלת עין גלשוננו שהיא משותפת לעין שהוא כלי סראות.ולעין המיס׳ ולמראה הגופות. וכל
 אמת ואחת מנץ גפני עצמו. ואינם שויפ כיא גשתוף השפ בלבד: מאשר לו נפש. ריל אותם מינים שהם בעלי חיים
 לאפיקי הצומח והחמס שאין לספ נפש: ויתחייבו ממנו סרמקת כוי. ריל הם מניחים הנחה מזוייפת שפעולות אדפ
 וגהמה שוין ולפי זאת ההנחה יהיו הנפשות גיכ שוי!. ולא יסיס איכ מותר האדם מן סנהמה. וזהו רחוק מן
 השכל וגס הוא גלתי אמתי מצד התורה האלהית. שנאמר גהגצלם אלהיס עשה את האדם ופירש'׳ דלגצלמו של

 הקביה ובדפוסונברא^אדס. וזה שאמר המחבר ויתחייב ממנו הרחקות ודעות כלתי אמתיות. כפל לשון: חלק
 מן ממנו כח המושך והממזיק והמעכל כוי עד ודע שזאת הנפש האחת כוי. זה כולו תמצא ברוח החן בפיה
 עיש : כה המושך. פי׳ המושך המעכל שיתפשט גכלאבריו:והמחזיק. שיש כח בגוף להמזיק הטוב מן המאכל
 שישאר אצלו עד זמן עיכולו: והדוחה למותרות. צריך עוד כמ אמר שידמה מגופו המותר והפסולת מן המאכל
 שאינו יכול להתעכל והוא הריעי: והמגדל. הוא כח המגדל את הגוף כשלשה רמקיס. והס אורך. וגוכה.
 ורוחב: המוליד כדומה. הוא הכח אשר בטיפת הזרע לחדש גוף אחר חמס למולידו. עד׳מ שיוליד אדם כדמותו.
 ולא כדמות בהמה: והמבדיל עד שיפריש. פי' המבדיל מגוף המאכל הטוב מן הליחות להיות הגוף נזון מהם.
 וחמה הלימה שהיא רעה לגוף וראוי לדחות מן הגוף עד שישאר הגוף י במזג סשוה: ומה יעשו. פי׳ איך
 מחזיק. או איך מושך: ומה מהם נמצא תמיד וכזי. כל הכחות הנזכרים אינם נעדרים מבעלי חיים עד יום
 מותה . לכל מכח המגלל שאחר זמן גלולו להייט משרים שנה נעדר הכח ההוא מהם: והוא נמצא כוי. פי׳
 המשוש כמי שיש לד מזות כי יש לכל אחל ואחל מד כ«מ. אבל מיוחל מושא. החיך לטעום. האף להליח.

 מהות מיזדיעב׳** (א) הלא תראה כוי יעשה כעת השינה כו׳.נ״ב אומר אני שככר ימצא לזה כמ עבירה כמיש מזיל[כתובות דף מו. ע״זדף כ:] עהיפ ונשמרת מכל דבר רע שלא תהרהל כיום ותבוא לילי קלי כלילה וכן
 ההלהול גלגל סוב מחזק הבמ ההוא לחשב תמיל נרנריס טוכיש ועל זה באו מצות רבות כמקרא : (ב) ולוה אמרתי למעלה שבשני כוי. נינ ואם כמ המתעולל והמלגיש עושים פעולותיהם לנדס בלי
 סיוע השכל. על מה זה יצמוו ויענשו ומלוע לא ימנש המלמס בעשותו דמיון כוזג גלי דעת. ולא תענש הנהמה על חטא המרגיש והמתעורר שגה. אך האמת אין עונש כיא לשכל לכדו בי סכל נתון גידי. המרגיש והמתעורר נתונים המס
 לו לעגח. ולכן העוגל גלי התל*! וכלי כוונה והסכמת לעתו ושכלו הוא לא יענש. כיא בדברים שבממון וגגזקי אדם למגרו שגהם אדם מועד לעולם לא זולת. גס על הבושת אינו מייב עד שיתכוין. ועיין באוצר הטוג וכחלון צורי:

 ויותר נגלית ומה הם נמצא תמיד. ומה יכלה מהן לזמן קצוב, זה כולו ראוי במלאכת הרפואה
 ואין צורך לו בזה המקום: והחלק המרגיש. ממנו הכהות החמשה המפורסמים אצל ההמון. [הם]
 הראות, והשמע . והטעם . והריח . והמשוש. והוא נמצא בכל שטח הגוף . ואין לו אבר מיוחד,
 כמו שיש לדי כחות. והחלק המדמה הוא הכח אשד יזכור רשומי המוחשים אחד העלמם מקרבת
 החושים אשד השיגום וירכיב קצחם אל קצחם . ויפריד קצתם טקצחם. ולזה ירכיב זההכח טן
 ענינים אשד השיגו, ענינים שלא השיגו כלל. וא״א להשיגם. כמו שידמה האדם ספינת ברזל

 רצה באויד. ואדם שראשו בשמים ורגליו בארץ ובהמה באלף עינים עד״מ והרבה מאלו הנמנעות
 ירכיבם הכח המדמה וימציאם הדמיון. ובכאן טעו המדברים הטעות המגונה הגדול אשד בנו עליו
 פנת חטאתם (נ״א הטעתם) . בתלוקת המחויב והאפשר והנמנע. שהם תשבו או הביאו בני אדם
 לחשוב. כי כל מדומה אפשר . ולא ידעו שזה הכת ירכיב עגינים שמציאותם נמנע כמו שזכרנו,
 והחלק המחעורר הוא הכת אשד בו ישתוקק [ויכסוף]האדם לדבר אחד. או ימאסהו. ומזה חכה יבא
 אל פעולות בקשח הדבר. והבדיחה. מטנו, ובתידת דבר אחד, או התרחק ממנו. והכעס והרצון
 והפחד והגבורה והאכזריות ורתמנות ואהבה והשנאה. והרבה מאלו המקרים הנפשיים וכלי
 זה הכח כל איברי הגוף ככה היד על לקיחת דבר ונגיעחו וכח הדגל על ההליכה וכח העין על
 הראות. וכת הלב להתגבר. או לירא בעת הפחד. וכן שאד איברי הגוף הנראים והנסחרים הם
 וכחותיחם . [כולם] כלים לזה הכח המתעורר . והחלק השכלי הוא הכח הנמצא לאדם אשד בו
 ישכיל. ובו יהיס ההשתכלות ובו יקגה התכמות . ובו יבדיל כין המגונה והנאה מן הפעולות.
 ואלו הפעולות ימה! מעשי. ומהן עיוני. והמעשי ממנו מלאכות מחשבות. וממגו מחשבי והעיוני.
 אשד בו ידע האדם הנמצאות שאינן משתנות כפי מה שהן עליו. והם אשד יקראו חכמה סתם.
 והמלאכות מחשבוח. הוא הכח אשר בו ילמד המלאכות. כנגרות ועבודח האדמה והרפואות ,
 והמלחות . והמחשבי הוא הכח אשד בו יסחכל בדבר אשד ירצה לעשותו אם יאפשר לעשותו
 אם לאו. ואם אפשר לעשותו איך צריך שיעשה. זה שיעור מה שצריך שנקח מענין הנפש הנה.
 ודע שזאת הנפש האחת אשד קדם ספוד כתותיה וחלקיה היא כחומר, והשכל לה צורה. וכשלא הגיע
 לה צורה. יהיה כאלו מציאות ההכנה שבה לקבל הצורה ההיא לבטלה וכאילו היא מציאות הבל.
 והוא אומרו (משלי ימ) גם בלא דעת נפש לא טוב. ר״ל שמציאוח הגפש שלא הגיע אליה הצורה
 אבל תהיה נפש בלא דעת לא טוב. אכל הדברים על הצורה. והחומר, והשכלי. והדעות נמה
 הם. ואיך יגיעו. אין זה מקומם, ולא יצטרך. במה שנרצח לדבר על חמדות . והוא יותר

 ראוי בספר הנבואה אישר זכרנו:
 ובכאן אפסיק בזה הפרק. ואתחיל באחד:

 פרק שני
 בעניני כהות הנפש. ובידיעות החלק אשר בו ימצאו הפדות הטובות והרעות.
» שהעבירות והמצות התוריות אמנם ימצאו בשגי חלקים מחלקי הגפש. והוא החלק המרגיש.  ף
 והתלק המתעורר לבד. ובשני אלו החלקים יהיו כל העבירות והמצוח. אמנם החלק הזן
 והחלק המדמה. אין מצוה׳בו. ולא עבירה. שאין דעה ובחירה לאחד משניהם. [וגם אין בהם]
 מעשה כלל, ולא יוכל האדם בדעתו לבטל מעשיהם או למעטם מפעולה אחת. (א) הלא חראה ששני
 החלקים האלה. ר״ל הזן והמדמה יעשו בעח השינה הפעולה המיוחדת להם . משא״כ בשאר
 כחוח הגפש . אך החלק השכל יש בו מבוכה, אבל אגי אומר שיש בזה הכח ג״כ מצוה ועבירה.
 לפי אמונת דעת בטל . או אמונת דעת אמיתיח. אבל אין בו מעשה שיאמר עליו שם מצוה
 או שם עבירה םחם : (ב) ולזה אמרחי למעלה שבשני החלקים ההם ימצאו העבירות והמצות.
 אמנם המעלוח הם ב׳ מינים . מעלות המדות. ומעלות השבליוח . וכנגדם ב׳ מיני פחיתות.
 אמנם מעלות השכליות . חם ימצאו לחלק השכלי. מחם החכמה. והוא ידיעח הסבות הרחוקות
 והקרובות אחר ידיעת מציאת הדבר אשר יחקרו סבוחיו. ומהם השכל אשר מטנו השכל העיוני.
 והוא הנמצא לנו בטבע ר״ל חמושכלות הראשונות וממנה שכל נקנה. ואין זה מקומו. ומהן
 זכות התבונה. וטוב ההכנה. והוא לעמוד על הדבר ולהבינו מחרה בלא זמן או בזמן קרוב .
 ופחיתות זה הכח. הפך אלו. או שכנגדם. אבל מעלות המדות. ימצאו לחלק המתעורר לבדו.
 וחלק המרגיש בזה העגין אינו רק שמש לחלק המתעורר . ומעלוח זה החלק רבות מאד ,
 בזהירות. כלומד יראח חטא . והנדיבות. והיושר , והעגוה. והשפלות. וההסתפקות . והוא
 שקראו חכמים עשירות באמרם איזהו עשיר השמח בחלקו. והגבורה. והאמונה וזולתם:

פ ופתיתית ה ר ב  א

 האזן לשמוע. העין לראות: הוא הכמ אשר יזכור רשומי המומשיס כוי. פי' כגון שלאה ארס א' נמוש הראיס
 שהוא יפה מראה. או שמעו כחוש השמיעה שיש לו קול נעים. ולאתר זמן נעלם ממנו אותו האיש והרי זה הכמ
 המדמה מזכיר רשומי סמומשיס: אחר העלמות מקרנת החושים אשר השיגום. ולולא זה לא היה מכיר האיש ההוא
 שראה. או הקול ההוא ששמע . כשחוזר יראהו או שמעהו פעם אמרת : וירכיב קצתם אל קצתם וכוי. פי׳
 יחשוב כלמיונו חבול לבל אחל משני עניניס והיו לאחליס. על״מ שילאהאלס כחוש הראיה שהוא יפה מראה.
 וכמוש השמיעה שמע אותו ארס שיש לו קול ערב ולאחר זמן כשנעלס מקרבת החושים וזכר זה נכח הלמיון
 כגון אס לאמר זמן יראה זה האדם שהוא יפה מראה. יזכור זה בדמיון שהוא נוראי זה האדה שיש לו קול ערב.
 אע״פ שאינו שומע אותו או אם שמע קולו אע״פ שאינו רואה אותו. יזכור בודאי שזה הוא האדם שיש לו יפה
 מראה. וזהו ירכיכ ק{תס אל קצתם. ר״ל שהוא מרכיכס נכח הדמיון ויזכור אותם: ויפריד קצתם מקצתם .
 פי׳ יחשוב בדמייני הדגרים הנפרדים שא״א גחיבורם. כגון ספינת ברזל רצה באויר: מן הענינים לא השיגום כלל
 וכוי. פי׳ כי המדמה ידמה לפעמים בדמיונו שהוא סשיג עניניס שהם נמנעים במציאות במו שידמס אדם ספינת
 ברזל וכוי. וזה הדמיון בא מכח שהוא נמשך אחר החוש. וירכיב דברים נמצאים נפרדים. ויחברם בדמיונו. כי אחר
 שהשיג בחוש הראות. הספינה בעצמה והברזל בעצמו וסאויר בעצמו ולבסוף הרכיכ המדמה כל אלו הגי דברים ביחד.
 ונראה לו כאילו הרגיש כן מתוך החיש מחוץ שספינת ברזל רצה באויר וזה נמנע. ולכן אמרו הראשונים שהמדמה
 כוזב על הרוב. אס לא שימשוך אחר מציאת דבר ואז יהיה ציורו אמת. או כשימשוך אחר המופת השכלי כמ״ש
 רומ מן כפיס: המדברים. הוא שם לכת המתחכמים בלא חכמה. וגוזרים בנמצאות לא לפי השכל. ולא לפי
 המציאות רק לפי דמיונם. העעו נני אדם נהנמותיהס מוטעות לכן נקרא מכמתס מכמת הדברים. כלומר שאינו
 חכמת שכלות . כך מצאתי נפי׳ המלות נהקדמת מורה מנוכים : פנת מטאתס. לשון קולע אל השערה ולא
 יחטיא. או חטא ממש: שהם חשנו או הניאו כני אלם לחשוב זה . פי' נוכל לומר שהם עצמם טעות או מכל
 לומר שהם עצמם ילעו האמת . לק שהביאו כני אלם לחשוב זה. כלי להטעותם. כמנהג סאפיקולסיס הפילוסופים
 שנאו להכחיש מה שנתונ בתורה . והטעו בני אדם כסנחות כוזבות. כד לסחזיק שקרס : בי כל מדומה אפשר
 כוי עד ירכיב מנינים שמציאותם נמנע ונו׳. ריל דלפי סנרתס שאמרו כל מדומה אפשר איכ יהיה אצלם
 הנמנע אפשר ר״ל מאחר שאצלם כל מדומה אפשר והמדמה ידמה דנרים נמנעי המציאות כדלעיל נפנים. ואיכ
 לא יהיה כל דנר נמנע כי כל דבר שבעולם ידמה המדמה . והס עצמם מודים לאלו סג׳ חלקים שהם המחוינ
 והאפשר והנמנע איכ טעותם טעות המגונה: בקשת הדבר. שיבקש דנרמה וילך אחריו אפילו לדרך רחוקה .
 אכל לשפ כחירה הוא כשמונח לפניו אז יש לו כח לנחור הטובה וכן לשם בריחה לדרך רחוק והרחקה הוא
 שירחיק ממנו מעט: המקריים הנפשייה. פי' אלו הכחות הפ מקרייש לנפש לא עצמייפ: ממנו מלאכות מחשבות
 כוי. מפרש לקמן כסמוך: הנמצאות שאינן משתנות וכוי.וסם סמלאכים שאינן משתנים כפי מה שהן עליו עתם.
 כן סס קיימים לעולם לאפוקי כל מס שסוא תחת גלגל סירח יש לו סשתנות: והם אשר יקראו חכמססתס. ריל
 קודם שמקדימים הקדמות כשנרצה להשכיל באיזה מכמה . נקראת החכמה ההיא חכמס סתם . וכשסקדמנו
 הקדמות. נקראת שכל נקנה. בי גאה בקטן ההקרמת. ויבא עוד זה לקמן בפירושי פרק ג׳ בסיד : אשר קדם
. והוא אומרו גם גלא דעת ובו׳. שהעיה אמר מקרא זה:  ספור. פירוש אשר קדם נתחלת זה הפרק הספור גו
. הזן. והמרגיש כוי. '  פרס שני בעניני כחות הנפש . כפרק ראשון ביאר הרכ זיל שחלקי הנפש הס ה
 י ועתה כא לפרש עניני של אלו סכחות: ובידיעות החלק אשר כו כוי. נא לפרש ג׳כ גזה הפרק
 באיזה מהחלקים ימצאו המחת הטובות והרעות: שאין דעת ונחירי לאחד משניהם וכו/לפיכך אין נהם מצוה ועבירה.
 לפי שגמול המצוה ועושה העגירה הס תלויס גדעת ובבחירה. כמש״ה(דברים ל) ראה נתתי לפניך סיום את החיים
 ואת הטוג וגו׳ וגמרת גמייס: ונם אין כהס מעשה כלל. ריל כי כח הזן לא יעשה שוס מעשה . אלא שנא
 מאליו וכן כמ המדמה לא יעשה שוס מעשה . רק ממשב כדמיוט. וכגר ידוע'שהמצות והעגירות סס תלוי!
 כדעת וכמידה וכלי המעשים גומרים: יעשו כעת השינה. ריל הזן מעכל ומגדל. והמדמה ממלוס . כל זה יעשו
 נעת השינה. ואין ניד אדם לנטל׳: יש נו מנוכה. ריל מכמי סממקר נגוכיס הס גזה. אס העכירות והמצות.
 ימצאו במלק השכלי גיב אס לאו: אמונת דעת• נטל. היא אמונה שאינה אמת. כמו אמונות העונדי כיכניס
 וסמיניס: אבל אין בו מעשס וכו׳. אין שייך כמלק סשכלי שס מעשה כי אס דעות בלכד. כמ״ש הרג זיל גמורה
 מבוכים מיג בפרק כיז: אחד ידיעת מציאת הדבר כוי. פי' אמר שכבר מדע מציאותו. כי הדבר שהוא רוצס
 לחקור ולידע סבתו. צריך לדעת תחילה שהוא נמצא ־. הנמצא לנו כטכע כוי. פי' טבע מין האנושי לידע
 המושפלות הראשונות . כמו שנודע לכל אדם. שהכל גדול מן החלק. ושלא יתקבצו שני הפכים בנושא אחד בעת
 אחת . וכיוצא נהם מהדברים שלא יצטרך לאימתה במופת: שכלנקנה. פי׳ הס הדברים שצריך לאמתם או
 להכחישם כמופת ואין כל אדם זוכה לזה כי לא רכים יחכמו. ונקראים שכל נקנה לפי שהפ נקנים מהמושכלות
 סראשוטת כמו שמנואר כל זה כרוח החן פרק ג׳.: הפך אלו או שכנגדם . פי' פחיתותיהס נקראות הפך. או
 שכנגדם וריל וכמו שהמעלות נקראו זכות התכונה . כן הפחיתות נקראות עכור התכונה. והוא דכר והפכו או
 נקרא נגד זכות התכונה! והיא היא : וההסתפקות כוי. היא לשון סיפוק. כלומר אפילו מעט מספיק לו כדעתו



ם להרמב־ם ה פרסי נ  שמו
 שיגבר עליו החום. בדבר הממוצע השוה, שלא יבריאהו מחליו, אבל צריך שגביאהו לפזר
 ויכפול מעשה הפזור פעם אחר פעם פעמים רבות . עד שהסוד מנפשו חחכונה המחייבת
 לכילות. ויהיה קרוב להגיע אל תכונת הפזור , ואז נסלק פעולת הפזור . ונצוהו להחמיר על
 פעולות הנדיבות וישקוד עליהם. לא יתיר ולא יחסר. וכן כשנראהו מפזר . נצוהו לעשות
 פעולות הכילות ולשנותה. אבל לא ישנה פועל הכילות פעמים רבות. כשנח פועל הפזור .
 וזה החדוש הטוב הוא סדר הרפואות וסודה. והוא שישוב האדם מן הפזור לנדיבות. יותר קל
 ויותר קרוב , משובו מן הכילות לנדיבות . וכן שוב נעדר הדגשת ההנאה נזהר וידא חטא
 יותר קל ויותר קרוב לשוב. משוב בעל התאוות נזהר. ולזה נכפל על בעל התאוות פעולת
 העדר ההנאה יותר משנכפל על נעדר ההרגשות פעולת התאוה. ונחייב על רך הלבב מסירת
 עצמו לסכנות יותר משנחייב המוסר עצמו לסכנות רכוח הלבב ונרגיל הנבל ביתרון טוב הלבב.
 יותר משנרגיל מי שיש לו יתרון לב טוב בנבלה . זה סדר רפואות חמדות וזכרהו. ולזה הענין
 לא היו התסידים מניחים תכונת נפשותיהם תכונה הממוצעת בשוד,. אך היו נוטים מעט לצד
 היתר או החסר ע״ד הסייג והשמירה. ר״ל עד״מ שהיו נוטים מן הזהירות לצד העדר הדגש
 ההנאה מעט . ומן הגבורה לצד מסירות נפש בסכנות מעט . ומטוב הלבב לצד יתרון טוב
 הלבב מעט. ומן הענוה לצד שפלות הדוח מעט. וכן בשאר העניגים. ואל זד. הענין רמזו
 באמרם לפנים משורת הדין אבל מה שעשו אותם החסידים בקצת הזמנים [וקצת המקומות]
 וקצת אנשים מהם ג״ב מנטות אחר הקצה האחר. בצום. וקום בלילות. [והנחת הדעת אשד
 ירצה לעשות אותו] והנחת אכילת בשד. ושתיית יין. והרחקת הנשים . ולבוש הצמר והשער.
 ושכונת בהרים . והתבודד במדברות. לא עשו דבר מזה אלא [על] דרך רפואות כמו
 שזכרנו . ולהפסד אנשי המדינה ג״כ כשיראו שהם נפסדים בחברתם וראות פעולותיהם
 עד שיפחדו מהפסד מדותיהם בעבורם . וע״כ ברחו להם למדברות ולמקום שאין שם אדם דע .
 כמאמר ירמיה הנביא ע״ה [ירמיה מ] מי יתנני במדבר מלון אורחים ואעזבה את עמי ואלכה
 מאתם כי כלם מנאפים עצרת בוגדים . וכאשר ראו הכסילים שהחסידים עשו אלה הפעולות ולא
 ידעו כוונתם. חשבו שהם טובות וכוונו אליהם . בחשבם שיהיו כמותם ויעגו את גופתם בכל
 מיני עינוי. ויחשבו שהם קנו לעצמם מעלה ומדה טובה ושעשו טובה. ושבזה יתקרב האדם
 לשם כאילו ה׳ יתברך שוגא הגוף ורוצה לאבדו. והם לא ידעו שאלו הפעולות רע. ושבהן
 יגיע פחיתות מפתיתות הנפש ואין להמשילם אלא לאיש שאינו יודע במלאכת הרפואות. כשיראה
 בקיאים מהרופאים שהשקו חולים נוטים למות. סמים הנקראים בערבי שח״ם חנט״ל ובלע״ז
 קולקונטריד״א ואשקמוניא״ה והצבר וכלע״ז אלוא״י וכיוצא בהם. ופסקו מהם המזון. ונרפאו
 מחליים ונמלטו מן המות הצלה גמורה. ואמר הסכל ההוא אחד שאלו הדברים מרפאים מן החולי
 כ״ש שיעמידו הבריא על בריאותו או יוסיפו(בה) [כח] והתחיל לקתת אותם תמיד.ולהחנהג בהנהגות
 החולים שהוא יחלה בלא ספק. כן אלו הם חולי הנפשות בלא ספק בלקחם הרפואות על הבריאות.
 וזאת התורה התמימה המשלמת אותנו כמו שהעיד עליה יודעה. (מהלים ימ) תורת ה׳ תמימה
. לא זכרה דבר מזח. ואמנם כוונה להיות האדם  משיבת נפש עדות ה׳ נאמנה מחכימת פחי
 טבעי הולך בדרך האמצעי יאכל מה שיש לו לאכול בשווי וישחה מה שיש לו לשתות בשווי.
 ויבעול מה שמותר לו לבעול בשווי. וישכון במדינות ביושר ובאמונה לא שישכון במדברות
 ובהרים ולא שילבש הצמד והשער, ולא שיעגה גופו. והזהירה מזה לפי מה שבא בקבלה
 ואמר בגזיר וכפר עליו מאשר חטא על הגפש, ואמרו דז״ל [מענית יא. נלריס י. נזיר י«. כ3.
 ב״ק צא: שבועות רו.]. וכי על איזה גפש חטא זה. אלא על שמגע עצמו מן היין. והלא דברים ק״ו
 מה זה שציער עצמו מן היין צריך כפרה. (א) המצעד עצמו מכל דבר ודבר עאכ״ו. ובדברי נביאינו
 וחכמי תורחנו דאינו שהיו מכוונים על השווי ושמירת נפשם וגופם על מה שתחייבם התורה.
 וענה חשי״ת על יד נביאו למי ששאל לצום יום אחד בעולם אם יתמיד אם לאו והוא אומרו
 לזכריה הנביא (זכריה ז) האבכה בחדש החמישי הגזר כאשר עשיתי זה כמה שגים וענה אותם
 כי צמתם וספוד בחמישי ובשביעי וזה ע׳ שנה הצום צמתני אני וכי תאכלו וכי תשתו הלא
 אתם האוכלים ואתם השותים . ואח״כ צוה אותם ביושר ובמעלה לבד לא בצום: והוא אמרו להם
 כה אמד .ה׳ צבאות לאמר משפט אמת שפוטו וחסד ורחמים עשו איש אח אחיו. ואלמנה ויתום
 גד ועני אל תעשוקו ורעת איש את אחיו אל חחשבו בלבבכם . ואמר אח״כ כה אמר ה׳ צבאות
 צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיו לבית יהודה לששון ולשמתה
 ולמועדים טובים והאמח והשלום אהכו. ודע שהאמת הם המעלות השכליות. מפני שהן
 אמיתיות לא ישתנו כמו שזכרנו בפ״כ. והשלום הם מעלות המרות אשר בהם יהיה השלום
 בעולם . ואשוב אל כוונתי, שאם יאמרו אלו המתדמים באומות מאנשי תודתנו. שאיני מדבר
 כ״א בחס . שהם אינם עושים מה שעושים אותו מהטריחות גופותם ופיסוק הנאותיהם . אלא על
 דדך הלמוד לכחות הנפש כדי שיהיו נוטים אל הצד האחד מעט כפי מה שבארנו בזה הפרק
 שראוי שיהיה האדם כן . זהו טעות מהן כאשר אבאר ! וזהו שההורה לא אסרה מה שאפדה
 ולא צוחה מת שצותה. אלא מפני זאח הסבה. ר״ל כדי שנחרחק מן הצד האחד יותר על צד
 ההרגל . שאיסור המאכלות האסורות כולם. ואיסור חבעילות האסורות. והאזהרה על הקדשה.
 ומה שהצריך בכתובת אשה וקדושיה. ועם כל זה אינה מותרת תמיד . אבל תאםר בעת הנדות
 והלידה. ועם כל זה גזרו דז״ל למעט המשגל . ומנעוהו ביום . כמו שבארנו בסנהדרין זה כולו
 אמנם ציונו הש״י להתרחק מקצה רוב החאוה ריחוק גדול. ולצאת מן המיצוע אל צד העדר
 הרגשה וההנאה מעט עד שתחייב ותתחזק בגפשותינו תכונת הזהירות . וכן כל מה שבתודה .
 כנתינת המעשרות . ולקט והשכחה והפאה. והפרט והעוללות. ודין שמיטה ויובל . והצדקה
 די מהסודו. זה כולו קרוב ביתרון טוב לבב . עד שנתרחק מקצה הנבלה ריתוק גדול ונקרב
 לקצה יתרון טוב לבב עד שיתתזק לנו לב טוב. ובזאת הבחינה בחון רוב המצות תמצאם כלם
 שהם מלמדות ומרגילות כחות הנפש. נמו שאסרה הנקיטה. והנטירה וגאולת הדם באמרו
 לא תקום ולא תטוד. עזוב תעזוב. הקם תקים. עד שיחלש כח הכעס והרוגז . וכן השב
 תשיבם עד שתסור תכוגת הכילות. וכן מפגי שיבה תקום . והדרת פגי זקן. כבד את אביך ואת
 אמך : לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך וגו׳ עד שתסיר תכונת העזות . ותגיע תכונת הבושת
 י ואח״כ הרחק הקצה האחרון ר״ל רוב הבושת ואמר הוכח חוכיח את עמיתך . לא תגורו מפני
 איש . עד שיסיר רוב הבושת ג״ב וישאר בדרך האמצעי. וכשיבא האיש הסכל בלא ספק וישתדל
 להוסיף על אלו הדברים כמו שיאסור המאכל והמשחה מוסיף על מה שגאםד מן המאכלים. או
 יאסור הזווג יוחר על מה שנאסר מן הבעילות . ויחן כל ממונו לעניים או להקדש מוסיף על מה
 שבתורה על ההקדשות ועל הצדקות ועל הערכים. יהיה עושה מעשה רעים והוא לא ידע
 ויגיע אל הקצה האחר. ויצא מן המיצוע לגמרי: ולחכמים בזה הענין דבר לא שמעתי כלל
. והוא בגמרא רבני מערבא בפ״ט מנדרים דבר בגנות המקבלין על עצמן  יוחד גפלא ממגו
 שבועוח וגדרים עד שישארו כעין איסורים. אמרו שם בזה הלשון אמד רב אידי בשם רבי יצחק
 לא דייך במה שאסרה חורה . אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים. וזה הענין שזכרנו בשוד.
 בלא תוספות ובלא חסרון . הנה החבאר לך מכל מה שזכרנוהו בזח הפי שצריך לכוין אל
 הפעולות הממוצעות ושלא יצא מהן. אל קצה מן הקצוות, אלא על צד הרפואות. ולעמוד

 אברו־ןם
 או למדת הגויבות . .אגל הלג הטוג עם שתי קצותיו אינם בן שבלב סוג נכללו כל המרות הסוכות. ונלנ רע
 נכללין כל המרות הרעות. כמ׳׳ש ר׳ אלעזר נן ערך בפ״ג ממס׳ אג1ת(מ״ט).והסכים עמו רבו ריב׳ז: לפיכך צריך
 לפרש ענינס,ומדתם יצטרכו על כל פנים לשמות מונחים להם כהסכמה. פי' שהכל מסכים עליהם שינוחו עליהם
 שמות הללו: שיהיו ענינס מובנים . פי' שבקל יוכל האדם להכין ענינס נרי שמות מונחים : על פחות הנפש
 שהוא סבלן. פי׳ על מי שהוא העדר הרגש הבוז אומרים עליו שהוא סבלן: ומפני שאין אדםבטכעו כוי. נותן
 טעה למה שצריך להרגיל לו נפול נהם: בדרך רפואות הגופות נשוה. כמו שהגוף צריך רפואות כך הנפש
. סי׳ ממציעותיו שגבר עליו החום או  צריך רפואה ושניהם שיין לעני[ זה : וכמו שהגוף כשיצא משוויו' נו׳
 הקור. כי טכע האדם להיות במזג השוה . מקצתו קר ולח ומקצתו חס וינש ואס יתגבר עליו החמימות. יהיה
 חולה כלי ספק. וכן אס יתגכר עניו הקרירות יהיה ג׳׳כ חולה : נראה אל איזה צד ניטה כוי אס גבר עליו
 החמימות עדימ לא נצוה לרפאותו בדבר הממוצע שאינו לא קר ולא חס לפי שבזה אינו יכול להתרפאות מרוב
 החמימות אשר בו. רק נצויהו לעשות דבר שהוא כנגדו והוא קר יותר כגון המשקים והמרקחת המגושמים
 המצננים את האדה עד שיעמוד על מזג השוה : נעשה כן במדות נשוה כמו שמפרש ואזיל: לפי מה שגא
 'בקילה. דברי הנביאים נקראו קבלה. כמו שאמרו רזיל ככמה מקומות כתלמוד דיית מדברי קבלה לא ילפינן: ואמרו
 רז׳ל וכו׳גאיזה נפש חטא וכו׳. פיק דתענית(יא.) ופיק מזיר(יט.):שהן אמיתיות לא ישתנו.אס ימשוך האדם
 בעיונו אחר שכלו יהיה מה שהשכיל אמתי: אלו המהדמיס בעובדי כוכבים כוי. ר״ל כי יש קצת עוגדי ענודת
 כוכבים המענין נפשותס בכל מיני עינוי והולכים באפסי ארן לחורב ביום ולקרח בלילה לעבודת כוכבים שלהם .
 ועוד נמצאים קצת מהם המחסרים נפשם מכל טוב. ושוכנים ערירים כיערות לשם עבודת כוכבים שלהם ואמר
 הרג כאן שאינו מדבר בהס. רק שהוא מדבר באומתנו אנשי תורתנו. ויש ספרים שכתוב במקום אומות אמת
 ולפ״ז צריך להגיה כאן כך. אלו המתדמיס שאתה האמת מאנשי תורתנו כוי. וגרסא הראשונה נ״ל עיקר :
ם . החושבים מלשון אל תדמה: אלא מפני זאת הסנה. דל התורה כעצמה מפרשת ומגדת זה הטעם  הטתדמי
 עצמו. טיכ אסרה הכעילות האסורות ואזהרה על הקדשה וכוי. כדי שיהא על דרך הלמוד לכוחות הנפש :
 וגאולת הדם. ר״ל שגה זה בכלל נקמה : בלי ספק. קאי על מה שאמר אחריו יהיה עושה מעשה רע. והרמכיס

 ופחיתוח זד. החלק . הוא לחסר מאלו או להוסיף בהן. אבל החלק הזן והמדמה לא יאמר בו
 לא טעלד. ולא פחיתות אך יאמר שהוא זן על יושר, או על בלתי יושר. במו שיאמר איש
 פלוני עמלו טוב , או בטל עכולו. או נפסד דמיונו. או הוא מדמה על יושר אין בזו לא מעלה.

 ולא פחיתות. וזד. מה שרצינו לזכרו בזה הפרק :

 פרק שלישי בחולי הנפש
 אמרן הקדמונים בי יש לנפש בריאות וחולי נמו שיש לגוף בריאות וחולי. ובריאות הנפש
 הוא שתהיה תכונתה ותכונת חלקיה חנונות שחעשה בה תדיר הטובות. והפעולות
 הנאותות. וחוליה הוא שתהיה תכונחה ותכונח חלקיה. חכונוח שחעשה בהן תדיר הרעות
 והפעולות המגונות. אמנם בריאות הגוף וחליו מלאכת הרפואות תחקור עליו. וכמו שתולי הגוף
 ידמו להפסד הרגשותיהם במה שהוא מר שהוא מחוק. ובמה שהוא מתוק שהוא מר . ויציירו
 הנאות בצורות בלתי נאות ותחזק תאוחם וחרבה הנאתם בעגינים אין הנאה בחס כלל לבריאים
 ואפשר שיהיה בהם צער כאכילת עפר ופחמים והדברים העפוצים (ס״א העפושים) והחמוצים מאד
 וכיוצא באלו מן המזונות אשר לא יתאוו להם הבריאים אבל ימאסו אותם . כן תולי הנפשות.
 ר״ל הרעים. ובעלי מדות הרעות. ירמו במה שהוא רע שהוא טוב . ובמה שהוא טוב שהוא
 רע. והאדם הרע יתאוה לעולם להפלגת [פעולוח רעים] אשד הם באמת דעות וידמה בעבור
 חלי נפשו שהם טובות, וכמו שהחולים הגופניים. כשידעו חליים . ולא ידעו מלאכח הרפואוח.
 ישאלו הרופאים ויודיעום מת שצריך לעשותו ויזהירום מה שירמהו ערב . והוא בהפך חליים.
 ויבדיחום לקחח דברים הנמאסים והמרים עד שיבריאו גופותם . וישובו לבחור בטוב ולמאוס ברע.
 כן חולי הנםשוח צריך להם שישאלו החכמים שהם רופאי הנפשות ויזהירום מן הרעוח ההם
 אשר יחשבו בהן שהן טובות. וירפאו אוחם במלאכה אשר ירפאו בה מדות הנפש. אשר
ה. אמנם חולי הנפשוח אשר לא ידגישו בחליים וידמו בו שהוא בריאות,  אוכרם בם׳ שאחר ז
 או ירגישו בו ולא יתרפאו. אחריחם למה שיהיה אחרית החולה כשימשוך אחד הנאותיו. ולא
 יתרפא. שהוא ימות בלי ספק . אבל המרגישים והם נמשכים אתר הנאותיהם אמרה בהן החודר.
 האמיתית מספרת דבריהם.[דבריםכמ] כי בשרידוח לבי אלך וגו׳,ר״ל שהוא מכוון לרוות צמאו והוא
 מוסיף לעצמו צמא. אך על שאינם מדגישים בדבר אמד שהע״ה עליהם [משלי יב] דרך אויל ישר
 בעיניו. ושומע לעצה חכם. ר״ל שומע לעצח החכם . חכם. מפני שיודיענו [הדרך] שהוא ישר
s באמת. לא אשר יחשבוהו שהוא ישר . ואמר [שסיד] יש דרך ישר לפני איש ואחריחה דרכי מוח 
 ואמר [עוד] בחולי הנפשות האלה בהיותם בלתי יודעים. מה יזיקם ומה מעילם . [שם ד] דרך
 רשעים באפלה לא ידעו במה יבשלו. אך מלאכת רפואות הנפשות הוא כמו שאספר בפרק הרביעי:

 פרק רביןןי ברפואות חולי הנפש
E טובים הם המעשים השוים הממוצעים ?:ין שתי קצוות ששתיהן דע האחד מהן ^ l ^ l - H 
 תוססת. והשנית חסרון. והמעלות המרות . הן תכונות נפשיות • וקנינים ממוצעים
 בין ב׳ תכונות רעות. האחת מהן יתירה . והאתדת חסדה . מן חחכונוח האלה יחחייבו הפעולות
 ההם . והמשל בו הזהירות שהיא מרה ממוצעת בין רוב התאוח ובין העדר הרגש ההנאה .
 והזהירות. היא מפעולות הטובות . וחכונוח הנפש אשד יתחייב ממנה הזהירות . היא מעלת
 המרות. אבל רוב התאוה הוא הקצה הראשון. והעדר הרגש ההנאה לגמרי הוא הקצה האחרון.
 ושתיהן רע גמור . ושתי תכוגוח הגפש אשר מהם יחחייב רוב חחאוה. והיא החכוגה היתירה .
 והעדר ההרגשה והיא התכוגה החסרה, שחיה( יחד פחיתות מפחיתות חמדות . וכן הנדיבות
 ממוצע בין הכילות. והפיזור. והגבורה ממוצעת בין המסירה לפכנוח ובין רך הלבב. והסלסול
 ממוצע בין ההתנשאות ובין הנבלה . ופירוש סלסול הוא מי שמתכבד כראוי ואינו מתנבל בדבר .
, והנבלה ידוע והוא שיעשה *רם מעשים  וההתנשאות הוא שיתכבד האדם יוחד מן הראוי לו
 בלתי הגונים שיש בהם פחיתות הרבה וחרפה. והנחת ממוצעת בין הקטרוג והקנטדנות . ובין
 רכות הטבע. מה שקורי! בלע״ז א״מ ול״ד .- והוא מי שהוא בלא דבור ובלא מעשה לכבדות טבעו
. והענות ממוצעת בין הגאוה  וקור מזגו. והוא כגגד הקטרוג שיבא מחדור טבעו וחום מזגו
 ושפלות הרות. וההסתפקות ממוצעת בין אהבת הממון ובין העצלות. וטוב לב ממוצע בין הנבלה.
 ויתרון טוב הלבב . ומפני שאין למדות האלה שם ידוע בלשוננו, צריך לפרש עניניהם . ומה
 שרוצים בו הפילוסופים. לב טוב קודים מי שכל כוונחו להיטיב לבני אדם בגופו ועצתו ובממונו ככל
 יכלתו בלתי שישיגהו נזק או בזיו! והוא האמצעי. והנבל הוא הפך זח. והוא מי שאינו רוצה להועיל
 לבני אדם בדבר אפי׳ במה שאין לו בו חסרון ולא טורח ולא נזק והוא הקצה האחרון. ויתרון טוב
 הלבב הוא שעושה דברים הנזכרים בלב טוב. ואפי׳ אם ישיגהו בזה נזק גדול או בזיון או טורח רב
 והפסד מרובה. והוא הקצה הראשון. והסבלנוח ממוצע בין הכעס והעדר הרגשת חרפה ובוז. ובשח
 פנים י ממוצע בין העזות. והביישנות. פירוש נ״ל מדברי רז״ל שהביישן הוא אצלם מי שיש לו דוב
 בושת • ובשת פנים היא הממוצע: ממאמרם (אטמ פ״צ מ"ה)לא הביישן למד ולא אמרו אין בושת
 פנים למד. ואמרו (שס פייה מ״ב) בושת פנים לג״ע. ולא אמרו הביישן: ולזה סדדתיפ כך. וכן שאר
 המרות יצטרכו על כל פנים לשמות מונחים להם מהסכמה שיהיו הענינים מובנים והרבה פעמים יטעו
 בני אדם באלו הפעולות . ויחשבו אחד מהקצוות טוב. ומעלה ממעלות הנפש. ופעמים יחשבו
 הקצה הראשון טוב . כמו שיחשבו המסירה לסכנות מעלה. ויקראו המוסרים עצמם לסכנות גבורים.
 וכשיראו מי שהוא בתכלית זאח המדד.. דייל שמוסד עצמו לסכנות ומוסר עצמו למיתה בכוונה .
 ופעמים ינצל במקדה. יחשבוהו בזה ויאמרו עליו שהוא גבור . ופעמים יחשבו הקצה האחרון שהוא
 טוב ויאמרו על פחות הנפש שהוא סבלן . ועל העצל שהוא שמח בחלקו. ועל נעדר הדגש
 ההנאוה לעובי טבעיו שהוא נזהר כלומר ירא חטא . ועל זה המין מן הטעות יחשבו ג״נ הפזור
 ויחרון טוב הלב מן הפעולות הטובות וזה כולו טעות. ואמנם ישובח באמת הממוצע. ואליו צריך
 לאדם שיכוין וישקול פעולותיו כולם תמיד עד שיתמצעו. ודע שאלו המעלות והשחיתות אשר
 למדות . לא יגיעו ולא יתישבו בנפש. רק בכפל הפעולות הבאות מן חמדה ההיא פעמים רבות
 ובזמן ארוך, והרגילו בהם. ואם היו הפעולות ההם טובות יהיה המגיע לנו מחם מעלה. ואם
 היו רעות . יהיה המגיע לנו מהם פחיתות . ומפני שאין אדם בטבעו בתחלת ענינו בעל מעלה
. והוא ירגיל בלא ספק פעולות מקטגותו כפי מגחג קרוביו ׳  ולא בעל חסרון, כמו שגבאר בפי ח
 ואנשי ארצו. ואפשר שיהיו הפעולות ההם ממוצעים. ואפשר שיהיו מיותרות או מחוסרוח
 נמו שספרנו. ותהיה נפשו חולה. ראוי שילבו ברפואתו כדרך רפואות הגופות בשוח כמו
 שהגוף כשיצא משויו. נראה על איזה צד נטה ויצא ונעמוד כנגדו בהפכו עד שישוב אל
 השווי וכשישחוה נסלק ידינו מן ההפוך. ונשוב לעשוח לו מה שיעמידהו על שוויו. כן נעשה
. כשנראה אדם שהיחה לו תכונה בנפשו וחםר בה נפשו מכל טובה  במדוח בשוה . והמשל בו
 לרוב הכילות , וזה פחיתות מפתיתות הנפש. והפועל אשר יעשהו מפעולות הרע. כמו שבארנו
 בזה הפרק. וכשנרצה לרפאות זה החולי, לא נצוהו להרגיל בנדיבות. שזהו כמו שירפא מי

 חסד
 ומשמח גו: הוא לחשר מאלו או להוסיף גהן. פירוש המרות שהזכיר למעלה גזהירות והנדינות וההסתפקות
 וכו׳. הם נקראים מעלות המדות לפי שהם ממוצעים כין שני קצוות ששתיהן רע . וא״כ מי שמוסיף בהן יותר
 מלאי. או מחסר מהן נוטה בזה אל הקצה האחרון. או אל הראשון. ושתיהן רע ופחיתות. כמו שיגא לקמן
 נפיל: עמלו טוכ. כח המעכל שלו הוא טוכ ויפה: או נפסל למיונו. כח המלמה שלו נפסל ואינו עושה פעולתו:
 פרס שילידי יש לנפש בריאות וחולי כמו שיש לגוף נריאות וחולי כוי. עד סוף הפרק. זה כולו כתנ
 1 י הרמכ״ס זיל גם כן נספר המדע הלנות דעות פרק כ' ע״ש : מלאכת הרפואות תחקור

 עליו. מי שהוא עוסק במלאכת הרפואות יחקור עליו ואין כאן מקומו לדבר בהן: ידמו להפסד הרגשותיהם .
 פירוש בהרגשותיהס הנפסדות מחמת קושי חלאיס ירמו להם במה שהוא מר ובו׳: העפוצים. הוא דבר מקהה
 השיניס: והחמוצים . כמשמעו לשון חומן. ולא יתרפאו בסבת העצלות וכיוצא בו: כי בשרירות לנ׳ אלך. סיפא
 דקרא למען ספות הרוה את הצמאה : והוא מוסיף לעצמו צמאה . כן זה עושה עבירות נכונה. נדי(מלחות
 שאותו. והוא אינו מלא כמ׳׳ש זיל במסי סנהדרין(קז.). אבר קטן יש באדם משביעו רעכ מרעינו כו׳. ונמצא
 עבירה גוררת עבירה: דרך אויל ישר בעיניו. פי׳ נראה בעיניו שהוא ישר: יש דרך ישר לפני איש. ר״ל שיחשוב
 הארס במה שהוא מעוות שהוא ישר : ואחריתה דרכי מות. ההבדל שיש בין חוצי הנפשות המרגישים ובין אינם
 מרגישים. הוא זה כשאינן מרגישים יש להס מלק לעוה׳כ כי המיתה ממרקת כמו שדרשו רזיל במס׳ יומא(פו.)
 מפסוק אס יכופר העון הזה לכס עד תמותון. אגל הנמשכים אמר מעשיהם בשרירות לבם וגזדונס הרע. עליהם
 נאמר כאותה פרשה לא יאגה ה׳ שלוח לו. ר״ל שאין להם ממילה כעוה׳ז. כי אס עיי יסורין בעוה״כ . וכמ״ש
 הכמיס ז״ל על אלישע אחר שהיה יודע רגונו ומטין למרוד גו. משיה לא ניתן לו מחילה.במס׳ חגיגה(טו.):

י העדר הרגש ההנאה. פי׳שמחסר נפשו מכל הרגש הנאה:וכילות.הוא מלשון(מיאז)אלפיסבת ע י ר  י?ךדן ך
. מלשון המפולאיס בעז. ר״ל שהוא ל ו ס ל  י ~ יכיל שהוא מצמצם ומודד כשיתן לאדם איזה דבר: (ב) ס
 מכובד קצת בין הבריות : לכבדות טבעיו. ר״ל מכח כבדות טנעיו : ומפני שאין למדות האלה שם ידוע וכו׳.
 ר־ל למדת טוב לב. ולמדת נבלה . ולמדת יתרון טוב לכ אין להם שפ מיוחד למדותיהס כמו שיש למדת הזהירות •

. ניב מלשון הכתוב [משלי ד] סלסלה ׳ ת ייהריעב׳ץ (א) המצעד עצמו מכל דגר ודבר עאכ״ו ובדברי כוי. נ״ג ובדברי [ירמיה כב] אביך הלא אכל ושתה וגוי [ועי׳ בהגריא או״ח סי׳ רל״א ס״ק זי]: (ב) סלסיל ט  הגהו
 ותרוממך ומזה אמרו חכמיה [קדושין דף עח: בכורות דף ל:] נהגו כהניפ סלסול בעצמן. והוא מענין גובה . אבל המסולאיס הוא כענין ערך:



נה פרקים להרמב״ם  שמו
 אלא במה שיבא לנפשו בו תועלת. או ירחיק חיזק מנפשו או מגופו, או בחכמה. או במעלה. אי
 בשבח מעלה או מעולה. או לגנות גנות , (או) מגונה. כי קללת בעלי התםדונות. וזכרם לגנות.
 אם יהיה הכוונה בו לחסדם אצל בני אדם . עד שיחרחקו מהם ולא יעשו כמעשיהם. הוא [רבד]
 מחוייב. והוא מעלה. הלא הראה אמרו יחי כמעשה ארץ מצרים אשד ישבחם בה לא חעשו. וספוד
 הםדומיים וכל מה שבא במקרא [מספור] גנות בעלי התסרונות . וזכרם לגנאי . ושבח הטובים
 והגדלתם , אין הכוונה בו רק מת שזכרתי לך עד שימשכו בני אדם אחרי הדרכים הטובים
 האלה . ויחרחקו מדרכי הרעים ההם. וכשישים האדם נונחו אל זה הענין יבטל מפעולותיו.
 ויחסר ממאמרו הרבה מאד . כי מי שימין אל זה הענין . לא יתעורר לפחח הכותלים בזהב
 או לעשות רקום זהב בבגדיו הנאים. (האלקים)אש לא יכוין בזה להרחיב נפשו כדי שתבריא, וירחיק
 ממנהחליה עד שחהיה בהירה זכה לקבל החכמות . והוא אמרםז״ל [כרכות «:מכמ כה:] דירה
 נאה ואשד! נאה. ומטה מוצעת לתלמידי חכמים. כי הנפש חלאה. ותעבור המחשבה . בהתמדת
 עיון הרבדים הכעודים כמו שילאה הגוף בעשותו המלאכות הכבדות . עד שינוח וינפש , ואז
 ישוב למזגו השוה. כן צריכה הנפש ג״כ להתעסק במנוחח החושים בעיון לפחותים ולעניגים
 הנאים . עד שיסוד ממנה הליאות כמ״ש [לפי שעה לא ילעמי מקומו ונשכמ ל: אימא לרנא מקמי
 דפממ להו לרכנן אמה מילמא לבלימומא וכוי] כי הוו תלשי רבגן מגדםייהו הוו אמדי מילתא
 דבדיחוחא . ויחשוב שעל זה הצד לא יהיו אלה רעוח ולא מעשה הבל , ר״ל עשיית הפחוחים
 והציורים בבגיגים ובכלים ובבגדים. ודע שזאח המדרגה היא מדרגה עליונה מאד וחמורה . לא
 ישיגוה אלא מעט מזער . ואחר הרגל גדול. וכשיזדמן מציאוח האדם שזה ענייגו אגי אומד שהוא
 למטה מן הנביאים. ר״ל שישמש כחות נפשו כלם וישים תכליתם ידיעת השם יתברך לבד ולא
 יעשה מעשה קטן או גדול. ולא ידבר דבר . אלא שהפועל ההוא או הדבר ההוא מביא
 למעלה . או למה שמביא אל מעלה . והוא יחשוב ויסחכל בכל פועל וחנועה. ויראה אם יביא אל
 התכלית ההוא. או לא יביא. ואז יעשהו. וזהו אשר בקש ממגו יחברךשנכוין אליו באמדו ואהבת
 אח ה׳ אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. ר״ל בכל חלקי נפשך. שתעשה תכלית כל תלה
 ממנה תכלית [אחה] והוא לאהבח הש״י. וכבד הזהיר הנביא ע״ה על זה ג״כ ואמר (משלי ג) בבל
 דרכיך דעהו • ופירשו חז״ל ואמרו [גלכומ סג.] אפי׳ לדבר עבירה. ודייל שתשים לפועל ההוא
 חכליח והוא האמה . אע״פ שיש בו עבירה מצד אחד , וכבר כללו חז״ל זה הענין כולו בקצרה
 במלות מועטוח מורה על זה העני! הוראה שלימה מאד עד כשאחה חבחן קוצר המלות . איך
 ספרו זה העני! הגדול והעצים כולו אשר חברו בו חבורים ולא העלימוה , תדע שנאמר
 בכת אלהי בלא ספק . והוא אמרם בצוואותיהם. וכל מעשיך יחיו לשם שמים . וזהו העני! אשר

 ביארנוהו בזה הפרק וזהו שיעור מה שראינוהו ראוי לזכרו הנה לפי זאת ההקדמה :

 פרק ששי
 בהפרש אשר בין החפיד המעולה ובין הכובש את יצרו והמושל בנפשו:
ו הפילוסופים שהמושל בנפשו אע״פ שעושה המעשים הטובים והחשובים הוא עושה י ר מ  א
 אותם והוא מחאוה אל הפעולוח הרעוח ונכסף אליהם ויכבוש את יצרו. ויחלוק עליו
 בפעולוחיו אל מה שיעירוהו אליו כתותיו ותאותו ותכונת נפשו. ויעשה הטובוח והוא מצטער
 בעשייתם ובדוק. אבל התםיד הוא נמשך בפעולתו אחר מה שתעירהו תאותו. ותכונתו. ויעשה
 הטובות, והוא מתאוה ונכסף אליהם. ובהסכמה מן הפילוסופים שהחסיד יותר חשוב ויותר
 שלם מן המושל בגפשו. אבל אמרו שהמושל בגפשו כחסיד בעגיגים רבים. ומעלתו למטה
 ממנו בהכרח . להיותו מחאוה לפועל הרע ואע״פ שאינו עושה אותו. מפגי שתשוקתו לרע היא
 חנונה רעה בנפש , ובבר אמר שלמה המלך עליו השלום כיוצא בזה (משלי כא) נפש רשע אוחה
 רע. ואטד בשמחה החסיד במעשה הטוב. והצטער מי שאינו צדיק בעשייתה זה המאמר (שם ועם)
 שמחה לצדיק עשות משפט ומתתה לפועלי און. זהו הנראה מדברי הנביאים נאוה למה שזכרוהו
 הפילוסופים . וכאשר חקרנו דברי חכמים בזה הענין נמצא להם שהמחאוה לעבירות ונכסף אליהם
 הוא יותר תשוב ויותר שלם. מאשר לא יתאוה אליהם ולא יצטער בהנחתם עד שאמרו שכל
 אשר יהיה האדם יותר תשוב ויותר שלם תהית [יותר] תשוקתו לעבירוח והצטערו בהנחתם יוהד
 גדול. והביאו בזה הדברים (קונה נג.) ואמרו כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו. ולא דים זה.
 עד שאמרו ששכר המושל בנפשו גדול לפי רוב צעדו במשלו בגפשו ואמרו(אבות פ״ה מב"ג)לפום
 צערא אגדא . ויוחד מזה שהם ציוו להיוח האדם מתאוה לעבירות . עד שהזהירו מלומר שאני
 בטבעי לא אתאוד. לזאת העבידה ואע״פ שלא אסרה החודר.. והוא אמרם [מ״ב פ' קלושים פ״ש]
 רשב״ג אומד לא יאמר אדם אי אפשי לאכול בשד בתלב. אי אפשי ללבוש שעטנז. אי אשש י
 לבוא על הערוד.. אלא אפשי ומה אעשה אבי שבשמים גזר עלי. ולפי המובן מפשוטי ב׳
 המאמרים בתחלח המחשבה הן סוחרי! זה אח זה. ואין חעגין כן • אבל שגיהם אמח . ואין
 מתלוקת ביגיהם כלל . והוא שהרעות אשר הן אצל הפילוסופים רעות. אשר אמרו שמי שלא
 יחאוה אליהם יותר חשוב מן המתאוה אליהן ויכבוש את יצרו מהן. הם העגיגיפ המפורסמים
 אצל כל בני אדם שהם רעות בשפיכה דמים. וגגיבה ונזילה ואוגאה. ולהזיק למי שלא הרע לו .
. ולבזוח אב ואם. וכיוצא באלו. והן המצות [יומא סז: ושם משיב גם  ולגמול רע למטיב לו
 גילוי עריות והרמב״ם משיב לקמן ג״ע וצ״פ. ועיי במהרש״א ח״א אפשר ליישב קצת] שאמדו עליהם
 חכמים ז״ל שאילו לא נכחבו ראויפ הם לכתב(א) ויקראו אותם קצת (חכמינו האחרונים) [חכמים
 הראשונים]. אשד חלו חלי המדברים מצות השכליות ואי! פפק שהנפש אשר חכסף לדבר מהם
 וחשחוקק אליו. שהיא חסרה . (ב) ושהנפש התשובת לא חחאוה לאחד מאלו הרעוח כלל. ולא
 חצטער בהמנעם מהם . אכל הדברים שאמדו עליהם החכמים. שהכובש אח יצרו מהם הוא
 יוחד חשוב . וגמולו יוחד גדול . הם התורות משמעיות וזד. אמת שאלמלא התודה לא היו רעוח
 כלל . ומפני זה אמדו שצריך האדם שינית נפשו אוהבת אותם . ולא יהיה [לו] מונע מהם (אלא)
 [רק] התודה ובחון חכמתם ע״ה ובמה שהמשילו. שהם לא אמרו אל יאמר אדם אי אפשי להרוג
. אבל  הנפש אי אפשי לגנוב אי אפשי לכזב אלא אםשי ומד, אעשה אבי שבשמים גזר עלי

י א י ב  אברהם ה
 דעות. וגפ״ד מבאר ביאור רמב בענין רפואות הנויה. ועיין בו כי הוא חייך ואורך ימיך: נמשל כנסמ1ה נרמס.
 לישנא דקרא נקט כדכתיכ כתהלים. ופי׳ כאילו היה הוא בסמס בצורת אדם: וזה פעל לפי הדעת. ר״ל לפי לעת
 האנושי: ואפשר שתהיה הנהגתו וכוי. הוא ענין כפני עצמו וקאי על כל הנזכר למעלה: אין בו דין ודברים.
 ר״ל איני צריך ללבר בו. דמילתא דפשיטא הוא שילמוד בחכמות המביאות אותו אל התכלית בשאילת החשבון.
 כגון לפעמים שואל אדם סך כך וכך כמה יעלה חשבונו אס מצרפם יחל. והוא מחכמת התשבורת הנקראת כל״א
 טשיפר. וספל החלוטים. והוא מלבר מציורים משונים ועל שם זה נקרא חרוטים מלשון ויצר אותו בחרט: הנדסה.
 הוא חכמת שיעור הלח. ר״ל יורע לשער כמה מדות יין או מיס בחבית זה: ומשיכת המשקלים . הס ספעולות
 הנעשות ע״י המשכות במשקלים שקורץ בל׳׳א זייגער וכיוצא גזה שפעולתו ע׳׳י המשכת סמשקלים : או מעולה. ר״ל
 כשבח האדם מעולה: וכן או מגונה. ר״ל לגנות אדם מגונה: כי הוו תלשי רבנן כוי. במסכת שבת: כל חלק
 ממנה . פי' מהנפש: אפילו לדבר עבירה. כמו יעל אשת חבר הקיני במעשה סיסרא במס׳ גזיר: תדע שנאמר
 בכח אלהי כוי . ריל מכח זה תדע ותאמר שברוח הקדש נאמרו אלו המלות וכל מעשיך וכוי כי באלו המלות
 הקצרים נכלל כל שמורה על עני! התכלית שהזכרנו. ואיכ גודאי נאמר גכח אלהי.ר״ל ננואה או רוח נבואה היתה נו.
 שהיה יודע לכלול מריס הרכה במלות מועטות. אשר סמכמיס האחרים סמדגריס מעני! זה חגרו כמה ספרים ולא
 יכלו להשלים כל הדברים בעני! זה וזה התנא שאמר וכל מעשיך יהיו לשם שמיס כלל הכל במלות מועטות האלו: לפי
 זאת ההקדמס. פירוש ששמונה פרקיס האלו הס ההקדמה לפירוש מסכת אבות ואמר שבכאן היה מקומו לזכרו! זה:
 פרק ששי שהמושל כנפשו. פירוש עם נפשו ויתגבר על יצרו: ובהסכמה מן הפילוסופים. פירוש כולס
 1 משכימיה לזה: נפש רשע אותה רע. שהמע׳ה קרא למי שהתאוה המעשיפ הרעים רשע אע״פ

 שלא עשאס מדקאמר אותה ולא אמר עושה: ומחתה לפועלי און. רייל כשהרשע עושה משפט הוא מחתה לו כי
 הוא הפך טבעו : ואמרו כל הגדול מחכירו כוי. כפ׳ החליל: ויותר מזה שהם צוו כוי. כוונת המחבר שלא
 הקשה שמא שקולים הס. ר״ל המושל כנפשו והחסיד. ומה שזכר המושל בנפשו גדול מהחסיד. משופ שצערו יותר
 גדול ומפרש שהם ציוו כוי: שני המאמרים . ריצ מאמר הפילוסופים ומאמר חזיצ: אשר חלו חצי המדברים.
 שהיה להס חולי של כת המדכריס שטעו וקראו לאלו המצות שכליות. וכגר ידוע כי שם שכליות הוא נופל דיקא
 על מצות העיונים כמו מצות אנכי ולא יהיה לך. ושמע ישראל. ולא על מצות השמע״ס אלא שם אמתי שלהם הוא
 לקרותם מצות סתם. כמו שפירש אחר כך כזה הפרק: השמעיות. פירוש שצריכים להשמיע אותם ואינם תלויים

 כנגדו בהפך כמו שהאדם היודע במלאכת הרפואות כשיראה מזגו שישתנה מעט שינוי. לא
 ישכח ולא יניח החולה להתחזק עד שיצטרך אל רפואה חזקה בתכליתו. וכשידע שאבד מאבריו
 חלוש ישמרו תמיד ויתרחק מדברים המזיקים לו וימי! למה שיועילוהו עד שיבריא האבר ההוא,
 או עד שלא יוסיף חולשה. כן האדם השלם צריך לו שיזכור מדוחיו חמיד . וישקול פעולותיו.
 ויבתן תכונות נפשו יום יום וכל מה שיראה נפשו נוטה לצד קצה מן הקצווח. ימהר ברפואה
 ילא ינית התכונה הרעה להתתוק בשנותו מעשה הרע כמו שזכרנו. וכן ישים לנגר עיניו
 המרות הפתותות אשר לו, וישתדל לרפאותם תמיד כמו שזכרנו, שא״א לאדם מבלתי חסרון
 שהפילוסופים כבד אמרו כבד הוא ורחוק שימצא מי שהוא בטבע למעלות כלם. ר״ל למעלות
 חשדות ולמעלות השכליות מזומן ומוכן. אבל בספרי הנביאים נמצא זה בהם הרבה. אמר הן
 בעבדיו לא יאמין ובמלאכיו ישים חהלה מה יצדק אנוש עם אלוה. ומה יזכה ילוד אשה, ושלמה
 המע״ה אמר םחם כי אדם אי! צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. ואחה יודע שאדון
 הראשוגים והאחרוגים מרע״ה כבר אמד אליו הש״י יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני
 ישראל . על אשר מריתם את פי במי מריבה. על אשר לא קדשתם אותי, וחטאו ע״ה הוא
 שנטה לצד אחד מקצוות ממעלות המדוח והוא הפנלגות כאשר נטה לצד הדגזגות באמרו
 שמעו נא המורים דקדק עליו השם יתברך שיהיה אדם כמוהו כועס ילפני עדת ישראל . במקום
 שאין ראוי בו הכעס וכיוצא בזה בדין האיש ההוא חילל השם יתברך מפני שמתנועותיו
 ומדבריו כולם למדים והיו מקוים להגיע בהם אל הצלחת העוה״ז והעוה״ב ואיך יראה בו הכעס
 והוא מפעולוח הרע כמו שביארנו. ולא יבא כי אם מתכונות רעות מתכונות הנפש , אבל
 אמרו בענין מריחם פי הוא כמו שאבאר . והוא שלא היה מדבר עם סכלים. ולא עפ מי שאין
 לו מעלה. אבל עם. אנשים שהקטנה שבנשיהם היחה כיחזקאל בן בוזי כמו שזכרוהו חכמים.
 ובל מה שיאמר או יעשה יבחנהו, וכאשר ראוהו שכעס . אמרו שהוא ע״ה (ודאי) [שמא] אין
 עליו פחיחוח מדה. ולולא שהיה יודע שהש״י כעס עלינו בבקשת המים ושאנחנו הכעסנוהו
 יחברך לא היה י כועס. ואנו לא מצינו שהש״י כעם בדברו אליו בזה הענין. אבל אמר קח אח
 המטה והקהל אח העדה [וגו׳]. וחנה יצאנו מכונח השער. אבל התרנו ספק מפפיקי התורה שנאי
 מ דברים רבים . •\&htto פעמים רבים איזה חטא חטא . ודאה מה שנאמר בו ומה שאמרנו בו
 אנחנו. והאמת יעשה דרכו. ואשוב אל כוונתי כי כשיהיה האדם שוקל פעולוחיו חמיד ומכוין
 אל אמציעוחם יהיה במדרגה עליונה. ממדרגת בני אדם. ובזה יתקרב אל ה׳ יחברך וישיג
 אל טובו: וזה הדרך השלם שבדרכי העבודה וכבר זכרו חכמים ז״ל זה הענין וכחבו עליו
 [מו״ק ה! סומה ה:] ואמרו כל השם אורחוחיו ומשגיח בהם זוכה ורואה בישועהו של הקב״ה
 שנאמד ושם דרך אראנו בישע אלהים , אל תקרי ושם אלא ושם, והשימה היא השיעור והסברא.
 זה העני[ אשר פירשנו בזה הפרק כולו בשוה. וזהו שיעור מה שראינוהו שצריך בזה הענין :

 פרק חמישי בהשתמש האדם בכחות הנפש לצד תכלית אחת:
 צךייך לאדם שישעבד כחות נפשו כלם לפי הדעת מה שהקדמנו בפרק שלפני זה, וישים
 י לגגד עיניו תמיד תכלית אתת. והוא השגוח הש״י כפי יכולת האדם לדעת אוחה. וישים
 פעולותיו כולם תגועותיו ומגוחוחיו וכל דבריו. מביאים לזה התכלית עד שלא יהיה בפעולותיו
 דבר מפועל ההבל ר״ל פועל שלא יביא אל זאת התכלית . והמשל בו שישים הכווגה באכילתו
 ובשתייתו , ומשגלו . ושגתו , ויקיצחו .. וחגועחו . ומגוחתו , בבריאות גופו לבד והבונד.
 בבריאות גופו שתמצא הנפש בלים בריאים ושלמים לקנות החכמות וקנות מעלות חמדות
 ומעלות השכליות עד שיגיע לתכלית ההוא . ועל זה ההיקש לא תהיה אז כונחו אל ההנאה לבד
 עד שיבחר מן המזון והמשחה הערב וכן בשאר ההנהגוח . אבל ימין אל המועיל . וכשיזדמן
 שיהיה ערב יהיה וכשיזדמן שיהיה בלחי עדב יהיה או ימין אל הערב ע״ד חכמח הרפואה .
 כמי שחלשה חאוחו למאכל. יעידהו במזונוח המחובלוח הערבוח. שנפש האדם מתאוה להם• וכן מ׳
 שהתעורר עליו מרה שחורה יםירה בשמיעח הניגונים, ובמיני זמר. ובטיול הגנות, ובבנינים הנאים.
 וחברת הצורות היפוח. וכיוצא בהם ממה שירחיב הנפש. ויסיר חולי המרה השחורה ממנו. והכוונה
 בכל זה שיבריא גופו . ותכלית הכונת בבריאות גופו לקנוח חכמה. וכן כשיחעסק לקנוח ממון ,
 יהיה תכלית בונתו בקבוצו . שיוציאו במעלות ושימצאהו לחושי גופו . ולהמשיך מציאותו .
 עד שישיג וידע מהש״י מה שאפשר לרעחו. ועל זה ההיקש יש למלאכת הרפואות מבוא גדול
 מאד במעלות השכליות והמרות ובידיעת הש״י . ובהגיע אל ההצלחה האמיתיח . ויהיה למודם
 ובקשתם עבודה מן העבודוח הגדולות. ולא החיה אז כאריגה וכגגרות . ני בה נשער פעולותינו
 וישובו פעולות אגושיות מביאות אל המעלות האמתיוח. כי האדם שיבא ויאכל מזון ערב אל
 החיך טוב הריח שגפש אדם מחאוה לו והוא מזיק לו . ואפשר שיהיה סבה לחולי קשה . או
 למיתח פחאום . זה והבהמה אצלי שוין . ואין זה פעל האדם מאשר הוא אדם בעל שבל. אמנם
. נמשל כבהמה נדמה. ואמנם יהיה פועל אנושי כשיאכל המועיל  הוא פעל אדם מאשר הוא חי
 לבד , ופעמים יניח הערב ויאכל הנמאס כפי בקשת המועיל. וזה פעל לפי הדעח . ובזה נבדל
 האדם בפעולותיו מזולתו . וכן כשיבעול כשיתאוה מבלתי שישמור הנזק והתועלת יש לו זה
. לא מאשר הוא אדם. ואפשר שחהיה הנהגתו כולה לפי המועיל .  הפעל מאשר הוא בעל חי
 כמו שזכרגו . אלא שישים חכליח בריאוח גופו ושלמוחו מהחליים לבד . ואין זה חסיד כי כמו
 שבחד זה הגאת הבריאוח . בחד זה האחר הנאח המאבל. או הנאה המשגל . וכלם אין חכליח
 אמתות לפעולוחם . אבל הנכון שישים תכלית כל מה שיתעסק בו בבריאות גופו . והמשך
 מציאוחו על השלימוח כדי שישארו כלי כחוח נפשו אשד הם אברי הגוף שלמים. ותתעסק
 נפשו טבלי מונע במעלות המרות . ובמעלות השכליות. וכן כל מה שילמדהו מן החכמוח
 ומן הדעות שישיג מה שהוא מהן דרך לתכלית ההוא. א) אין בו דין ודברים. ומה שאין בו
 תועלת בתכלית ההוא כשאלת החשבון נ) וספר החרוטים . והחחבולות ולהרבות משאלות אל
 ההנדסה ומשיכח המשקלים, והרבה כיוצא באלו . יהיה כונה בהם לחדד בהם השכל . ולהרגיל
 כח השכלי בדרבי המוסת עד שיגיע לו לאדם קנין ידיעת ההיקש המופתי מזולתו . ויהיה לו זה
 הדרך שיגיע בה לידיעת אמיתת מציאות הש״י. וכן בדרכי האדם כלם אין צריך שידבר (בהם)
̂ף  *) נ׳א ואעיפ שישתדל נמה שאין בו וכוי. כ) נס״י הגי׳ כסיפור החרושים. ךן

 זיל כתב רוב דברי זה הפרק באריכות כספר המדע בהלכות דעות פ׳א ופ״כ ופ׳׳ג עיש : מפני שמתנועותיו ונו׳.
 פי׳ כל ישראל היו לומדיפ מתנועות ומתכונות מרע״ה : אבל אמרו בענין מריתס כוי. בא לפרש מה חטא חטא
 משה רבינו ע״ה שבא ממנו חלול השפ כ׳ מריתה משמע חלול השש : ואנו לא מצינו כוי שכעס כוי. כי לא
 יכעוס הש״י על שישאלו דבר המצטרך אליהם כמיס. והנה היה נזה חלול השסית׳כי יבואו לחשוב על ה׳ תועה.
 שכעס על לא דנר. וזהו ענין חטאו של משה רנינו עיה בענין שמעו נא המורים לפירוש הרמביס ז״ל שכתנ כאן:
 והאמת כוי. והאמת שבתירוצים מה שתירן הוא כאן ומס שתרצו אחרים נזה יעשה דרכו: ואמרו כל השש
 אורחותיו. פיק דסוטה ופיק דמו׳ק: אל תקרא ושם השין הראשון בשמאל דאז הוא מלשון שימה. כמו לשוס
 לכס שארית. וישימני לאב. שמני אלהיס. וישימו עליו שרי מסים . שום תשיס עליך מלך. אלא ושם השין
 כימין. שהוא מלשון שומא. ר׳ל ששה ומשער דרכו לנטות אל המיצוע. ומה שאנו קורים אותן האנשים הנבררים
 מתוך הקהל מדי שנה גשנה לעשות הערכה גענין גגיית המסיס שמאים כשמאל וכן מה שקורין קצת פ' שוס
 היתומים בשמאל. אגב ריהטא אומרים על ימין שמאל: (ואם המכשלה הזאת תחת ידכס מדפוס ישן שנדפש
 נשנת שלי! לפיק שכתוג שם היפך זה. ישן מפני חדש תוציאו. אך איך שיהיה גהנור זה לכס תפאו): השיעור
 והסברא. פ" שמשער ומשבר על המיצוע: כולו כשוה. כלומר רז״ל שאמרו אל תקרי ושם כוי. הוא שוה לעני!

 אחד לגמרי לענין אשר פירשנו בזה הפרק:
 פרס חמישי תנועותיו. פי׳ עשיית המעשה: ומנוחותיו. פי׳ הנחת המעשה: והמשל בו וכוי. בא לבאר איך
 י יהיו כל מעשיו לתכלית אתת . אמר . שישים הכונה וכו׳ אל המועיל. והוא התכלית שהזכיר
 למעלה : כשיזדמן שיהיה ערב יהיה. בלומר באפ יזדמן שיהיה המאכל ערב יהיה כלומר אין בכך כלוה : אם
 תתעורר עליו מרה שחורה וכו׳. אמרו הפילוסופים ד׳ מרות יש באדם. כנגד ד' יסודות ומרה דטחול היא מרה

"  שחורה. כנגד יסוד העפר. ואס יתגבר מרה שחורה על האחרים אז הוא עצב מאד: ולהמשיך מציאותו. פ
 מציאת עצמו. שיהיה גופו כקיומו. כי כל דבר נקרא נמצא . גס הארס נקרא כן ויהיה למודה וכו׳. לימודה
 של מלאכת הרפואה יבקשתה : ולא תהיה אז כאריגות וכנגרות. שאינם מבוא להגעת ההצלחה כלל: כי בה. ר״ל
 במלאכת הרפואות: געשה פעולותינו כוי. כאופן שישאר האדם בבריאותו תמיד לידע ולהשכיל להגיע אל ההצלחה
 האמיתית. שמכל זה קצרה יד יתר שאר המלאכות : זה והבהמה אצלי שוי[. כלומר זס האדם שאכל מה שיערב
 בפיהו ולא חש אס האוכל הוא מזיקו. הוא והבהמה בדעתי הס שוים. וכרמכ״ס זכר זה באריכות בפ״ג מהלכות

ץ (א) ויקראו אותם כוי מצות השכליות. ניג אמנם כך נקראו כפי החכם בראש ס' משלי מוסר השכל וכן ככל כה׳ק: (ב) ושהנפש החשוכה לא כוי. ניכ אע׳פ שלכאורה דכריס נכונים הם ומקובלים  הגהותמהריעבי
 אל הרעת גתחלש המחשבה וכמו ששמח בהן הרב החסיל המחבר זיל תנוח נפשו גע׳ג אלהיהשזכה וזיפה את סרביס נלכליו הנעימים ומתובלים מימ אחל כקשת המחילה אני אומל שאין זה דעת תורני
 מוסכם. כי לפיד האומר [כלכות דף לד: סנהדרין דף צט.] כמקופ שבית עומדין צ״ג אינפ יכולים לעמוד. וכל הגדול מחברו יצלו גלול ממנו [סוכה דף נכ.] על כרמנו נאמר. שגס הנפש השוקקה לעבור על מצות השכליות
 וכבשה יצרה היא גדולה מנפש צדיק שאינו חומד ולא מתאוה לדבר עברה שתהיה. ודרך כלל אמרו לפוה צערא אגרא. וכיש כאלו העכלות הגלולות שהנפש מתאוה להפ ומחמדתן כגזל ועריות ודומיהן אעיפ שאינן ממצות השמעיות.
 כיש ששכרן גלול ומרובה. לפי הצער שיש גהמנעם. יותר ממניעות השמעיות (ובאמת שהאיש הישלאלי יצרו תקפו בכל המצות המונעות ככלל. לפי שהיצר משתוקק יותר לדכר האסור. כמשים [משלי ט] מיס גנובים ימנןקו
 וגוי. וכן אמרו [קדושין לא. וש״מ ועיי תוש׳ שס וכע״ז ג.] גדול המצווה ועושה כוי. ואמרו עוד [סיכהינכ.] שהיצה״ר מנימ עובדי כוככיפ ומתגרה בישראל) וכל שיצרו גדול וחזק כהן שטבעו יותר נוטה להם. ועכ׳ז הוא
 מושל בנפשו וכובשה מפני אהבת קונו. ה׳יז וראי משוכח יותר ושכרו גלול כיתר שאת ממי שאין טנעו מטהו לעכור עליהן ואינו מוצא צער ונזק כהמנעו. ולכן גלולים ניתכו׳. מפני שהראו גבורה גדולה ועשו מלחמה מזקה עפ
 היצר שהכריהס בודאי בכמ גדול. מממת טבעה בתולדה וכמזג. המבקש העכלות וחלף אמליהס. ועכיז לסוף עמלו נגלו וצכשו כגלי אומן ואזלו-מיצ ער שנצחו אויגס החזק השוכן כין צצעיהס ובקרבם. אלו וראי ראויס לשכר עצום
 נפלא. יתר הרבה ממי ששוקט ועושה טוב במנוחה מבלי אויב ומאין שטן מסית ומדיח . וזה כל הארס 6על מנת כן באו לעולם לבחון גבורתם וכחם כמלחמה זו הגדולה והעצומה. ולפי כבדה וקשה. תכפל מנת שכרה. כאשר
 ארכתי כעזה״י כביאור הגדה פיק דנרכות [דף י.] מ״ד מי כהחכס כו׳ יע״ש בהרחבה. ואולם דרך הפילוסופים אינו דרך התורה. בי מי שיעשה הטוב והישר במצות המפורסמות לביא מצד היותן טוב בחיים כהסכמת השכל. עדיין
. עס כי לא יקופח שכרו נעוה׳נ הנה שכרו אתו. אנל התאנ לענרות המפורסמות ומניחן מפני ציווי נוראי. ודאי טונ ממנו. ושכמיה :  אינו מוצא חן געיני ה׳ גשכיל כך. ולא יקבל שכר עיז מאת ה' כטוב וישר בעיני ה'
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 לחסרון.בהיות פעולת האחת מהן יותר [קרובות] קלות עליו מפעולה האחרת. והמשל כו כשיהיה
 האדם מזגו נוטה אל היובש.ויהיה עצם מוחו זך. והלחוח בו מעט. יקל עליו לגרום ולזכור ולהבין
 הענינים יוחד מבעל לחה לבנה רב הליחוח במוח אבל אם יונח האיש ההוא המוכן במזגו אל
 זאח המעלה מבלחי למוד כלל . ולא יעודד כחותיו ישאר סכל בלי ספק. וכן כשילמדו ויבינו
 זה העב הטבע רב הליחות ידע ויבין. אבל בקושי. ועל זה המין בעצמו ימצא איש שמזג לבו יותר
 חם ממה שצריך. יהיה גבור.ר"ל מוכן לגבורה אםילמדהו הגבורה יהיה גבור (במהרה) [בלי םפק],
 ואחר מזג לבו יוחד קד ממה שצריך. והוא מוכן לצד המורך והפחד . וכשילמדוהו וידגילוהו
 יקבלם מהרה ואם יכוין בו הגבורה לא ישוב גבור רק בקושי גדול אבל ישוב כשירגילוהו בלי
 ספק. ואמנם בארחי לך זה שלא חחשוב השגעונוח אשר ישקדו בהם חכמי הכוכבים אמתיוח.
 כי יחשבו שמולד האדם ישימהו בעל מעלה או בעל חסרון ושהאיש מוכרח על המעשים ההם
 בהכרח. אמנם אני יודע שהדבר המוסכם עליו מחודחנו ומפילוסופי יון כמו שאמחוהו טענות
 האמת שפעולות האדם כולם מסורות לו אין מכריח אוחו בהם ולא מביא אוחו זולח עצמו
 כלל. שיטהו לצד מעלה או לצד חסרון אא״כ יהיה לו הכגח המזגים לבד כמו שביארנו שיקל
 לו עגין או יכבד אבל שיחחייב [פעולה מהפעולוח] או יהיה בו נמגע אין זה כלל ואילו היה
 האדם מוכרח על פעולוחיו יהיו בטלוח מצוח החורה ואזהרותיה והיה הכל שקר גמור . אחר
 שאין בחידה לאדם במה שיעשה. וכן היה מתתייב ביטול הלמוד וההתלמדות ולמוד כל
 מלאכח מחשבת היה כל זה הבל ולבטלה אחד שהאדם א״א לו כלל מפני הגורם המכריח אותו
 מחוץ זולתו לפי דעח האומרים זה שמוכרח שלא יעשה הפועל הפלוני ומבלחי שידע החכמה
 פלונית ושתהיה לו המדד. הפלוני וחיה הגמול והעוגש ג״כ עול גמורה הן ממנו קצתיגו
 [לקצתינו] הן מהש״י לנו שזה שמעון שהרג לראובן אחר שזה מוכרח שיהרוג . וזד. מוכרת
 שיהדג למה געגש שמעון. ואיך יחכן עליו ג״כ יחברך צדיק וישר הוא שיענישהו על פועל
 שא״א לו שלא יעשהו ואפילו השתדל שלא יעשהו לא היה יכול. והיו בטלות ג״כ ההכנות כולם
 עד סופם . מבנות בתים. וכגוס הממון. ולברוח בעח הפחד. וזולחם מן הדומים להם. כי אשד
 נגזר שיהיה א״א מבלתי היותו. וזה כולו שקד גמור וכגגד המושכל והמורגש והריסות חומת
 החודר, לגזור על הש״י נעול חלילה לו ממנו. אמנם האמת אשד אין ספק בו שפעולות האדם
 כולם מםורוח לו אם ירצה יעשה ואם לא ירצה לא יעשה מבלתי הכרח שיכריחהו עליו. ומפני
 זה היה ראוי לצווחו אמר (דבלים ל) ראה נתתי לפניך היום את הודים ואת הטוב וגו׳ ובחרח
 בחיים ושם הבחירה לנו בהם. וחייב העונש למי שימרה . והגמול. למי שיעבוד. אם תשמעו
 ואם לא תשמעו. ותייב הלמוד וההתלמדות (שס יא) ולמדתם אותם את בניכם . (שם ה) ולמרחם
 אוחם ושמרחם לעשוחם וכל מה שבא בלמוד המצות. וחייב ג״כ ההכנות כלם כמו שכתוב
 בחורה (פס כי) כי תבנה ביה חדש ועשיח מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך • (שם כ) פן
 ימוח במלחמה. (שמוח יב) במה ישכב (לנריס כד) לא יחבול דחים ורכב והרבה בתורה
 ובנביאים מזה הענין. ד״ל ההכנות אבל מה שנמצא לחכמים ע״ה. והוא אמרם [בלכומ לג.
 מגילה כה. נדה rp:£ הכל בידי שמים חוץ מיראה שטים היא ג״כ אמת ונוטה לצד מה
 שזכרגו. אלא שהרבה פעמים יטעו [בו] בגי אדם ויחשבו קצח פעולוח האדם הבאות לבחידחו
 שהוא מוכרח עליהם כזיווג פלוגי. או היוח הממון בידו. וזה בלחי אמח. כי זאח האשד. אשד
 לקחה בכחובה וקידושין והיא כשידה לו ולקחה לו לפריה ורביד. והיא מצוה . (א) והש״י לא יגזור
 כעשייה המצוד. .ואם יהא בגשואין איפור היא עבירה והשם לא יגזור בעשוח העכירה. וכן זה
 אשר גזל ממון פלוגי או גנבו ממגו או הכה אוחו וכחש בו. ונשבע עליו בשקר י אם גאמר שהש״י
. אבל כל  גזר על זה שיגיע זה הממון לידו ושיצא מיד זה האחר כבר גזר בעבירה. ואין העגין כן
 פעולות האדם (הבאות) מפורות לו ותלויוח בבחירחו בהן בלא פפק ימצא המצוח והעבירות. כי כבר
 בארגו בפי הב׳ שמצות התורה ואזהרותיה הם בפעולוח אשד לאדם בהם בחידה שיעשם . או
 שלא יעשם. ובזה החלק מן הנפש חמצא יראח שמים . ואינה בידי שטים. אבל נמסרה לבחירת
 האדם כמו שבארנו. א״כ מהו אמרם הכל בידי שמים . אמנם ירצו בו העניינים הטבעיים; אשר
 אי; בחירה לאדם בהם כגון בהיותו ארוך . או קצר . או דדה המטר. או עצירה. או הפסד האויר.
 או זכוחו. וכיוצא בהם מכל מה שבעולם זולח חנועח האדם ומנוחחו. ואמנם זה העגין אשד
 בארו חכמים שהמצוח והעבירוה אינם בידי שמים ולא ברצונו אבל ברצון האדם. נמשכו בזה
 אחר דברי ירמיהו ע״ה והוא אמרו (איכה ג) מפי עליון לא חצא הרעוח והטוב שהרעוח הם
 המעשים הרעים והטוב הם המעשים הטובים . ואמר שהש״י איגו גוזר על האדם לעשות רע או טוב.
 ואחד שהענין כן ראוי לאדם להחאונן ולבכוה על מה שעשה מן החטאים והעבירות אחר שפשע
 ברצונו ואמר(שם ישם) מה יחאוגן אדם חי גבר על חטאיו. ואח״כ שב ואמר שרפואות זד. החולי
 בידינו. כי כמו שפשענו בבחירחנו. כן לנו לשוב ממעשינו הרעים. ואמר אח״כ נחפשה
 דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה׳ . נשא לבבנו אל כפים אל אל בשטים. אבל המאמר המפורסם
 אצל בני אדם וגם ימצאו ממנו בדברי החכמים ובדברי הנביאים ג״כ והוא שישיבה האדם
 וקומתו וכל תנועוחיו ברצון הש״י וחפצו. הוא מאמר אמחי על צד אחד. והוא כמי שהשליך
 אבן על האויר וירדה למטה. שאמרגו בה שברצון הש״י ירדה למטה. 1! .וא מאמר אמתי
 שהש״י רצה שחהיה הארץ כלה כמרכז. ומפני זה בכל עח שישליכו חלק ממנו למעלה
 יחנועעו אל המרכז וכן כל חלק מחלקי האש מחנועע למעלה ברצון שקדם להיוח מחנועע
 למעלה לא שהש״י רצה בעח שהחנועע זה החלק מן הארץ שיחנועע למטה. ובזה חולקים
 המרבדים. כי שמעתי אומרים שהרצון בכל דבר עת אחד עח חמיד. ולא כן נאמין אנחנו אך הרצון
 היה בששת ימי בראשית שימשכו הדברים כלם על טבעם תמיד . כמו שאמר (קהלת א) מה שהיה
 הוא שיהיה. ומה שנעשה הוא שיעשה. ואין כל חדש חחח השמש. ומפני זה הוצרכו החכמים
. וגם אשר עתידים להיות מאשר יעד בהם ו  לומר כי כל המופתים היוצאים חוץ לטבע אשד הי
 הכחוכ. כלם קדם בהם הרצון כששח ימי בדאשיח . והושם בטבע הדברים אז שיתחדש בהם
 מה שיתחדש . וכאשר יתחדש הדבר בעח הצורך יחשבו הרואים בו שעתה נחחדש. ואין הדבר
 כן. וכבר הרחיבו בזה העני ן הרבה במדרש קהלת וזולתו. ומאמרם בזה הענין מם׳ [ע״ז נל:]
 עולם כמנהגו גוהג. וחמצאם עליהם השלום חמיד בכל דבריהם בורחים מחה הרצון בדבר אחר
 דבר. ובעת אחר עח: ועל זה הצד יאמר באדם כשיקום וישב שברצון הש״י קם וישב . ד״ל
 שהושם בטבעו בתתלת בריאתו שיקום וישב בבחירחו לא שהוא רוצת עתה בעת קומו שיקום
 או שלא יקום. כמו שלא רוצה עחה בנפילת האבן הזאת שתפול או שלא תפול. וכלל הדבר
 שנאמין בו. הוא כי כמו שרצה הש״י שיהיה האדם נצב הקומה . רחב החזה . בעל אצבעוח.

ן  אברהם כ
 נעצמו כנר ממציאות שאר הנמצאות: ראויים הס שתשרה שכינה וכו׳. פיק לסנהלרין: ולא יעלם ממך הדמיון.
 אל תתעלס עיניך ושכלך מלהבחין נמנין הדמיון . כי אולי יעלה על דעתך לדמות אדם אחר למרע׳ה. וזה איא

 כמו שהעיד עליו הכתוב ולא קס נביא [עוד] כישראל כמשה (עוד):
 פרס שמיני אי יאפשר שיולד ארס בעל מעלה כוי. בספר המדע כהלכות תשובה פרק ה׳ האריך זיל בעני!
 י זה יותר ע״ש: אטתיות. המלה הזאת מוסב מל צא תחשוב ר״צ שלא תחשוב שהם אמתיות:
 שאטתוהו שענות אמת. פירוש הנוענות שהה אמת אמתו זה הענין מיש הרב זיל בתחלת הפרק א״א שיולד
 הארה גתחצת עניינו נעל מעלה ולא נעל חסרון כוי אבל אפשר שיולד בטבע מוכן למעלה או לחשרון בהיות
 פעולת אחת מהן יותר קלה עליו מפעולות האחרות וכוי. צ״ע למה תהיה כזאת שיתחייב להיות זה האלה מנוגע
 כבל במזגו ולחוק אל המעלה ואדה אחל קרוב קל אליה והרוצה לעמול על עיקר באלו העניניפ יעיין בעקדת יצחק
 יצחק שער נינ ושער כיו. ני מה שחסר נזה גילה זה. וישיפ עיניו ג״כ על מה שכתיב כשעל ח׳ על מאמר
 רנותינו זיל שאמרו כפלק קמא לשוטה אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו וכו׳: והלימוד . לילהמלמר
 לאתרים: ההתלמדות . ר״ל מה שלמד נעצמו והוא מתפעל. לפי דעת האזמריס זה שמונרח שלא יעשה הפועל
 הפלוני ומנלתי שידעו וכו׳ ושתהיה לו המדה הפלונית ר״ל שלא יוכל האדם לעשות פעולס רעה או טונה. או לא
 ידע שוה הכמה. כ״א שתהיה לו זאת המדה הפלונית והוא מדת מולד המזל: והריסות חו»:ת התורה. ר״ל כי זה
 הדעת הוא מהרס התורה שאמרה בפירוש ראס נתתי לפניך וגוי ונחרת נחייס. אשר משם למדנו. הנחירה שיש
 ניד האדם: ושם הבחירה וכוי. ושם כשמאל. לשון שוס תשים: הכל כיד׳ שמיס כוי. במסכת ברכות: כזווג
 פלוני כוי. או היות זה הממון נידו נמו שאמרו רז״ל פ״ק דסוטה ארבעים יוס קודם יצירת הולד נת קול יוצאת
 ומכרזת בת פלוני לפלוני שדה פלוני לפלוני כוי: בפעולות אשר לאדפ נכס נחירה וכו׳. והוא החלק המרגיש.
 והחלק המתעורר כנזכר נפרק שני: זולת תנועות האדם ומנוחתו. ני בהם יהיו המצות והעכירות . ואין גזילת
 השה בהם : נמשכו בזה אחר דברי ירמיה . והוא אומרו מפי עליון לא תצא הרעות והטוכ וכו׳ עני! הבחירה
 הנזכר כאן נפרק זה. כולו תמצא ג״כ כמדע כפרק הנזכר: כמרכז. פירוש הנקודה האמצעית שבעגולה נקרא
 מרכז כלשון יונית: כי כל המופתיה היוצאיה חון לטבע אשר היו כוי עד כולפ קרפ בהן הרצון בששת ימי כראשית
 וכו׳ הוא יתפרש ע״ד שדרשו רזיל תנאי התנה הקנ״ה בששת ימי בראשית עפ היפ שיקרע ומה הארז שתפתח
 פיה ועס שמיס וארז שישתקו לפני משה. עם העורבים לכלכל את אליהו וכו׳. וביאור זה עדימ שכיוה הראשון
 כשנבראו שמיס וארז הושם בטועה שישתקו לפני משה. ויום שני בהתחלק סמים הושם בטבעם שיחלק הים סוף
 למרע״ה. והירדן ליהושע. ויוה רביעי כשנכלא השמש הושפ כטבעו שיעמול בזמן פלוני כלכל יהושע וכן שאר
 נפלאות . ועד״ז הביא הלב זיל למעלה. לכלי שהמעיה אין כל חדש וגו׳. ליל אש תלאה לנל חדש בשינוי טנע
 ומנהגו של עולה. אל תאמר זאת החדוש היתה עתה מאת ה' אלא כבר היה לעולמיפ משעת הבריאה הושש בדבר
 ההוא זה הטבע שישנה מנהגו נזמנו כעת הצריך כנזכר. והרוצה לעמול על עיקר אלו הדכריה יעיין במ״ש
 הרנ ז״ל לקמן נפלק נעשלה מאמלות על משנה י' לבריפ נבראו בין השמשות וכו׳: ונם אשר עתידה להיות
 מאשר יעו בהם הכתוב ובו׳. סס האותית והמופתים שהבטיחו הפסוקים לעתיל נניאת משיח ונתחיית המתים
 בשנוי טבע העולם כתוב עיי הנביאים. כולם קרמו בששת ימי כראשית: מתת. שהרצון בו ממנו וכוי. ר״ל

 פלוני בעשיית מצות נשואי אפס ויתן לבו להשתדל בקיומה. אז יזמין לו היית אשה הגונה הראויה לו. כמ׳ש חז׳ל מ׳
 יום

 הביאו רבדים שמעיים כלם • בשד בחלב • ולבישח שעטגז. ועריזח. ואלו המצות וביוצא
 בהן. הם אשר קראם הש״י חקוח ואדז״ל [יומא rp:] חקים שחקקתי לך אין לך רשות להרהר
 בהן. ועובדי כוכבים משיבין עליהם. והשטן מקטרג בהן כגון פרה אדומה . ושעיר המשתלח
 וכוי. ואשר קראו אוחם האחרונים שכליות . יקראו מצות . כפי מה שבארו החכמים . הנה
 התבאר לך מכל מה שאמרנו איזה מן העבירוה יהיה מי שלא ישחוקק אליהם יוחד חשוב מן
 המשחוקק אליהם . וכובש יצרו מהן ״ ואיזה מהן יהיה העני[ בהפך וזה תדוש נפלא. בהעמיד

 שני המאמרים ולשונם מורה על אמיחח מה שבארנו. וכבר נשלמה כוונח זד. הפרק :

 פללן השביעי במחיצה. וענייניה.
 !!לבח ימצא במדרשות ובהגדוח ויש מהן בגמרא: שיש מן הנביאים. מי שיראה הש״י
 מאחרי מתיצות רבות ומהם מי שיראהו מאתרי מתיצות מועטות לפי קרבתם אל
 הש״י. ולפי מעלחם בגבואה! עד שאמרו [יבמויז ממ:] מדע״ה ראה הש״י מאחרי מחיצה אחה
 בהירה. כלומר מזהירה. והוא אמרם הםחכל באספקלריא המאירה < ואספקלריא שם המראה
 הנעשה מגוף המזהיר. כשוהם וזכוכית • כמו שהתבאר בסון* כלים. והכוונה בזה העגין. מה
. שהמעלות. מהן מעלות שכליות . ומהן מעלוח  שאומר לך והוא שאנחנו ביארנו בפרק ב׳
 חמדות. וכן הפחיתיות . מהן פתיתיות שכליות . כםכלוח ומעוט ההבנה. ודוחק (>"א ורוחק)
 החבונה. ומהן פחיתיות המרות. כרוב החאוה. והגאוה • הרוגז. והכעס . והעזות . ואהבח
. ואלו הפחיחיוח  הממון . והדומה להן. והן רבוח מאד . וכבד זכרנו הסדר בידיעחפ בפרק הד׳
 כלם הם מחיצות המבדילות בין האדם ובין הש״י. מאמר הנביא מבאר זה • (ישעיה נמ) כי
 אם עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלהיכם יאמר שעונותינו והם אלו הרעוח כמו שזכרנו.
 הם המחיצות המבדילות כינינו ובינו יחברך . ודע שכל נביא לא נחנבא אלא אחר שיהיו
 לו כל המעלוח השכליות. ודוב מעלות המרות והחזקות שבהן. והוא אמרם [פגמ צג. נדרים
 לח.] אין הגבואה שורה אלא על חכם גבור ועשיר . והכם הוא כולל כל המעלות השכליות בלי
 ספק . ועשיר הוא ממעלוח המרות דייל ההסתפקות מפני שהם קוראים המסתפק עשיר. והוא
 אמרם בגדר העשיר (אבות פ״ל מ״א) איזהו עשיר השמח בחלקו. ר״ל שיספיק לו במה שהמציא
 לו זמנו. ולא יכאב במה שלא המציא לו. ובן גבור הוא ג״כ במעלוח המרוח. דייל שינהיג
. והוא אמרו (שם ושם) איזהו גבוד הכובש  כחוחיו כפי הדעח והעצה כמו שבארנו בפרק ה׳
 אח יצרו. ואין מחנאי הנביא שיהיו אצלו כל המעלוח חמדות עד שלא יפחיחהו פחיחוח שהרי
 שהמע״ה העיד עליו הכחוב בגבעון נראה ה׳ אל שלמה. ומציט לו פחיחוח מדוח והוא דוב
 החאוה בבאור בהרבוח נשים. וזה מפעולות תכונות דוב החאוה ואמר מבואר (נחמיה •'ג) הלא
 על (כל) אלה חטא שלמה. וכן דהמע״ה נביא אמר (ש״ב ב״ג) [41רהי ישראל] לי דבר צור
 ישראל ומצאגו אוחו בעל אכזריוח אע״פ שלא שמש בה כי אם בעובדי גלולים. ובהריגת
 הכופרים . והיה רחמן לישראל יאבל בא בביאור בדברי הימים שהש״י לא הרשהו לבגוח ביח
 המקדש ולא היה ראוי בעיניו לזה לדוב מה שהרג. אמר (לה״א כב) אחה לא חבגה בית
 לשמי כי דמים רבים שפכח [ארצה לפני] ומצאנו [סנהדרין קיג.] באליהו ז״ל מדח הרגזנוח
 ואע״פ ששמש בה בכופרים ועליהם היה כועס אבל אמרו חכמים שהש״י לקחו. ואייל שאינו
 ראוי למשול בבני אדם ולהיות להם לכהן מי שיש לו קנאה כמו שיש לו כי ימיחם. ובן מצינו
 בשמואל שפחד משאול וביעקב שפחד מםגישח עשו. אלו המרוח וכיוצא בהן הם מחיצות בין
 הש״י עם הנביאים ע״ה ומי שיש לו ב׳ מדוח או ג' מהן בלחי ממוצעוח כמו שבארנו בפרק
. נאמר בו שראה הש״י מאחר ב' מחיצוח או ג׳ ולא חרחיק היוח חםרון קצת המדוח ממעט  הד׳
 ממדדיגח הנבואה! שאנחגו מציגו קצח פחיחוח המדיח ימגעו הגבואה לגמרי. בכעס. אמרו
 [פסחים סו:] כל הכועס אם גביא הוא גבואתו מסתלקת ממגו והביאו ראיה מאלישע שגסחלקה
 ממנו הנבואה כשכעס עד שהסיר כעסו והוא אומרו (מ״כ גי) ועחה קחו לי מנגן: ובעבור האנחה
 והדאגה של יעקב אבינו ע״ה כל ימי החאבלו על יוסף נסחלקה ממנו רוח הקודש עד שנחבשד
 בחייו אמר (נראשימ מה) וחחי רוח יעקב אביהם ואטד המתרגם ושרה רוח נבואה על יעקב אבוהון.
 ולשון החכמים [שבת ל: פסחים קיז.] אין הנבואה שורה לא מתוך עצליח ולא מחוך עצבוח אלא
 מחוך שמחה׳ וכאשר ידע מרע״ה שלא נשארה לו מחיצה שלא הסיר אוחד.. וכי נשלמו בו מעלוח
 המרות כלם והמעלוח השכליוח כלם בקש להשיג מהות הש״י על אמיתת מציאוחו. אחר שלא
 נשאר לו מוגע. ואמר (שמות לג) הדאגי גא אח כבודך והודיעו הש״י שא״א לו זה בהיותו שבל
 נמצא בחומר ר״ל מאשר הוא אדם • והוא אומרו כי לא יראני האדם וחי. הנה לא נשאר לו
 ביגו ובין השגת הש״י על אמיחח מציאוחו אלא מחיצה אחח בהירה והוא השכל האנושי
 שאינו נבדל י וגמל אליו יחברך חסד בחח לו מן ההשגה אחר ששאלו יוחד ממה שהיה
 אצלו קודם שאילתו והודיעו שתכלית ההוא א״א לו מפני שהוא בעל גשם . וכנה אמחת ההשגה
 בראיית פנים כי האדם כשיראה פני תבירו תהיה אז בנפשו צורתו עד שלא יתערב לו עם
 זולחו (אפילו בשעה שאינו רואה אוחו) אבל כשיראה אחוריו אע״פ שהוא מכירו בראי׳
 ההיא (אבל) פעמים יסופק עליו ויתערב לו עם זולתו כן השגתו יחברך על האמה היא ידיעח
 ה' יתברך מאמתת מציאותו מה שלא ישתתף במציאות ההוא זולתו מן הנמצאות. עד שימצא
 בנפשו מציאוחו חזק נבדל למה שמצא בעצמו ממציאות שאד הנמצאות . וא״א לאדם להשיג
 זה השיעור מן ההשגה אלא שהוא ע״ה השיג למטה מזה מעט. והוא אשר כנה ואמר (שם ישם)
 וראיח אח אחורי • ואני עחיד להשלים זה הענין בספר הנבואה. וכאשר ידעו חז״ל שב׳ המינים
 האלו מן הפחיתיות ר״ל השכליות והמרוח. הם אשר יבדילו בין ה׳ יחברך ובין האדם . ובהם
 הוא יתרון מעלות הנביאים אמד על קצחם במה שראו מחכמחם ומדוחיהם [סוכה כח. ב״ג קלל.]
. ו  דאוים הט שתשרה שכינה עליהם כמרע״ה ולא יעלם ממך ענין הדמיון שהם דמו אותו ב
 לא שישווהו אליו חלילה . וכן אמרו על אחרים כיהושע בן גון על הצד אשד זכרגו: וזה

 ענין אשד כוונו לבאר בזה הפרק :

 פרק השמיני ביצירה האנושית
 אפשר שיולד האדם מחחלת ענינו בטבע בעל מעלה ולא בעל חסרון כמו שא״א שיולד
 האדם בטבע בעל מלאכה מן המלאכוח . אבל אפשר [לאדם] שיולד בטבע מוכן למעלה או

 חסד
 כסכלת האלם: ואשר קראו אותם האחלונים שכליות כוי. ליל אותם החכמים אשל חלו מלי המלכריס כמו שלתונ

 למעלה : יקראו מינות. ליל מצות סתם :
 פרס שביעי ודוחק התבונה . פירוש אינו מבין אלא כלוחק: חכם הוא כולל כל המעלות השכליות וכוי.
 י ועשיר הוא ממעלות המרות ונו׳. וכן גבור הוא גיב ממעלות המדות וכוי. וקשה עין מ״ש
 למעלה ובהקדמה ראשונה שהיא הקדמת ריש אבן תנו; כי מלת חכם רצה נו נעל מדות לבד. ועשיר הוא עשיר
 ממש . וכן גבור ר״ל גבור ממש. וכאן לא פ" כן. ואין לומר שריש בעל הקדמה חלוק בזה על הרב המורה .
 דא״ב היה לו לומר בהקדמה גס במלת חכה יש לוי פי׳ אחר כמ״ש שה במלת משפט וצדקה . ועוד שהביא הר״ש
 למעלה המורה לראיה על פירוש זה. וזיל כמ״ש החכם האמיתי זיל בפרק הנזכר וכוי משמע מדבריו שגס המורה
 מפרש מלת חכם בעל מדות וי״ל דע״כ ציל דאין פי׳ של מלת חכס האמור כאן במאמר רז״ל כמלת חכס
 האמור בפסוק של מעלה וכן עשיר וכן גבור. כי אילו היה פירוש מלת חנם האמור כאן בעל מדות טובות
 אס כן היה משמע שאין הנבואה שורה על הנביא אלא עד שיהיו כו כל המלות הטונות וזה אינו כמו שנראה
 כשלמה וכדוד ובאליהו כמו שמבאר אחרי זה בפניס. וכן העשיר האמור כאן אילו היה פירושו עשיר ממש. הנה
 ראינו כמה נביאיה שלא היו עשירים כמו אלישע ואליהו . כי אילו היו עשירים בלי ספק לא היו נהנים מכני
 אדה כמו שנהנו. וכן גבור לא מצינו בנביאים שהיו גנוריפ קורה ששרתה שכינה עליהם. אלא ע״כ צ״ל כאן
 פירוש אחר וצריך לומר לשון נביאיה לחוד ולשון חכמיה לחוד: אין הנבואה פורה כוי. פרק המצניע : לי דבר צור
 ישלאל . איכ נלאה מלברי אלה שהיה נביא: ועליהם היה כועס . במעשה נביאי הבעל: שפחד משאול. וכן
 יעקב וכוי. ר״ל שלא היה לו לפח־ מאתר שהש״י היה עמו . וכן יעקכ מאחר שהש״י אמל לו כי לא אעזבך
 וגו׳. ואין לומל שר״ל שפחד הוא אחת מפחיתות המלית והוא רך הלב. שהשב נפ״ד שהוא אחד מן קצוות כי בעת
 הצורך ודאי אינו פחיתות כלל אשרי אלפ שמפחד במקופ צורך. וצ״ע והלא נבל הקשו עיז נפלק קמא לנלכות
 ופרק חלק וזיל כתיב והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר הלך וגו׳. וכתיב ויירא יעקב. ותרצו שמא יגרופ החטא.
 פירוש שמא אחר ההבטחה חטא ועל שמואל הרצו פרק קמא דפסחיס היכא דשכיח הזיקא שאני וגה ממה שהשיב
 לו הש״י עגלת בקד תקח בידך וגו׳. נראה שדבר שמואל כהוגן. כמ״ש ושמע שאול והרגני. כי אילו היה זה
 קצור ככטהונז. היתה התשובה אליו אני אמית ואחיה וגוי. או כדומה לו. כמו שהשיב למשה רבינו ע״ה נאמרו
 ככד פה וכבד לשון אנכי. ובאתה התשובה. מי שה פה לאדם וגוי. ואחר שבדין היו מפחדים אס כן למה חשנ
 הלכ זיל כאן פחלה של אלו למעוט בטחון ולפחיתות המלות ומה שקשה בלא״ה ע״ז המאמר הנזכר שמא יגלום
 החטא וכו׳. ממאמל שאמלו מזיל הלק קמא לברכות כל לבול ולבור שיצא מפי הקב״ה לטיבה אפי׳ על תנאי לא
 חזר נו וכו׳ המצא מבואר בפירוש המזרחי פלשת וישלח והלמב״סז׳לזכל זה העני! בפפלהמלע בהלכות יסולי
 השורה נפירוש ובהקלמת סלר זרעיה עיש: ולא תרחיק כו׳. פירוש לא תהיה זה הלבר שאני אומר רחוק בעיניו:
 ולשון חכמים אין הנבואה שולה כו׳. פרק ע״פ: שאינו נבדל. פירוש שאינו נבדל מהחומר . כן השגתו יתברך
 על האמת ובו' למה נמצא בעצמו כוי. ליל ער שתהיה מציאת הש״י נבלל וניכר כין שאר המציאות שהשיג
 אותו אדם כבר נעצמו. כמו שמשיג אדם צורת לאונן ואח״כ צולת שמעון. יודע אותו הארס בעצמו ההנלל
 נין נ׳ הצורות כן היתה השגת מציאות הש״ על אמיתתו אילו היה אפשר ויהיה פירושו כאילו אמר למה שמצא

 הגהות מהדיעב״ץ (א) והש׳י לא יגזור נעש״ת המצוה נו׳. נינ אין זה כצום ני השיית יגזור חס ירצה



נה פרסים להרמבים  שמו
 בחירתו כשירצה לבטלה. ואמר לו הנני מבקש מטך שתשלתם ולא שלתת. ואם תשלתם תהיה
 נצול. דק ידעתי שאחה לא חשלחם עד שחטוח. והיה הוא צריך שיודה לשלחם. עד שיראה הפך
 דברי הנביא שאמר שהוא יהיה נמנע להודות . ולא חיה יכול. והיה בזה אוח גדולה ומפורסמת
 אצל כל בני אדם . כמ״ש (שם) ולמען ספר שמי בכל הארץ . שהש״י אפשר שיענוש האדם
 שימנעהו בחירח פעולת אחת. ויודיעהו בזה שלא יוכל למשוך נפשו ולהשיבה אל הבחירה
 ההיא. ועל זה הצד בעצמו היה עונש םיחון מלך חשבון. כי למה שקדם ממריו אשר לא הוכרח
 עליו. ענשו ית׳ שמנעו מעבור ישראל בגבולו מהפ־ק רצון ישראל עד שנלחמו עמו והרגוהו.
 והוא אמרו (לגרים ב) ולא אבה סיחון מלך חשבון העבירגו בו וגו׳. ואשר הביא להיות ענין
 זה הפסוק קשה על המפרשים כלם. מפני שחשבו כי לא נעגש סיחון אלא מפני שלא הגיח
 אח ישראל עבור בגבולו. ואמרו איך ענשו . והוא מוכרח כי הקשה ה׳ אח רוחו. ואמץ את
 לבבו. כמו שחשבו רבים שלא נענש פרעה ועמו אלא מפגי שלא שלחו ישראל מארצם. ואין

 p רצה שיחנועע. וינוח מעצמו. ויעשה פעולות בבחירחו. אין מכריח לו עליהם. ולא מונע
 מהם כמו שהתבאר בתורה האמתיח המבארת זה חענין באמרה (כראשית ג) הן האדם היה כאחד
 ממנו לדעת טוב ורע. (א) וכבר ביאר התרגום בפירוש שהרצון בו. מטנו לדעת טוב ורע.
 ר״ל שהוא היה אחד בעולם. ר״ל טין שאין כמוהו מין אתר שישתתף עטו בזה הענין אשר נמצא
. ואתר  בו והוא שמעצמו ומנפשו ידע הטוב והרע ויעשה איזה מהן שירצה. ואין מונע לו מהן
 שהוא כן אפשר שישלח ידו ויקח מזה (שם) ואכל ותי לעולם ואתר שיתחייב זה במציאות האדם.
 ר״ל שיעשה בבחירתו פעולות הטוב והרע כאשד ירצה. א״ב יתחייב ללמדו דרכי הטוב והרע
 ושיצוהו ויזהירהו ויענישהו ויגמלהו. ויהיה כל זה יושר. וכן ראוי לו להרגיל עצמו בפעולות
 הטובות. עד שיהיה לו המעלות [השכליות]. ויתרתק מן הפעולות הרעות עד שיסודו [ממנו]

 והם הפתיתיוח. אשר הם נמצאות אתו. ולא יאמר שהם בענין שאינם יכולים להשתנות. כי כל
 עני! אפשר להשתנות מן הטוב אל הרע. ומן הרע אל הטוב . והכל בבתירתו. ומפני זה הענין

 זכרנו כל מה שזכרנו מענין המצות והעבירוה: (ב) והנה נשאר עלינו לבאר רבד אחד מזה הענץ . חענין כן אלא כמו שבארנו. וכבר ביאר הש״י ע״י ישעיה הנביא שהוא יתברך [שמו] יעניש
 ותא שיש מפסוקים יחשבו בהם בני אדם שהש״י יגזור במרי ושהש״י יכריח עליו. זה שקד קצת המורדים שימנע מהם החשובה ולא יעזוב הכחידה בידם ואמרו (ישעיה ו) השמן לב העם
 וצריכים אנו לבארם כי הרבה מבני אדם התבלבלו בהם ומזה מה שנאמר לאברהם. (שם מו) הזה ואזניו הכבד ועיניו חשע [וגוי] • וזה הדבר פשוט א״צ לפרש. אבל הוא מפחח למנעולים
 רבים . וע״ז העיקר הולכים דברי אליהו ז״ל באומרו על הכופרים מאנשי דורו (מ״ב יח) ואתה
 הםבות את לבם אחודניח. ר״ל כאשר חטאו ברצונם היה עונשם עליהם מאתך שתסב לבם
 אחודניח מדרך החשובה. ולא הניח להם הבחירה ולא רצו להניח החטא ההוא . והתמידו מפני
 זד, על כפירתם באמרו (הושע ל) חבור עצבים אפרים הנח לו ר״ל שהוא מחחבר אל העצבים
 בבחירחו ואוהב אוחם עונשהו שיונח על אהבתם . וזה ענין הנח לו. וזהו מן הפירושים הטובים
 למי שיבין דקות הענינים . אמנם מאמר ישעיה הנביא ע״ח שאמר (ישעיה שג) למה חחענו ה'
 מדרכיך תקשיח לבנו מיראחך . אינו מזה הענין כלל . ואינו נחלה בדבר ממנו. ואמנם ענין
 אלו הדברים כפי מה שבא לפגיו ולאחריו. שהגביא [ההוא] היה מתרעם על גלותנו וגזירותינו.
 והפסק ממשלתנו. וחגבורח האומות עלינו • ואמר על זה דרך חפלה ה׳ אלהי ישראל כשיראו
 ישראל חגבורח הכופרים. יחעו מדרך האמת ויטה לבם מיראחך. וכאילו הייח אחה הסבה לסבלים
 האלה לצאת מדרך האמת . כמ״ש מרע״ה (נמזנר יל) ואמרו הגוים אשר שמעו אח שמעך לאטד
 מבלתי יכולח וגוי. ומפני זה אמר אחר זה • (ישעיה סג) שוב למען עבדיך שבטי נחלתך . ר״ל
 עד שלא יהיה בעגין חלול שמך הגדול. וכמו שבאר בחרי עשר מאמר הגמשכים אחר דעת
 המגוצחים מן העוברי כוכבים בזמן הגלוח. אשר מספר דבריהם כל עושה רע טוב בעיני ה'
 ובהם הוא חפץ או איה אלהי המשפט וספד מדבריהם המובן מאורך גלוח (מלאכי ג) אמרחם
 שוא עבוד אלהים ומה בצע כי שמרנו משמרחו וכי הלכנו קדורנית מפני ה׳ צבאוח . ועחה
 אנחנו מאשרים זדים. והבטיחנו שם שהוא ית׳ עחיד לבאר האמח. ואמר בזה (שס) ושבתם
 ודאיחם בין צדיק לרשע . אלו הפסוקים המסופקים בחורה ובמקרא שיראה מהם שהש״י יבריח
 על העבירוח. והנה בארנו [אנחנו] ענינם בלא ספק והוא באור אמחי עם טוב התבוננוח .
 ונשארנו על שרשינו שברשות האדם היא המצוה והעבידה . והוא הבוחר בפעולותיהם מה שירצה
 לעשוהו יעשה. ומה שלא ירצה לעשותו לא יעשה. רק אם יענישהו השם יתברך על תטאו שיבטל
 רצונו כמו שבארנו. ושקנין המעלוח והפחיחוח בידו ומפני זה צריך לו שישתדל לקנות לנפשו
 המעלות שאין לו מעיד לזולתו שיעידהו עליהם . והוא אמרם במוסרי זאח המסכתא . אם אין אני
. ולא נשאר מזח הענין אלא דבר אחד שצריך לדבר בו מעט ער שחשלם כוונה זה הפרק,  לי מי לי
 ואע״פ שלא היה בדעחי לדבר בו כלל אבל הצורך הביאני אל זה. והוא ידיעה הש״י העתידות
 שהוא הטענה אשר יטענו עלינו בה החושבים שהאדם מוכרח על המצוה ועל העבידה.ושכל םעולוח
 האדם אין לו בחירה בהם. אחר שבחירתו תלויה בבחירה האלחים . ואשר גרם לזאח האמונה הוא
 שישאל השואל. זה האיש ידע בו הבורא אם יהיה צדיק או רשע או לא ידע. וא״ת ידע יתחייב
 מזה שיהיה מוכרח על העני! ההוא אשר ידעו הש״י טרם היוחו. אוחהיה ידיעתו בלתי אמתיח.
 ואם חאמר שלא ידע מקודם. יחחייבו־מזה הרחקוח עצומוח ויהרסו חומוח נשגבוח בענין הדח.
 לכן שמע ממגי מה שאומר לך והסחכל בו מאד. כי הוא האמח בלא ספק . וזה כבר החנאד
 בתכמת האלהוח . ר״ל מה שאחר הטבע. שהש״י אינו יודע במדע ולא חי בחיים עד שיהיה הוא
 והמדע שני דברים כאדם וידיעתו. שהאדם בלחי המדע , והמדע בלתי האדם . וכיון שכן הוא
 הם שני דברים. ואילו היה הש״י יודע במדע. היה מחחייב [מזה] הרבוי. והיו הנמצאים הקדמונים
. והיכולה אשד בו יכול. וכן  רבים [עם] ה׳ יחברך. והמדע אשר בו ירע. והחיים אשר בו חי
 כל חואריו יתברך . ואמנם זכרתי לך חחלה טענה קרובה וקלה להבין אוחד, ולחשכילה להמון. כי
 הטעניות והראיוח אשר יחידו זה הםםק הם תזקות מאד. ומופתיוח אמיחיוח. והחבאד שהוא
 יחברך שמו חואריו וחואדיו הוא. עד שיאמר עליו שהוא המדע. [והוא הידוע] והוא היודע.
. והוא החיים . והוא הממשיך לעצמו החיים וכן שאר החארים . ואלו הענינים קשים  והוא החי
 ולא חקור, להביגם הבגה שליטה מבי שודוח [או] מגי מדברי, ואמנם יעלה בידך מהם ספוד דברים
 לבד. ולזה העיקר הגדול לא התיר הלשון עברי לומר חי ה׳ צבאוח כמ״ש חי פרעה חי
 נפשך. ר״ל שם מצורף. כי המצורף והמצטרף אליו. שגי דברים חלוקים . ולא יצטרף הדבר
 לעצמו. ולפי שחיי השם הם עצמו. ועצמו הוא חייו. ואינו דבר אתר זולתו. לא הזכירוהו
 בצירוף אך אמר חי ה' צבאוח חי השם אשר עשה לנו אח הנפש הזאח. הכוונה בזה שהוא
 וחייו אחד. וכבד התבאר גם כ! בספר הנקדא מה שאחד הטבע . שאין יכולת בדעתינו להבין

ם מציאותי ה ר ב  א

 להקדמת אגן הגון: שהש׳׳י אינו יולע גמלע ולא מי גחייס כוי. על הכוונה £הוא וחייו אחר. זה סרנר ע5מו
. ז״ל שס ידוע כי המציאות הוא מקלה  כדמותו וצלמו כתנ הרג ג״כ גספרו מורה נכוכיס גפרק נ׳ו מהחלק א׳
 קרה לנמצא ולזה הוא עני; מוסף על מהות הנמצא זהו הדנר המנואר הראוי לכל מה שלמציאתו הוא סנה
 שמציאותו ענין נוסף על מהותו. אמנם מי שאץ סכה למציאתו. והוא הש״י ויתחמם לנרי. כי זהו ענין אמרנו
 עליו יתנרך שהוא ממוייכ המציאות. תהיה מציאתו. עצמו ואמתתו. ואמתתו ועצמו מציאתו. ואינו עצס קרה
 לו. שימצא ותסיס מציאתו ענין נוסף עליו(כשאר כל הנמצאים) כי הוא ראוי המציאות תמיד,(פי' מחוייכ המציאות
 ואינו עלול גשוס לכר) אין מתחלש עליו. ולא מקרה קרה לו. וא״כ הוא נמצא לא כמציאות'. וכן חי לא נהיים
 ויולע לא נמלע ויכול לא כיכולת. וחכס לא נהכמה. אלא הכל שכ אל ענין אחל אין ריכוי בו כמו שיתגאל
 ובו׳. ומ״ש נמצא ולא במציאות. ר״ל שהוא יתברך נמצא ולא כמציאות פאר הנמצאים שהס מורכנים ממציאות
 ומהות. אגל מציאותו יתברך ומהותו ועצמו הוא אחד. וכן הוא פי׳ חי לא כחיים. ויודע לא במדע וחכם לא
 כחכמה. ר״ל שאינו חי כחיותנו. ואינו חכם כחכמתנו ואינו יודע כמדענו. כי אנו וחיינו אנו וחכמתנו או אנו
 ומלענו. הם עניינים מקריים נוספים עלינו. אגל הוא יתכרך וחייו וחכמתו ומלעו אחל מכל צד ופינה ככל דרך
 ייחול כמ״ש הלכ כאן שהוא המדע והוא היולע או הילוע. והוא החי והוא החיים כוי. ר״ל אינו לנל מוסף על
 העצמות. אגל הוא ענין עצמותו ויותר מגואל הואיל משה גאל זה הלגל כספל המדע סלכות יסודי התולה פיכ.
 זיל קרי כיה. כי אלה הלגריס יחד. כולם נתנו מרועה א' הרמכ׳ס זיל וכבר זכרתי מקצת דברים אצה למעלה
 בפירושי שפילשתי על הקדמת הר״ש אבן מבון ז׳׳ל כעני[ השלילות שכתבתי הכנו מה למעלה ומה למעה.
 בפירושי זאת. והיו לאחדים בידך. ואני ידעתי שלא ידעתי ציור הבנת עניין זה על השלימות כי עמוק עמוק
 הוא. שהאדם כלתי המדע. כמו ילד קנון. או שכור. או הולה. או משוגע. וא״כ צ׳׳ל המדע בלתי אדם. דאל״כ
 מאין בא לילד או חולה או שכור המדע: היה מתחייב הרכוי כוי. ר״ל הוא והמדע שנים חיו: הנמצאים
 הקדמונים רכים. וזה א״א כמגואר בכמה מקומות כי ממינ אפ היו צריכין זה לזה. הרי שניהס חלשים. ואס
 יכול כל אחל מהה לעשות כל מה שירצה. אה כ! יהיה לפעמים אדפ חי מת ומת חי לאלתר כהרף עין. כי האי
 יחייהו והא׳ ימיתהו. כמו שהאריך עוד בזה כסמ״ג בהחלת מצוה עשייה . בשה לכ העדה גאון זיל עיין עליו:
 ואמנם זכרתי לך תחלה עד כי המענות וכו׳ הס חזקות מאד וכוי עד ולא תקוה להבינה מני שורות עד ויעלה
 גילך מהם סיפור לברים כלכד וכוי. פי׳ הראיות החזקות שיתירו זה הספק לא הזכיר כאן כי אין רצונו להאריך.
 אבל מ״מ יזכרפ במקזפ אחר. והתיר תחלה טענה קרוכה להמון עפ. ושייך כאן לשון תחלה מאחר שעכ״פ יזכול
 גס הטענות החזקות כמקוה אחר. אע״פ שאינו זוכר כאן לבסוף: ולא תקוה להבינם מבי שורות כוי. ר״ל לא
 תעלה על לעחך אלו הייתי פותכ הלכר כקיצור ככ׳ או כג׳ שורות שתכין אותו כשלימות. כי לא תכין אותו רק
 כאריכות הרכה. ואילו הייתי כותנ לך אלו הדנריס נכי או כג׳ שורות לא היו עוליה כירך כ״א הספור דנריס.
 ר״ל הספור דנריה היו נידך ולא היית מנין הענין כשלימות . רק נאריכות . ואין רצוני להאריך כאן. לכן לא
 כתבתי מאותן הדברים פה בקיצור . רק באריכות במקומות אחריס : לא התיר לומר חי ה׳ כבאות כמיש חי
 פרעה כוי. עד ריצ שס מצורף • כלומר החיות מצורף לפרעה. חי ופרעס ב׳ דברים : ולא יצטרף הדבר
 לעצמו. פי׳ לחיותו עצמותו. כי לא תוכל לצרף דבר. אלא לדיא זולתו . ריצ כי התואר שיתואר
 הדבר אינו עצם המתואר . אבל הוא ענין אחר מגיע לעצס ונוסף עליו כמה שכתוב הרכ כמורה
 נכוכיס כפרק כיא מההיא עיש אף כאן כשתאמר חי פרעה תצרף חיות של פרעה אל פרעה והפ
 ב׳ דגריפ חלוקים וזה הדבר אינו שייך לומר על הש״י חלילה כי הוא יתברך אחד אמיתי
 מכל צד ופינה פשוט כתכלית הפשיטות כלי שוה הרככה כלל. עיכ לא יצדק לומר על הש״י חי ה' צבאות גציריס

 או
 הגהות מהריעב״ץ יום לפני יצירת סולד ביק מכרזת ואומרת גת פלוני לפלוני. וגיחוד גזווג שני שהוא לפי מעשיו גם אמרו [מו׳ק דף ימ־•] שמותר לארס אפילו (גט״ג) [צ׳ל גחוהימ. דאילו גט״נ ליתא בגמ' אלא בתוספות
 יגמות דף מג:] שמא יקדמנו אחר כרחמיס. ואין ככל גזרה מוחלטת ולא כטיל ושנוי רצון. אלא הוא כענין היעודים הטוגיס והפנס שגתורה. אס בחקותי תלכו ונתתי גשמיכם וגו׳ שאס יקיימו התורה
 יתקיים היעוד הטוג. ואיל. יקוים הפכו הרי שהגזרה תלויה גכתירת האדס. כן הדגר גחמס הנעשס לאדם נגזר לאדם ע״פ מעשיו שגרמו לו . אך לא עיי זה החמסן אמנס גחירתו ונטייתו הרעה גרמה לו לעשות ממנו כלי
 משחית: (א) וכבר באר התרגום כוי ר״ל מין כוי. נ״כ חשכ מה שתיא מניה למדע כוי שמלת מיניה ביויד מלשון למינו וזה שיבוש כי תרגוה למינו לזנוהי. ועיין גלעד: (ב) והנה נשאר עלינו לכאר כוי כמו שנגזר עליהס. ניב זאת
 השאלה ככר נתכאר תשובתה יפה עיפ שגי נביאי ה׳ ישעיה אמר [מז] קצפתי על עמי וגו׳ לא שמת להה רחמיה. ועד׳׳ז המר זכריה [א] וקצף גלול על הגויס השאננים אשר אני קצפתי מעט והמס עזרו צרעה. [וכ״כ הלאכיל
 פיו מה׳ תשובה] הנה סרה נזה תלונת הספשיס ביש במצרים שלא הוזכרו בברית כיה וכבר אמר החכם [משלי טז] וגס רשע ליום רעה גס השאלה האחרת תשובתה בצדה ע״פ ה' היתה שומה כאומרו [דנליס לא] כי ירעתי את יצרו אשר
 הוא עושה היום בטרם אכיאנו. סרי אמר כנשמר מתרעומת המיני! שלא יאמר שהאדם מוכרח כמעשיו. כי לא בא ליעדם כחטאים עכ״ס רק מדרך הרגל למודם וכדרך כיש כי מאחר שלא יכלו לעזוב דרכם הרע במדבר בארן ציה.
 עאכיו כשיבואו אל ארן זנת חלג ודגש ואנל ושנע. שיבעטו מרונ הטונה. ודברה תורה בדרך ב״א שאומר ארס למי שמכיר בו ששורו רע אפילו כשעת דחקו. וכשבא להיטיב לו מתרה בו ואומר הריני מכירך שאפילו בעת הדחק

 לא סייס נכנע לי כיש כשאיטיב לך שתכפור בטובתי וכן אמר מרעיה עיר קיו(שם ושם) הן געודני חי עמכס וגו׳. לא כגוזר אלא קרוב לודאי שתמרו אח׳כ שככר אתם מועלים צמידי הרע. וכזה סרו אלה השאלות מעקר!:

 ועבדום ועני אותם ד׳ מאות שנה. אמרו הלא חדאד, שגזר על המצריים שיחמסו זרע אברהם .

 ולמה ענשם. חלא בהכרת בגזירת הש״י [יתעלה] השתעבדו בהם. כמו שגזר עליהם.
 והתשובה לאלו שזה הענין דומה כאלו אמר השם יתברך שהנולדים לעתיד יהיה מהן מודד,
 ועובד . וחסיד. ורע. וזה אטחי ולא מפני זה המאמר החחייב פלוני (זה) הרע להיות רע
 עכ״פ. ולא פלוני(זה) הצדיק להיוח צדיק עכ״פ. אבל כל מי שירצה מהן להיוח רע יהיה בבחידחו.
 ואילו היה רוצה להיות צדיק היה יכול ואין מונע לו. וכן כל צדיק וצדיק אילו היה רוצה להיות
 רע לא היה מונע לו ומזה. כי הדברים שאמד הקכ״ה. לא אמרם על איש ידוע, עד שיאמר כבר
 נגזר עליו. ואמנם באו הדברים בכלל ונשאר כל איש ואיש בבחירחו בעיקר יצידחו. וכן כל
 איש ואיש מן המצריים . אשר חמסו והונו אוחס היה בבחירחו שלא יחמסם אילו היה רוצה.
 כי לא נגזר על האיש בפרט שיחמסם. וזאח החשובה בעצמה נשיב על אמרו (דברים לא) הנך
 שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר . שאין הפרש בין זה ובין אמרו כל מי
 שיעבוד עבודח כוכבים יעשה בו בך וכך . שאם לא ימצא לעולם מי שיעבוד אוחה תהיה [אותה]
 הפחדה לבטלה. ויהיו הקללות כלש לבטלה וכן העונשים אשר בחודה אין לנו לומר כאשר מצאנו
 דין סקילה בחודה. שזה שחלל שבח היה מוכרח לחלל. ולא מפני הקללוח שבאו בחורה נאמד
 שאשר עבדו עבודת כוכבים חלו עליהם הקללוח ההם שנגזר עליהם לאבדם . אבל בבחירחו
 עבדו כל מי שעבדה, וחל עליו העונש כמ״ש(ישעיה סו) גם המה בחרו בדרכיהם וגו׳ גם אני אבתר
 בתעלוליהם וטגודוחם אביא להם. אבל אמרו (שמות יד) וחזקחי אח לב פרעה ואח״כ ענשו
 והמיחו. יש בו מקום לדבר ויעלה ממנו בידינו שורש גדול (על מה שלא חשבו בל המפרשים)
 והסחכל מאמרי בזה הענין. ושים אליו לבך. וחבר אוחו על דברי זולחי. ובחר לך הטוב. והוא
 אצלי שפרעה וסיעחו אילו לא היה לד& חטא אלא שלא שלחו ישראל . היה העני! מסופק עב״ם
 שהדי הקב״ה מנעם מלשלות אותם כמו שנאמר (שם י) כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו.
 ואיך היה מבקש מהם לשלחם והם מוכרחים שלא לשלחם ואיך ענשם אחר כך כאשר לא שלחם
. אבל פרעה  וזה נראה עול בלא ספק . וסוחר כל מה שהקדמנו הצעחו. אלא שאין הענין כן
 וסיעחו טרו בבחידחם בלי הכרח וחמסו הגרים אשר היו בחובם. והעלו עליהם עול גמור כאשר
 נאמד כבאור. (שם א) ויאמר אל עמו הגה'עם בגי ישראל וגוי הבה נתחכמה לו. וזאח הפעולה
 היחה מהם בבחירחם מבלי הכרח דק ברוע לבבם והיה עונש הש״י להם ע״ז למגעם מהתשובה .
 עד שיחולו עליהם מתעונשים מה שהיה ראוי להם מן הדין. ומניעתם מהתשובה הוא שלא
 ישלחם. וכבד ביאר לו הש״י זה העני( והודיעו שאילו היה רוצה להוציאם לבד. היה מאבד אותו
 וסיעתו והיו יוצאים מהרה מאין איחוד. אמנם רצה עם הוציאו אוחפ לענשם על מה שקדם מחמת
 שעבודם כמו שהבטית ואמר (גראפית סו) וגם אח הגוי אשר יעבודו דן אנכי ואח״נ יצאו ברכוש
 גדול וא״א לענשם אילו היו עושים תשובה. וע״כ נמנעו מהתשובה והחזיקו בהם. והוא אמרו
 (שמות מ) כי עחה שלחחי אח ידי ואך אוחך ואח עמך בדבר וחכחד מן הארץ ואולם בעבור
. ואין לדקדק עלינו אם נאמד שהש״י יענש האדם וימגעהו מהחשובה ולא ׳  זאח העמדחיך וגו
 יעזבהו לבחור בחשובה. כי הוא יחי [שמו] ידע החטאים. ולפי חכמחו וישרו יהיה שיעוד
 העונש. פעמים בעוה״ב לבד. ופעמים בעוה״ז לבד. ופעמים בשניהם. וענשו בעוה״ז חלוק .
 פעמים יענש בגוף . פעמים בממון. ופעמים בשגיהם יחד . וכאשר יבטלו קצת תגועות בגי אדם
 שהם בבחידחו על צד העונש . כביטול ידיו מן המלאכה שלא יכול לעשוח בה מאומה כמו שעשה
 לירבעם בן נבט . או לסמא עיניו מן הראוה כמו שעשה לאנשי סדום . הנאספים על פחח לוט.
 כן יבטל ממנו בתירת התשובה. עד שלא יחעורד אליה כלל. וימוח בחטאו. ולא גחחייב לדעח
 חנמחו. ער שנדע למה ענש זה בזה המין מן העונש. ולא ענשו במין אחר. כמו שלא נדע מה
 [היה] הסבה להיות לזה המין זאח הצורה. ולא היחד. לו צורה אחרח. אבל הכלל כי כל דרכיו
 חסד ומשפט. ויעניש החוטא כסי חטאו. ויגמול המטיב כפי הטבתו . וא״ת למה בקש מטנו
 לשלח אח ישראל פעם אחר פעם. והוא נמנע מלשלחם. ולמה לא באו עליו המכוח והוא עומד
 במרדו על עקשוחו. כמו שאמרנו שענשו מהש״י הוא שיעמוד על עקשוחו. ולא היה מבקש
 סמנו לבטל מה שא״א לו לעשוחו. זה ג״כ היה לחכמה מהשם יתברך שיודיעהו שהש״י יבטל

 חסד
 פרצתה בו סתורה גאמרה לדעת טונ ורע. וע״ז מוסנ ממנו: אשר נמצא גו. פירוש סגחירס. כי
 המלאכים הס מונלחיס לעשות טונ. והנהמה לא ירעה מאומה. לנחור מונ או רע. רק ניר האדס לנד גדולת
 הבחירה: יתחייב ללמדו כוי. ליל השיי למל לאלה לעשותטונ כאומרו ראה נתתי לפניך וגו׳וכחלתכחיים
 וגו׳: ויהיה כל זה יושר וכוי. ריל אס יענשהו או יגמלהו הש״י יהיה הכל כיושר. הואיל ועושה האדם הכל
 בבחירתו. כמו שמסיק: כי כל עני! אפשר להשתנות וכו׳ והכל בבחירתו וכוי. וא״ת ומה יעשה הרב זיל עס
 מאמר רז״ל שהכיא למעלה שאמלו מ׳יוס קולס יצירת הולד וכו׳. וכבר הזכיר הרב זיל למעלה שזאת האפה
 שלקתה ככתובה וקידושין והיא כשרה לו ולקחה לו לפריה ורכיס הוא מצוה. והש״י לא יגזור במצוה והס אמרו
 שקודם יצירת הולד גת קול יוצאת ואומרת כת פלוני לפלוני כוי . ומסיק שפ בגמרא שהוא זיווג ראשון. וכלי
 ספק שהיא לפריה ורכיה. וי״ל לפי דעת הרג שהגזירה תהיה כן. אס הפלוני רצה לישא אפה למצוה בבחירתו
 אז לא ישא כי אס כת פלוני. ואמנם הרשות נתונס כידו אס לא יעשה מצוה לא ישאנה ואס ירצה לעשות עכירה
 אז ישא אחרת כאיסור. ועכ׳ז האדם נשאר על בחירתו. והשם לא יגזור שיהיה מוכרח לישאנה ודו׳ק: מורד
 טוב מרע. וחסיד טוב מעובד. כי יש עובד מיראה: באו הדברים ככלל. ר״ל כאו הדברים הנ״ל ככלל. לא על
 הפרט: שאין הפרש בין זה וכין אמרו כוי. ר״ל כמו שקשס על וקס העה וגו׳. כן קשה על סרהקת עבודת
 כוכביפ . שאס לא יהיה מי שיענוד שיהיה הציווי לנטלה. אלא ע״כ צ״ל כמו שמבואר למעלה. ועולו עליהם
 טול. וענשו נעוה״ז חלוק. ודוקא עונש עוהיז יש נו הלוקה אנל עונש עוה״כ אינו רק לנשמה לכד אפ פלא המה
 מזיו השכינה ואם שלא תדנק למקום מחצנתה. ואפ שלא יתאחד שכלו עפ השכל הפועל למר כדאית ליה ולמר
 נלאית ליה. נענין גמול ועונש נעוהיכ כי דעת הכה אחד שעונש עוה״כ הוא שלא תהנה הנשמה מזיו השכינה.
 ומנה אחל אומל שהעונש הוא מה שלא פרנק למקוה מהצנה. ואי אומר שלא יתאחל שכלו עפ השכל הפועל: ולא
 נתחייב כוי. ריל כי אין לעתנו יכול ללעת זה כמו שלא נלמ מה הוא הסכה להיות לזה המין זאת הצולה וכו׳:
 ואית למה כקש ממנו וכו׳. היפ מאחל שביטל הש״י ממנו הכחילה איך צוהו אח״כ לשלהם ועור איך הפחילו
 נהכאת המכות באמרו בכל מכה ואה מאן אתה וגוי הנני מביא וגוי. והלא בהכרח ;!יבואו עליו המכות.
 מאחר שבהכרח יעמול נמרח ובעקשותו מאחר שנטל ממנו הבחירה וזיש ולמה לא באו עליו המנות והוא עומל
 במרדו וכו׳ ר״ל מאחר שעמל נמללו כעל כלהו ולאי לא ישלחס. ואפ כן איך שלח אליו וגס הפשירו ללא תועלת :
 והיה הוא צריך שיודה כוי פירוש ומן הרין והראוי לו לפרעה להודות על דנריו והיה לו לשלחש מיל: עד שיראה
 כוי. פירוש כדי להראות הפך דכריהנכיא זה מרעיה שאמר לפרעה שלא לשלהם עד שימות: ולא היה יכול. פי׳
 אפיה לא היה יכול פרעה לשלתה. וזה פלא גדול שלא היה יכולת כידו לעשות מה שהיה ראוי לעשות: והיה'כזה
 אות גדולה ומפורהמת וכוי. להנימ המטא ההוא לא היה להה נמירה להניח החטא שלא לעשות עוד או ר״ל
 גשגיל להנימ ונאמר על הש״ שיבטל גמירתה כדי להנימ להפ המטא ריל שיעשו אותה תמיד. כמו שמכיא הפפוק
 חגור עצגיפ אפריש הנח לו. ר״ל המסא הנמ לו: למה תתענו. לשון ותלך ותתע. ותקשימ לשון קשה: אינו
 מזה הענין. אינו כענין מה שאמר על הכופריפ שהיה מונע מהה הנחירה. אלא ענין אחר. והוא שהנביא היה
 מתרעם כוי. וככר כתכ הרכ זיל כדנריפ האלה כהלכות תשוכה פיו עיש: מאמר הנמשכיה אחר האמת כו׳.ר״ל
 הנכיא היה מספר דברי הצדיקיה שהם נמשכים אחר האמת. והן מנוצחים. ליל אותן הצדיקים היו מנוצחים מן
 סעוגדי כונגיס גגלות : מאשרים זדים. פי׳ משנחיס זדים: עם טונ התכוננות. ר״ל הוא כאור אמתי אס
 תתגונן עליו היטג ותראה שהוא באור אמתי: מה שאחר הטכע. כל מכמות אלהות נקראות כן. לפי שדרכי
 השיי אינם גטכע. כמו דרכי כני ארס או שאר הנמצאים א״כ נקראת חכמת אלהות אתר הטבע כי מתחלה הייג
 ללמוד חכמת הטבעיות שהוא מעשה כראשית.ואח'כ חכמת אלהות שהזא מעשה מרכבה כמו שהזכרתי למעלה גפי׳
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 ידיעתו סכלות גמורה [אין לנו] אלא שאנחנו נדע שהוא יתברך יודע כמו שנדע שהוא נמצא ״
. נאמר לו אנחנו לא נשיג זה כמו שלא נשיג מציאתו אל  ואם ישאלנו שואל איך הוא מדעו
. (איוב יא) החקר  השליטות וכבר הרחיק כל מי שישתדל לדעת אמתת ידיעתו יו(ברך ונאמד לו
 אלוה תמצא אם עד תכלית שדי חמצא. והבן כל מה שאמרנו שפעולות האדם מסורים אליו וברשותו
 להיות צדיק או רשע מבלתי הכרחת השם יתברך עליו על אחד משני הענינים. ומפני זה
 היה ראוי הצווי׳ והלימוד וההבנה. והגמול והעונש . ואין בכל זה ספק. אמנם תואר ידיעתו
 יתברך וחשגחו לכל הדברים דעתינו קצרה להשיגו כמו שבארנו. וזהו כלל מה שכווננו אליו
 בזה הפרק. וכבר הגיע העת לפסוק הדברים הנה ואחחיל בפירוש המםכתא הזאת. אשר

 הקדמנו [לה] אלו הפרקים:

 מציאתו יתברך על השליטות. וזה לשלימות מציאתו וחסרון דעתנו ושאין למציאותו סבות.
 שיודע בהם. ושקצר דעתנו מהשיגו. בקוצר אור הראות . מהשיג אור השמש . שאינו לתולשת
 אוד השמש. אבל להיות אוד השמש יוחד חזק מאור הראות שירצה להשיגו. וכבד דברו בזה הענין
 הרבה . וד& כלם מאמרים אמתים [מבוארים]. וראוי מפני זה שלא נדע ג״ב דעתו ושלא יכילהו
 ג״כ דעתינו כלל. אחד שהוא דעתו. ודעתו הוא . וזה הענין נפלא מאד. והיא אשר נבצר מהם
 אמתחו. ואמרו שהם ידעו שמציאתו ית' על השלימות. אשד הוא עליו לא יושג. ובקשו
 להשיג ידיעחו עד שידעהו. וזה מה שאי אפשר. שאלו תכיל דעחינו מדעו. היה מכיל
 מציאתו אחד שהכל דבר אתד . שהשגתו אל השלימות הוא שיושג כמו שהוא במציאחו. ומן
 הידיעה והיכולת והחיים והרצון. וזולת זה מתאריו הנכבדים. הנה כבר בארנו שהמחשבה בהשגת

 חסד אברהם
 אך חי ה׳ צנאות נפתח. הכוונה נזה שהוא וחייו אחד וחי נציר״ה הוא תואר לנוף החי יתר על עצמו וחי נפתח
 אינו תואר אלא כיאור שם נלכד. ריל ה׳ שהוא חי כדי להורות ולדעת שהוא נורא העולם ומסננ הגלגל ככחו
 וזה לא יהיה אלא למצוי חי אך אמר חי ה' צכאות וכוי ר״ל החי הוא ה׳ צנאות. וכן חי השם כי הוא וחייו אחד.
 ועיין כספר המדע פ״נ מהלכות תשוכה פיה כי שס האריך כזה יותר: ושאין למציאותו סכות שיודע כהס . כמו
 האדם ושאר הנמצאות שיש לסם סכות איך יתהוו. וכהכחנת אותן סכות ׳כחנו גם הס עצמם אכל הוא יתברך אין
 למציאתו סיכות שיודע נהם כי הוא סבת הסכות יתברך: וראוי מפני זה שלא נדע דעתו וכו׳ פירוש מאחר שאין
 יכולת לידע מציאותו יתברך על השלימות. א״כ א״א לידע ג״כ דעתו מאחר שהוא ודעתו אחד. ואס היה לנו יכולת
 לידע דעתו היינו יודעים ג״ב מציאתו. זה א״א לשום נריה: וזה העני[ נפלא מאד וכו׳ פירוש העני! שיזכור אחר

 סליק הפירוש חסד אברהם. ותמו ונשלמו שמונה פרקים להרמב״ם

ן רש״י ק ראשו ר ת פ ו ב  רמב״ם א

 >l 0׳

. [ולמלה לכל ישראל שנאמר [נ] ויכתב משה את השירה ׳  א משר, קבל תורה מסיני וכו
 הזאת ביום ההוא וילמדה את בני ישראל ולמה נאמר ומסרה ליהושע ולא לאלעזר
 ולפנחס ולא לשבעים זקנים המתנבאים במחנה. שלא רצה למוסרה אלא למי שהי׳ ממית
 עצמו מנעוריו באהלי החכמה וקנה שס טוב בעולם וזהו יהושע שנאמר W יהושע בן נון
 נער לא ימיש מתוך האהל ואע״ס שכתובי על

ע ש ו ה י  פנחס [ד] תורת אמת היתה בפיהו וגו׳]: ו
 לזקנים. ולא רצה למסרה לשבעים זקנים שהיו בימי
 משה אלא מסרה לזקנים שהיו רולים ושוטרים עצ
 ישראל כמו שנאמר [ס] ויעבדו העם את ה׳ כל ימי
 יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימיס אחרי יהושע
 וזקנים הללו מסרו לכל זקניס שהיו בכל דור ודור
 כמו צעתציאל ועתניאל לאהוד ושאר שופטים שהיו
 אחריו עד [שהגיע לנבואת עלי הכהן ולשמואל
ם מסרוה י א י ב נ  הרמתי, (שכן כתב במשנה): ו
 לאנשי כנסת. הגדולה. מסרוה זה לזה עד] שבאו
ת הגדולה [ואלו הן] זרובבל נחמיה ס  לאנשי מ
 שריה רעליה ומרדכי בלשן שהיו בימי עזרא במין
 בית שני ולמה נקראו אנשי כנסת הגלולה מפרש
 במסכת יומא בפי בא לו כ״ג [י] שהם היו כנסיה
 גדולה וקדושה שהחזירו עטרה ליושנה [תרגום ישן
 עתיק כלומר לעתיק יומין] לפי שמשה אמר האל

 הגדול הגבור והנורא באו ירמיה ודניאל ולא אמרו הגבור והנורא וכו׳ והם החזירוהו כבתחלה לפי שהם אמרו הרי היא גבורתו של הקב״ה שאלמלא כך היאך אומה יחידה יכולה להתקיים
. לשון ממתינין שלא יהיו גומרין הדין במהרה אלא חוקרי[ בו בעומק לפי שהדין יושב ברומו ן י ל ם אמרו שלשה לברים שהתורה מתקיימת עליהם. הוו מתונים נ  בין כמה אומות: ה
 של עוצם שהרי לעשרת הדברות סמכו הכתוב דכתיב ואלה המשפטים ללמדך שהם גופי תורה וכן הוא אומר 0] גס אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה זה חזקיה
 וסיעתו שכתבו ספר ישעיה וספר משלי כלמפרש בבבא בתרא פרק א׳ והעתיקו לשון ישן מיושן וצענין הלי; היו אומרים שצריך לו לאדם ליישנו כדי לעיין בו יפה: ס״א מתונים לשון קשה•
דו תלמילים הרבה . שאס העמלת תצמילים בבחרותך העמל תלמיליס אף בזקנותך שאי אתה יולע  כלומר שיהיו מתקשים ומתחממיס בלין שמתוך כך יצא הלין לאמתו: והעמי
. משירי לשון שיריים כלומר ה י  איזו מסס יכשר מחבירו: ועשו סיג לתורה. כלומר עשו משמרת למשמרתו כלי שלא יבא לילי איסור של תורה וכי׳: ב שמעון הצליק כהן גלול ה
לה. של בית המקלש כמו שמצינו ו על העג ל התורה שנאמר [ח] אס לא בריתי יומס ולילה חקות שמיס וארץ לא שמתי: ו  בסוף שלא היה עמהם במחלה הבית בימי עזרא: ע
. מלוה מעותיו לעני שהוא גלול מהצלקה לסי שאינו מתבייש ס י ל ס  בתענית אלמלא מעמלות לא נתקיימו שמים וארץ לכך היו קורי[ במעשה בראשית כל ימי השבוע : ועל גמילות ח

ר בארנו בפתיחת מאמרינו בזה החבור תואר הקבלה איך היתה ואין ב  א כ
 הכונה הנס אלא לפרש לברי החםילים והמוסרים לבל לזרז לקנות קצת
 המלות מהם אותם שתועלתם גלולה וכאן נאריך להזהיר מקצת פחיתיות שנזקן
 גלוצ והשאר אפרש המצות לבל ומקצת העניינים מפני שענייניהם מבואר מצבל

ן. שיאחרו לחתוך : הוו מתונים בדי ם ה  במעט מ
 הלין ולא יפסיקוהו מהרה על שיבינוהו שאפשר
 שיתגלו להם עניינים שלא היו נגלים בתמלת
 המחשבה: ועשו סייג לתורה . ר״ל הגזירות
 והתקנות אשד ירחיקו האלם מן העבירוה
 כמו שאמר יתברך [א] ושמרתם משמרתי
) עשו משמרת למשמרתי :  ונאמר בפירושו ג
 ב יאמר שבחכמה והיא התורה ובמעלות
 המלות והס גמילות חסליס ובשמירת מצות
 התורה הס הקרבנות תהיה התמלת תקון
 העולם וסילור מציאותי על הלרך השלם :

 פרס
קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע  א משה א
 ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים
 ונביאים מסרוה לאנשי בנםת הנתלה הס אמרו שלשה דברים בהוו א) מתונים בדין ץהעמידו
 תלמידים הרבה יועשו סינ לתורה י ב שמעון הצדיק היה משירי כנסת הנדולה הוא היה
 אומר העל שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל נמילות חסדים :

 אנטיננוס

 יונה
 שיצאו מהם עשרה טובים ועשרה נדי שיצאו שגים ושגים לפי שאינכם יודעים איזה מהם
 יבשר זה או זה ואם שניהם כאחד טובים וכה הוא מעשה של הלל שכנס לכל תלמידיו ואמר
 להם חלמירי יש כאן כולכם אמרו לו הן. אייל אחד מתלמידיו בלם כא[ חוץ מקטן שבהם אמר
 להם יבא קטן שעתיד הדור להתנהג על ידו • והביאו לו לרבן יוחנן בן זכאי הנה כי אי!
 לדחות הקטנים מפני הגדולים כי הגדיים נעשו תיישים ועל עני[ זה דרשו חייל בבקר זרע את
 זרעך ולערב אל תנה ידך(קהלת י״א וי) אם העמדת תלמידים בבחרותך העמד תלמידים בזקנותך הנה
 כי הרבות תלמידים דבר טיב היא עד מאד וזכות הוא לו לרב: ועשו סייג לתורה. כענין שנאמר
 (ויקרא י״ח לי) ושמרתם את משמרתי כלומר עשו משמרת למשמרתי והסייג הוא דבר גדול
 ומשובח לעשות סייג וגדר למצות לבל יוכל להבשל בהם הירא את דבר ה׳ לכן המקיים את
 דברי חז״ל שהם סייגים למצות של תורה חיבב היראה ממי שעושה המצוה עצמה כי אין עשיית
 המצות וזבחה ליראה כמו השומר לסייגים שהוא נוהר מתחלה שלא יביא לידי פשיעה. אך
 העושה המצור• ואינו מקיים הסייג מראה לנו כי אש ייטיב בעיגיו לעשות מצוה אל ירע בעיניו
 אם יפשע בה ולפרוץ פרץ לא חש מפני היראה ופורץ גדר ישכנו נחש . הנה כי דברי חכמים
 ז״ל יסודות ואילנות ליראת שמימ שהוא עיקר העולם ויסוד המעלה . וכל מצות כלם פרפראות
 אליה. וזהו שאמרו במדרש כי טובים דודיך מיין חביבי[ דברי סופרים מיינה של תורה־:
ן הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. והיה בהן גדול כמו שאמרו במסכת תמיר(כ״א)  ב שמעו
 (יומא סייע) •שהיה יוצא מלובש בבגדי כהונה כנגד אלכסנדרום וירד והשתחוה לו אמרו לו
 עבדיו אדוננו מלך במוך משתחוה ליהודי זה אמר להם דמות דיוקנו של זה אני רואה במלחמה
א היה אומר על שלשה דברים העולם עומד. ר״ל שבשביל דברים אלו נברא העולמ  ונוצח : הו
 כי למטח הוא אומר על שלשה דברים העולם קיים ואינם אלו שזוכר כאן על כן צריכין אנו
 לפרש כי עומד שאמרו ר״ל שנברא העולם בשבילם מפני שהם רצון וזקב״ה ר״ל שנברא העולם
 בשביל בריותיו שעתידין להיות רצון לפניו על ידי עשיית אלה הדברים. ואלו השלשה הם
ל התורה.  עמוד גדול שבשבילם יגיעו לכל הדברים שאמרו חז״ל שהעולם עומד בשבילם : ע
 שנאמר בה(כמו שנאמר) [משלי י״א כ״ד] שהר טוב יבקש רצון ואין טוב אלא חורה ובשבילה
 נברא העולמ שנאמדי[ירמיה ל״ג כ״ה] אם לא בריתי יומם ולילה וזהו שאמר שלמה ע״ה
 [משלי ח' כ״כ] ה' קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז . אני אני נבראתי לפני כל העולם
 ובעדרי נבראו כל הנבראים כדי לקיימני: ועל העבודה כי הקב״ה בחר בישראל מכל האומות
 וארץ ישראל מכל הארצות ובחר ירושלים מכל ארץ ישראל ובחר מירושלים ציון כמו שנאמר
 [ההליס קל״נ י״ג] כי בחר ה' בציון אוח למושב לו ובחר מכל בבית הבחירה בשביל העבודה
. הנה לך כי מפני העבודה נברא כל  שכתוב בה רצון שנאמר [ויקרא א׳ גי] לרצונו לפגי ה׳
 העולם כלו. אז בחטא־נו חרב מקדש ובטלה העבודה . והתפלה אלינו עכשיו במקומה כמו
 שאחז״ל ולעבדו בכל לבבכם אי זה היא עבודה שבלב הוי אומר זו תפלה וזהו שאומר [תהליס
 נ״א י״ז] ה' שפתי תפתח שדוד המלך אמרו לפסוק זה על חטאת בת שבע שהיה במזיד ואין
 מביאין קרבן על הזדונות ועל זה אמר כי לא חחפוץ זבח ואתנה עולה לא תרצה שאני הייתי
 יכול להביא קרבן לכפר לי הייתי מביא עכשיו שאיני יכול ה׳ שפתי תפתח ופי יגיר תהלתך
 ותקבל התפלה במקום קרבן ותכפר לי על חטאתי . גם אנחנו שאין לנו קרבן שיכפר לנו לא
 זדונית ולא שגגות ה' שפתי תפתח ותקבל תפלתנו במקום הקרבנות : ועל גמילות חסדים.
 בענין שאמרו גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה שגמילות חסדים היא בין לעגיים בין
 לעשירים והצדקה אינה אלא לעניים. גדולה גמילות חסרים שהיא בין בגופו בין בממונו והצדקה
 אינו אלא בממונו וזהו שאמרו(כ״כ ע) הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות והמפייסו בדברים
 מתברך באחת עשרה . ומעני; גמילות חסדים הוא להשגיח לעניים ולבחור בין טוב לרע ולהקדים
 הצנוע וירא שמים על אחרים שאינם כמותו(ואם בבלם נעשה צדקה) וכמו שאמר ירמיה ע״ה
 [ירמיה י״ח כ״ג] ויהיו מבשלים לפניך בעת אפך עשה בהם . אפי׳ בשעה שיעשו צדקה הכשילם
 (שיתנוה במקום שאיני הגון) [בבני אדם שאינם מהוגנים]. וגמ״ח היא אף לעשירים להלוות להם
['P משלי כ״ז] ממון בשעה שאינו מצוי בידם ולתת להם עצה כמו שאמר שלמה המלך ע״ה 

 רבינו
 א משה קבל חורה משיני וכוי. ארז״ל האי מאן דבעי למהוי חםידא לקיים מילי דאבות
 ואמרי לה מילי דנזיקין ומפני שאדם משיג אל מעלת החסידות בעשוחו אחת מאלה
 הדברים שמוה בסדר גזיקין ואף על פי שגם כן אמרו לקיים מילי דברנות והוא מסדר זרעים
 מפני שמדברת מברכות הזרעימ וחפירות שמוה בסדר ההוא (א״ה עיין כמדרש שמואל מה
 שכתנ נענין זה נשם רני יוסף נחמיאש ז׳יל) ועוד מפני שהם דברי הסנהדרין שמוה בסדר הדינימ
ה קבל תורה משיגי ש  וכן כל החכמים הנזכרים עד רבן יוחנן ב; זכאי כלם ם; הסנהדרין: מ
 ומסרה ליהושע. בין תורה שבכתב בין חודה שבע״פ שהתורה בפירושה ניתנה שאם לא כ; אי
 אפשר למדע ביה שהרי כתוב לא הגזול וכל נזיקין בכלל אותו הלאו והן הן התורה שהיה קבלת
 משה בסיני אע״פ שלא נכתבו ועוד כחוב בין דם לדם ובין דין לדין ובין נגע לנגע וכמה מראה
 דמים וכמה דינין מתחלפים ומראות הנגעים כמה וכמה הידועים אצלנו על פי קבלה ואם היו
 מפורשין לא היינו יודעין לאיזה הדרך נלך . והם אינם מפורשים כי לא ניחנו לכתוב וכתיב
 (שמות כ״ד י״ג) ואתנה לך את לחת האבן והתורה והמצוה . תורה זו תורה שבכתב . והמצור! וו
 תורה שבעל פה. נמצאת אומר כל המצות שניתנו למשה בסיני בפירושן ניתנו והכתב הוא שנקרא
 תורה שבכתב והפי׳ הוא שנקרא תורה שבעל פה ומשה למד את כל מפי הנמרה ומסרה ליהושע
יהושע לזקנים .  כמו שנאמר [שמות ל״ג י״א] ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל: ו
 כמו שנאמר [יהושע כיד ל״א] וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע: וזקנים לנביאים
 ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. והוא עזרא וסיעתו ונביאי בית שני היו באותה םיעאכמו
 שאמרו במסי יבמות(דף ט״ז) א״ר דוםא בן הרכינש כשאמר חני דברים הללו על מדוכה זו היה
 יושב . הנה כי הנביאים של בית שני אחר החרבן היו כי חני הנב־א היה שמה . ואנשי כנסת
 הנדולה מסרוה לאנשי דורם. והחכמים לבניהם אחריהם בכל דור ודור והיתה הקבלה מחכם
 לחכם עד שנתקבצו בל חכמי ישראל ונזרקה עצה מפי כלם להכתב תורה שבעל פה וכתבו
 וסתמו התלמוד ואחרי כן לא נוסף בו דבר ולא נגרע ממנו. וגם הדור ההוא מסרוה לגאונים
ם אמרו ג׳ דברים הוו מתונין בדין .  והיחה הקבלה מגאון לגאון רב מפי רב עד היום הזה : ה
 למורים הוראות ולפוסקי! הוראות ולפוםקין את הדין אמרו לבל יסמכו במחשבה ראשונוד׳אך
 בהמתנה גדולה ובעיון הדק לבל יטעו בשיקול הדעת בי האדם הממהר להורות נקרא פושע
 ואע״פ שחשב לומר האמת אין זה שוגג אך קרוב למזיר הוא אשר לא נתן בלבבו לאמר לבב
 הנמהרים לא יבין לדעת כי הטעות בכל אדם מצוי הוא וזהו שארז״ל הוי זהיר בתלמוד ששגגת
 הלמוד עולה זדון ועל ענין זה אמר שלמה ע״ה (משלי כ״ו יכ) ראית איש חכם בעיגיו תקוה
 לכסיל ממנו. וכמו שאמרו חז״ל הגס לבו בהוראה שוטה רשע וגם רוח. לכן האדם המירה יש
 לו לישא וליתן בדבר ולהחמיץ המחשבה ולהשוזחה כענין שאמרו מחמיצין את הדין שעל ידי
 חימוץ והמתנה מוסיף סברא על סברתו ופלפול על פלפולו עד שידין דין אמת לאמתו כי במחשבה
 השניה יראה לומר מה שלא ראה בראשונה ובענץ זה אמר אסף (תהליס ע״ג כ״א) בי יתחמץ
 לבבי וכליותי אשתונ; בלומר אחרי אשר לבבי מתחמץ ומתפלפל על החכמה וכליותי אני
 משתונן ומתחדד השנתי לדעת כי בלי זה לא ידעתי וזה וזלקי [וכמו] שכתוב אחריו ואני בער
 ולא אדע בהמות הייתי עמך . והטעם על שאמר הוו מתונימ בדי; כדי להזהיר יותר על הדינין
 משאר הוראות שהם עיקר גדול בידיעת ית׳ וית׳ וכמו שאמר ירמיה הנביא ע״ה (ירמיס ס׳ כ״ג)
 השכל וידע אותי כי אני ה׳ עשה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאם הי. ואיך
 ישכיל אדם לרעת את ה' והוא דבר הנמנע אך בזאת ידענו לעשות די; ומשפט בי ה' עשה
 [את] אלה וזהו שנאמר (שס כ״כ נ!״!) דן דין עני ואביו; אז טוב הלא היא הדעת אתי נאם
. וכתיב במקום אחר (מיכה ו׳ חי) ומה ה׳ דורש ממך כי אס עשות משפם ואהבת חסד כי '  ה
 הריני; הם שרש גדול לתורה ומהם נשתת העולם כמו שאמרו במדרש כתיב לפני עשרת הדברות
 (שמות יח) ושפטו את העם בכל עת וכתיב לאחר עשרת הדברות(שס כא) ואלה המשפטים . משל
ו תלמידים ד  למטרוניתא שהיתר• הולכת בדרך ועבדיה הולכים לפניה ולאחריה בכלי זיין: והעמי
 הרבה . בדעת ב״ה כענין ששנינו ב״ש אומרים א,[ םלטדין אלא לתלמיד הנו; וצנוע וכשר וירא
 שטים שנאי(איוב כ׳ כ״ה) כל [חשך] טמון לצפוניו. וב״ה אומרים מלמדי! לכל אדם מאה בשביל

ח הש״פ ר ו מ  מ

 א) [סנהד׳ דף ז׳:]:
 ב) [׳כמות דף כא.]:

ט פ ש  עין מ
ה ו צ  גר מ

 א א ע״ בהקדמת
 הרמביס זיל

 בחלק ראשו!:
 ב ב מיי׳ פרק כ
 מהלכות סנהדרי!
 הלכה ז סמג לאוץ
 רה טור שו״ע חוימ
 סימ! ״ סעיף א :

 ג ג מיי׳ סרק א'
 מהל׳ ת״ת הל״כ
 סמג עשין יכ טור
 שו״ע יו״ד סי' רמה

:  סעיף ג
 ד ד מיי' פרק כ
 מהלכות ממרים
 הלכה ד טור שו״ע
 חושן משפט סימן כ

 סעיף א:
 ה ה עי׳ כטור חוימ

 סי׳ א׳ ובג״׳:

ת ו מ ו ק ה מ א ר  מ
 [א] ויקרא י״ח:
 [ג] דכרים לא כ״ג:
 [ג] שמות ל״ג י״א :
 [ל] מלאני ג׳ ו׳ :
: ׳  [ה] שופטים ג׳ ז
 [י] [רף סט ע״ג]:
 [ז] משלי כ׳יה א' :
 [וו] ירמיה ל״ג כיה:



 מסורת הש״ס

 א)[מס׳ע״גוי״נו.]:
 כ) [פריך ערן פרס
 פי׳ מסגה תרגום על
 ותהי מואנ לווי
 לעכל" סשאי מנחה
 נעלי פרס (ש׳נ חי)
 ועיי נפ״הרמנים
 פרס יקרא פגמול
 כוי והוא מטו! לזה
 ועי׳ תוס׳ יוינז]:
 ג) [כ׳מ רף ס׳] :
 ד) [עירונין מיג.]:
 ה) [עי׳ שנתלקכיז.
 שבועות לף ל.] :
 !)[תענית לף כנ~]:

ק ראשון רמב״ם ר ת פ ו ב  רש״י א

ט פ ש  עין מ
ר מצוד.  נ

 ו א מיי׳ פ׳י מהלכו'
 תשיבה הליל:

 ז ב מיי׳ פיכ מהלי
 יסודי התולה הליא
 סמג עשין ל מושיע
 אויח סימן א סעיף

 א בהג׳ה:
 ח ג מיי׳ סלק ו׳
 מהלכות לעות

 הלכה כ :
 ט ד מי" סלק י
 מהלכות מתגות
 עניים הלי׳ז סמג
 עשין קסג עול שו׳ע
 ייילסיילנאסעיף ו:
 י ה מיי' סלק ס׳
 מהלי לעוס סליל
 סול שו׳ע אכן העזר
 סי' כה סעיף ב:

א ו מיי' שסהציי:  י

ח ״ ב ת ה הו  הג
 (א) ליל לכלי תולה

 שבכתב ואמר:
 (כ) ואפילו אה י5טכך
 ליתן לו ממון כרי
 שימשנהו לאהבתו :

מות ה מקו א ר  מ
 [א]דכריסי׳:[ב]שס
 ׳״ז:[ג]תהליםק״ג:
 [ל] שפ פיס :
: ׳  [ה] שופנוים ג
 [ו] לנליסז׳:[ז]מ'א
: [ח] סנהדרין ׳  כ
 מ״ט: [ט]איונל״א:
 [י] ילמיפ נ' :

ם יקרא הגמול אשר ינמל האדס ממי שאין לו סובה עציו אבל יעשה זס על לרך ר  ג פ
 החשד והחנינה כמו שיאמר אדם לעבדו או לבנו הקטן או לאשתו עשהלי.כך וכך ואמן
 לך דינר או שנים זהו ההפרש אשר בין סרס לשכר כי השכר הוא שינתן בדין ואמר זה
 החסיד שאתם לא תעבדי הש״י ע״מ שייטיב לכס ייגמלכס חסד ותקוו לגמול ותעבלוהו
 בעבורו ואמנם עבדוהו כעבדים שאינם מקוים
 להטבה ולא לגמילות חסל רצה בזה שיהו עובדי!
 מאהבה כמו שאמרנו בפרק י׳ מסנהללין ואס כל
 זה לא פטרן מן היראה ואמר עם היותכם עובדים
 מאהבה לא תניחו היראה לגמרי ויהי מורא שמיס
 עליכם כי כבר בא בתורה המצוה ביראה והוא
 אמרו [א] את ה׳ אצהיך תירא ואמרו החכמים עבוד
 מאהבה עבול מיראה ואמרו האוהב צא ישכח לבר
 ממה שצוה לעשותו והירא לא יעשה לבר ממה
 שהוזהר מעשותו כי ליראה מבוא גדול במצות לא
 תעשה וכ״ש במצות השמעיות והיו לזה החכם שני
 תלמידם שם האחל צלוק ושם השני ביהוס וכאשר
 שמעו שאמר זה המאמר יצאו מלפניו ואמר האחד
 לחברו הנה הרב אמר בפירוש שאין לאלם לא גמול
 ולא עונש ואין תקוה כלל כי לא הביני כונתו וסמך
 האחל מהן ילי חברו ויצאו מן הכלל והניחו התורה.
 התחברה לאחל כת אחת ולחברו כת אחרת וקראום
 החכמים צלוקים וביתוסים וכאשר לא היו יכולים
 לקבץ הקהלות לפי מה שהגיע להם מן האמונה
 שזאת האמונה הרעה תפריל הנקבצים כ״ש שלא
 תקבץ הנפרליס נטו להאמין הלבר שלא יכלו
 לכזבו אצל ההמון שאילו היו מוציאין אותו מפיהם
 היו הורגין אותם ר׳ל לברי תורה (א) ואמר כל אחל לסיעתו שהוא מאמין בתורה וחלק
 על הקבלה שאינה אמתית וזה לפטור עצמם מן המצות המקובלות והגזרות והתקנות
 אחר שלא יכלו ללחות הכל הכתוב והמקובל ועול שהתרחב להם הלרך לפירוש כי לאחר
 ששב הפי׳ בבחירתם היה יכול להקל במה שירצה ולהכביל במה שירצה כפי כונתו אחר
 שאינו מאמין כצל בעיקר ואמנם בקשו לברים המקובלים אל קצת בני אלם לבל ומאז
 יצאו אלו הכתות רעות ויקראו באלו הארצות ר״ל מצרים קראים ושמותם אצל החכמים
 צדוקים ובייתוסים והס אשר התחילו להשיב על הקבלה ולפרש כל הפסוקים כפי מה
 שיראה להם מבלתי שישמעו לחכם כלל הסך אמרו יתברך [נ] על פי התורה אשר יורוך ועל
ת י  המשפט אשר יאמרו לך תעשה לא תסור מן הלבר אשר יגילו לך ימין ושמאל: ך ב
 ועל . בית מיעל ר׳ל שתשים ביתך מוכן להתקבץ החכמים תמיל בבתי כנסיות ובבתי
 מלרשות על שכשיאמר אלם לחבירו אנה אתחבר עמך אנה אועל עמך יאמר לו בבית
. שיהא לך שער פתוח צלרך הוצכי דרכים שכל הולך בדרך שיצטרך ללבר ח  פלוני: ף, פתו
ד: ויהיו עניים בני ביתך. יאמר שצריך שיהיו שמשין  או ירעב או יצמא יכנס לבית מי
 העניים והדלים והוא יותר ראוי מקנות העבדים וכך היו החכמים מגנים קנות העבליס

 ג אנטיגנום איש סובו קבל משמעון הצדיק הוא
אל תהיו כעבדים המשמשין את  היה אומר א) א
 הרב על מנת לקבל פרס ב) אלא הוו כעבדים
 המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרם
 יויהי מורא שמים עליכם • ך* יוסי בן יועזר איש

 צרירה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קבלו מהם
 יוסי בן יועזר איש צרידה אומר יהי ביתך בית ועד
 להכמים גוהוי מתאבק בעפר רגליהם והוי שותה
 בצמא את דבריהם: ה יוסי בן יוחנן איש
 ירושלים אומר יהי ביתך פתוח לרוחה ג) יויהיו
) הואלתרבה שיחה עם האשה  עניים בני ביתך ל
 באשתו אמרו קל וחומר באשת חבירו מיאן אמרו
 חכמים כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האשה
 גורם רעה לעצמו ובוטל מדברי תורה וסופו יורש
 גיהנם:( יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו
 מהם יהושע בן פרחיה אומר עשה לך רב וקנה
) יוהוי דן את כל האדם לכף זכות:  לך חבר ה

 כלומר אל תרבה עבליס ושפחות

 ועול שגמילות חסלים נוהג בין בעשירים בין בעניים [בין במתים בין בחיים בין
 בגופו בץ בממונו מה שאין כן בצלקה כמו שאמרו גלולה גמילות חסלים יותר מן
 הצלקה] וכה״א [ג] וחסל ה׳ מעוצם ועל עולם על יראיו [וכתיב [ל] כי אמרתי עולם
ס קנצ משמעון הצדיק גגו  חסד יבנה] ללמדך שבשביל החסל העוצם מתקיים: ג אגטי

 את התורה הוא היה אומר הכי הוס מלתא
ל תהיו כעבדים וכוי. פרס א  מרגלא בפומיה: [
 לשון ערך כמו בערכך ומתרגמי' בפורסניה. פרס
 מתנה [ה] נשאי המנחה תרגום נטלי• בערך פרס
 כלומר] שלא תאמר אקיים מצות בוראי כדישיספיק
 לי כל צרכי אלא עבוד מאהבה: ויהי מורא שמיס
 עליכם. לפי שאין שכר מצות בעולם הזה שנאמר
 ש אשר אנכי מצוך היום היום לעשותם ולא היום
 ליטול שכרם. [וראיתי בספר ערוך שצדוק ובייחוס
 תלמיליו של אנטיגניס היו ולימד להם אל תהיו
 כעבליס וכו׳ אלא כעבליס שמשמשין את הרב על
 מנת שלא לקבל פרס ולא פירש להם הטעם ומפני
 שהיה רגיל לומר כן נהפכו למינות ונקראו כל הבאים
 אחריהם צלוקין ובייתוסין]: ד יוסי בן ייעזר
. מאנמיגנוס קבלו את ם ה  ויוסי בן יוחנן קבלו מ
ת ועד לחכמים. ללמוד שם: והוי י  החורה: ב
. א מ צ  מתאבק בעפר רגליהם. שתהא משמשן: ב
 כאדם שהוא צמא ותאב ושותה לצמאון ולא כאדם
ח לרוחה. פתוח לד׳ ו ת : ח פ ע ב  שהיא ש
ס עוברי דרכים [וכן אמר ביואב מ ה  רוחות ל
 [ז] ויקבר בביתו במדבר. [מ] וכי ביתו במדבר
 היה אלא שהיה ביתו כמלבר לד׳ רוחות וכן איוב

 אמר W ואכל פתי לבלי]: ויהיו עניים בני ביתך
ל תרבה שיחה עם האשס  לשרתך אלא הבא עניים במקומם וישרתוך ותקבל עליהם שכר: א

 ואפי׳ היא אשתך לפי שאתה מתבטל מלברי תורה או שאס באת להרבות עמה לברים
 תבא לספר לה המחלוקת שעשית עם חבירך ולעתן של נשים קלה עליהן ומיד תלך
ס היא ותתקוסס עם חברתה אשת חבירך ותמצא מביאה לילי בזיון כך מפורשבאבות  נ
 לר״נ שהובא מארץ ישראל • ובאבות לר״נ של צרפת מוקים באשתו נלה וכלי שלא
 יבא עמה לילי עבירה ונראה לאפי׳ טהורה לפי שבוטל מלברי תורה: ק״ו באשת
 חבירו שלא ירבה שיחה עמה מפני החשל: ן יהושע בן פרחיה ונתאי הארבצי קבלו
 מהם. מיוסי בן יועזר ומיוסי בן יוחנן. יהושע בן פרחיה אומר הכי הוי מרגלא בפומיה
ה לך רב• שלא תהא אתה למל לעצמך מסברא אלא מן הרב ש  והכי אמרינן בכולהו: ע
. אמרי לה ספרים ואמרי לה חבר ממש לפי שטובים ר ב ה לך ח נ ק  ומן השמועה: ו
 השנים מן סאחל וכן הוא אומר [י] חרב אצ הבלים ונואלו: והוי לן את כל האלס לכף
 זכות. על כל שתשמע עליו אמור שנתכוון לטובה טל שתלע בבירור שאינו כן שאס אתה

 תלין
ו אמרו. ילוע שהשיחה עם הנשים על הרוב הוא בעניני המשגל מפני זה אמר שהרכות השיח עמהן אסור כי הוא גורס רעה לעצמו ת ש א  ומשבחים מי שהעניים שמשיו ובני ביתו : ב
טל מלברי תורה. מבואר הוא שמאכל הזמן בעסקים אחרים: וסופו יורל לגיהנם. בעבור שתביא אליו זאת השיחה מן בו  ר׳ל שיקנה פחיתות מלות לנפשו והוא רוב התאוה: ו
ה לך רב. ר׳ל אפי׳ לא יהיה ראוי להיות לך לרב אבל שים אותו לך לרב על שתלמה בו שהוא מלמל ויעלה בילך בעבור זה למול החכמה ש  המרי ויתחייב עליו העונש: ו ע
 כי אין למול האלם מעצמו כלמולו מזולתי שהלמול מעצמו טוב הוא אבל למולי מזולתו יתקיים בילו יותר והוא יותר מבואר אפי׳ היה כמוהו בחכמה אז למטה הימנו וכן
 בארו בפירוש זאת המצוה . ואמר וקנה לך חבר זכר אותו בלשון קנייה ולא אמר עשה לך חבר או התחבר לאחרים הכונה בזה שצריך לאלם שיקנה אוהב לעצמי שיתקט בו מעשיו
 וכל עניניו כמי שאמרו י) או חברותא או מיתותא ואס לא ימצאהו צריך להשתלל בו בכל לבו ואפילו אס יצטרך(נ) שימשכנו לאהבתי על שישוב אוהב ולא יסור מהמשך תמיל אחר
 רצונו על שתתחזק אהבתו כמו שיאמרו בעלי המוסר כשתאהב לא תאהב על מלותיך ואמנם תאהב על מלת אהוביך וכשיכוין כל אחל משני האהובים אל זאת הצואה יהיה כונת
. ומה טוב מאמר אריסטוטצוס האהוב אחל הוא והאוהבים ג׳ מינים אוהב תועלת אוהב מנוחה ק פ  כל אחל משניהם להפיק רצון חבירו ויהיה כונת שניהם יחל לבר אחל בלא ס
 ואוהב מעצה אמנם אוהב תועלת כאהבת שני השותפים ואהבת המלך ומחנהו ואמנם אוהב מנוחה הוא נ׳ מינים אוהב הנאה ואוהב בטחון אמנם אוהב הנאה כאהבת הזכרים צנקטת
 וכיוצא בהם. ואמנם אוהב בטחון הוא שיהיה צאלס אוהב תבטח נפשו בו צא ישמר ממנו צא במעשה וצא בדבור ויודיעהו כל עניניו הטוב מהם והמגונה מנצתי שירא ממני שישיגהו בכל
 זה חסרון לא אצלו ולא זולתו כי כשיגיע לאלם בטחון באיש זה השעור ימצא מנוחה גלוצה בלבריו ובאהבתו הרבה. ואוהב מעצה הוא שיהיה תאות שניהם וכונתה צרבר אחל והוא
 הטוב וירצה כל אחל להעזר בחבירו בהגיע הטוב ההוא לשניהם יחל וזה האוהב אשר צוה לקנותו והוא כאהבת הרב לתלמיל והתלמיל לרב : והוי לן את כל האלם לכף זכות.
 פנינו כשיהיה אלם שלא תלע בז אס צליק הוא אס רשע ותראהו שיעשה מעשה או יאמר לבר שאס תפרשהו על לרך אחת יהיה טוב ואס תפרשהו על לרך אחרת יהיה רע קח אותו על

 רבינו יונה
 טהרה: מכאן אמרו חכמים כל המרבה שיחה עם האשד. גורם רעה לעצמו. כלומר טרם שהיצר
 מתגבר עליו שנקרא רע כדאמרי׳ גדול יצר הרע שבוראו קראו רע שנאמר [בראשית ח׳ כיא]
 כי יצר לב האדם רע מנעוריו וזה האיש גורם הרע לעצמו שנתן לו מקום והזדמנה להדבק
 בגופו על ידי השיחה והפרק על המרות יותר משאר בגי אדמ שפעמים יצר מתגבר עליהם
 אבל בשלא יעשו הם דבר גורם ולא הגרמת עצמ; תפתח עליהם הרעה ובוטל מדברי תורה כי
 מחשבת התורה לא תכון לנגד עיגיו בעוד לבו פונה אל האשה ולא לשיחתה כי ה; שתי
 מחשבות שאין הלב םובלתן כאחד ־• וסופו יורש גיהנס. שסוף בא לידי עבירה אחר אשר
 בשרירות לבו הולך ומרבה דברים על פנים (איה נראה להגיה כמקום על פנים עס האשה עיין
 כמדרש שמואל) יעשה הפא וירד שאולה וזהו שאמר שלמה ע״ה [קהלת ז' כ״ו] ומוצא אני
 מר ממות את האשה אשר היא מצודים וחרמים לבה אסורים ידיה . דייל כי המות יסירהו מ;
 העולמ מחיי עולם קטן. אבל האשה תאבד הנפש לעולמי עד הנה כי היא מר ממות אשר היא
 מצודים וחרמים האדם כיון שמביט באשה נלכד הוא ברשתה אשר היא מצודה ולא יכול
 להמלט ממנה כי האיש רואה אשר חשקה לבו ואינו רואה מר. יהיה לוי עליה באחרית הימים
 כמו שאמר הפייטן יונה פותה הולכת במדבר רואה את הבר ואינו רואה את המכבד וחרמים
 לבה כשהיא חושקת את האדם בלבה אפי׳ אם לא יחשוק אותר, ומזלו הרע של זה האיש גרם
 שתחשק היא בו אסורים ידיה. שאם אחזה בידיה כבר לקוח הוא בבית האסורים ושוב אין
 לו תקנה טוב לפני האלהים ימלט ממנה וחוטא ילכד בה [קהלת ז׳ כ״ו] שהצדיקים הקב״ה שמרן
 ואין מזמן להם דבר אשר יוכלו להכשל ט אבל החוטא שאינו מתרחק מדרכים רעים ואין לבו
 שלם מזדמן אליו ענין כזה: ו יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם . מיופי בן יועזר
 ומיוםף בן יוחנן: יהושע בן פרחיה אומר עשה לך רב וקנה לך חבר. שאפי׳ אתה יודע כמותו
 עשה אותו רב עליך מפני שאדם זכר מה שלמד מרבו יותר ממה שאדם לומד מעצמו. ועוד
ה לך קנ  כי פעמים יבין הדבר יותר ממנו ונמצא מלמדו ואפי' אם שניהם שוין בחכמה: ו
 חבר. לשלשה דברים צריך אדם אל החבר הטוב. האחד לדברי תורה כמו שאמר הרבה למדתי
 מרבותי ומחברי יותר טרבותי. והשני למצות שאף כשאין חבירו חסיד ממנו. ופעמים שגם
 הוא עושה אשר לא כדת כשהוא נהנה בדבר עושה העבירה אבל אין חפצו ורצונו שחברו
 יעשנה כי אי; לו הנאה בזה . וכמו שאמרו ואי; אדם חוטא ולא לו • נמצאו שניהם חוזרי;
 בתשובה. כל אחד על פי חברו. והשלישי לעני; העצה שיקחנו להיות לו מעיר לעוור בכל
 ענינו ולקהת ממנו עצה טובה ולהיות בן סודו אחר היותו עמו בברית ולא יגלגו לאחרים לבל
 יפרו מחשבתי׳ ואף לא לנראים אליו באהבים כי צורת האהבה נכרת על פניהם ועל זה אמר
 שלמה ע״ה [משלי נן׳יו כ״נ] הפר מחשבות נאי; סוד וברוב יועצים תקום . ומה שאמר וקנה
 לך חבר בלשו; נקיה שאם לא ימצאנו בחנם יקחנו בכספו ויבזבז גבםיו כדי להשיג אל חבר
 טוב או שיקנהו בפיוס דברים ובלשון רבה ולא יקפיד בדבריו ויסטל אמרי פיהו אף כשיאמר
 דבר בננדו אל ישיבהו מענה שבלא כן לא ישאר באהבה שהדעות חלוקים הם ופעמים יבקש
 דבר אוהבו כנפשו יאמר ראי זה לא אבשר ואם לא יעשה כן(ויעטרהו על כל פנים) תפרד
 ההבילה וזהו שאמר שלמה עיר, [משלי י״ז סי] מכסה פשע מבקש אהבה ושנה בדבר מפריד
 אלוף ר״ל המכסה כשיפשע חברו מבקש אהבה כי על ידי זה תתקיים אהבתם שיסבול פשעיו
 ושנה בדבר אם חברו אומר כנגדו וחוור אותו ואומר ראו מה אמר פלוני מה דבר עלי מפריד
 אלוף (על כל פנים) מפריד אלופו ממנו ר״ל אוהבו: והוי ד; את כל האדם לכף זטה . זה
 מדבר עם אדם שאין יודעין בו אם ד\א צדיק ואם הוא רשע . ואם מכירי; אותו והוא איש
 בינוני פעמים עושה רע ופעמים עושה טוב ואם יעשה דבר שיש לדונו לכף חובה ויש לדונו
 לוכות בשיקול או אפי׳ (לידי) לפי-הנראה נוטה לכף חובה יותר אס משום צד ענין יכול לדונו
 לזכות יש לו לומר לטובה נתכוון אבל אי; הדברים בצדיק גמור ולא ברשע גמור כי הצדיק אפיי
 במעשה שכלו רע ונוטר, לכף הובר. מכל עבר ידינהו לטובה לאמר יי שננה היתר. שיצאה מלפני
 השליט והנד. ניחם והביט ובקש מחילה וכמו שאמרו חז״ל אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה
 בלילה אל תהרהר אחריו ביום שמא עשה תשובה שמא ס״ר אלא אימא ודאי עשה תשובה פי'

 שמא

 שמן וקטרת ישמח לב ומתק רעוע מעצת נפש. כלומר כאשר שמן וקטרת הן משםחין את
 הלב כך ימתק רעהו מעצת נפש וכשיתן לו עצה טובה ישטח עליה. והיא מרח חסד נורמת
 להיות רצון לפני ה׳ ובשבילה נברא העולם כדי לעשותה ועל זה אמר שלמה בחכמתו [משלי י״ד
 ל״ד] צדקה חרומם גוי וחסד לאסים חטאת וסמיך רצון מלך לעבד משכיל. רצון הקב״ה אינו
: ג אנטיגנים איש פוכו וכו׳ אל ו י נ פ ; ו

מ  צ ר  אלא לישראל המשכילים לעשות דברים שהם ל
 חהיו כעבדים המשמעי! את הרב על מנת לקבל פרס. לפי שאין זו עטרה שלימה שאינו עושה
א הוו כעבדים המשמשין את הרב על מנת שלא לקבל פרס. ל  בשביל רבו אך לקבל פרס: א
 (איה דעתי 5״ל כאן תיכות וקשה לגירסא זו) כי אין לאדם לעשות המצות על דעת שלא
 יהיה לו פרם עליהם אלא הגירפא שלא על מנת לקבל פרס שלא יעשה המצות בשביל הפרם
 אע׳׳פ שיש לו לחשוב כי שכר יהיה לו חלף עטרתו. אבל גראה לי כי גרסת הספרים היא עיקר
 שעבודה כזו מציט כבני אדמ כי העבד מקנת כספו חייב הוא לעבוד עבודה בשלא שיתן לו

 פרס. נם כן יש לאדם לעטר את ה' על מנת שלא לקבל פרס אלא מפני חסד שגמלו בבר
 ומפני מעלת הרב שועא ראוי לכך וזו היא עטרת הש״י וית' מאהבה שנאמר [דנריס ו׳ סי] ואהבת
 את ה׳ ואי זו היא עבודה שלימה בבני אדם. הרוצה לשמש אוהט מפני אהבתו אותו מימים
 קדמונים ואף אם ידע שלא יתן לו פרס ואהבה כוו יש לאדם לאהוב עטדח ה' ועל כן סמך זה
 לענין היראה ואמר ויהא מורא שמיס עליכם. לעטר את ה' מיראה ומאהבה כעבד שעובד
 רט מפני גדולתו ומעלה על דעתו שיטל לעונשו ונמצא משמשו מיראה לא מפני יראתו מן
 העוגש אלא מפגי גדולת הרב שיש בידו לענוש : ד יוסי בן יועזר איש צררה ויוסף בן יוחנן
 איש ירושלים קבלו טהמ וכוי משמעון הצדיק ומאנטיננום אישםוכו: יוסי בן יועור אומר יהי
 ביתך בית ועד לחכמים . ר״ל בית שיתקבצו לשם החכמים כאשר יצטרכו לדבר זה עם זה .
 ואין זה אלא בבית אדם גדול וחשוב שאם בבית אדם פחות כאשר יאמרו לחכם ללכת שמה
 שמא לא ירצה כי הוא נבזה בעיניו נמאס ואת יראי ה' לא יכבד : והוי מתאבק בעפר רגליהם.
 שינהג להם כבור שיהיה דרכם לעמוד לפני החכם ומהן יושבין על הםפסלימ בבית המדרש ומהם
 יושבין לפניהם על גבי קרקע בעפר רגליהם כמו שאמרו כל הימים ששימש אותו תלמיד
 בישיבה שימשתי אני בעמידה. וזהו שאמר התכבד עם כל הבריות והוי מכבד את החכמים
 והוי שותה בצמא את דבריהם . וזהו כמו שנאמר [משלי כ״ז זי] נפש שבער, הטפ נופת ונפש
 רעבה כל מר מתוק. מי שהוא שבע מדברי תורה ואי; חפצו בה; אפי׳ אומרימ לו מרגליות
 בתורה תטס אותם נפשו.והרעב מהם ומתאוה לשמעם אפיי אומר לו דבר בלא טעם ימתק בפיהו
 וישמח ט שהוא יודע שהוא אמת אחר שרבו אמרי י• ה יוסף בן יוחנן איש ירושלים אומר
 יהי ביתך פתוח לרוחה. -י״א שימצאו בביתו הרוחה בגי אדם הצריכין או פי' שיהיה ביתו כבית
 אברהם אבינו ע״ה שיהיה ביתו בדרך במקום דוחק כדי שיכנסו לשם העוברים והשבים ויהיה
 ביתו פתוח לארבע רוחות מכל צד שיטאו שימצאו פתח פחוח ויפנו לשם כמו שאמר איוב
 [איונ ל״א ל״נ] דלתי לארח אפתח: ויהיו עניים בני ביתך . הוא נדרש לשני פנים במקום
 שקונה עבדים ומפרנםם ישתמש בעניים ויפרנס אותם ולא יצטרך להוציא מעות בקנייה שנמצא
 טרויח ועושה מצוד,. פ״א וגם שיהיו העניים רגילי; לביתו ויעמדו שם בלא בשת פנים
 בהראותו להם פנים של שמחה ולתתו להם רשות בכל אשר לו כאשר יתן איש לבניו ולאנשי
 ביתו: ואל תרבה שיחה עם האשד,. ששיחת הנשים מביאה לידי הרהור עבירה וביטול תורה
 באשתו אמרו קל וחומר באשת חבירו (כמרז׳ל באבות דרי נתן) באשתו נדה יאמרו ק״ו
 באשת חבירו ר״ל שלא ירבה דברים עם אשתו נדה שמא יתנכר עליו יצר הרע ויטא לידי
 פשיעה וק״ו באשת חברו שיצרו תקפו עליה ביותר שאם בזאת שלמחר תהא לו מותרת ודומה
 לו -פת בסלו אמרו כ״ש כאשת נכרי שהיצר מתאוה אליה כעני; שנאמד [משלי p׳ י״ז]
 מים גנובים ימתקו. ונראה לפרש כפשוטו באשתו אמרו שלא להרגילה בדברים לעולם כדי שלא
 יהא מצוי עמה בכל יומ. שאין לאדם להיות עמ אשתו להנאתו אך לקיים המצוה. להפריש
 בי; האדם ובץ הבהמה כמו שאמרו במסכת ברבות גבי בעל קרי שלא יהו מצויי; עם נשותיהן
 כתרנגולין והיא מדת הפרישות המב־אתו למדרגות העליונות בדאםרי' פרישות מביאה לידי



 דש׳׳י
ל תתייוש מן א  תלין כן יזונו אותך מן השמים לזכות כמו שמפורש גפ׳ מפנין W : ז ו
 הפורענות. שאם אתה עשיר אל תבטח בעשרך לפי שהפורענות ממהרת לבא לכן תהיה כל

 שעהבפחל וכן הוא אומר W אשרי אלם מפתל תמיל וכן אס בא עליך רעה אל תתיאש לפי
. כתוב במשנה בא׳ י כ ר ו א  שהישועה קרובה לבא וכה״אני] הן לא קצרה יל ה׳ מהושיע־־ךן ב
 ומתחלף בעי ומשמע כעורכי סליינין באלם הזה
 שאינו ליין ומעריך ומסלר לבעל לין טענותיו כלי
 שיזכה בלין ופלאמר התם [ה] אמר רבי יוחנן עשינו
 עצמנו כעורכי הליינין פי׳ שלא תגלה ליחיל את
 לינו משום שנא׳ ני] שמוע בין אחיכם ושפטתם צלק
 שניהם כיצל אם באו שנים לפניך ללין וטעט טענתם
 כשתברר הלין להיכן הוא נוטה אל תגלה ליחיל
 את לי נו לומר לו אחריך הלין אלא לשניהם ביחל
ק את הלין לחייב את החייב ולזכות את  פתח ל
 הזכאי ולא תעשה עצמך כערכאות של מתים שלהם
 מנהג לגלות הלין ליחיל מפני השוחל. ומר רבי
 יהולאי גאון ז״ל פי׳ בענינא אחהתי כל אתי קלמך
 איניש חל ולימא לך לא בעינא מינך למפסק לי לינא
 לתהוי לי את ב״ל אלא בעינא קמך היכי לינא
 להאי תביעה וטענה לאית לי על חברו אסור
 למשתעי ליה כלום בלינא ולחואה ליה כלום בלינא
 שכן מנהג של ערכאות של כותים לבעו מינייהו לינא
 מקמיה ומחוי ליה . ובלישנא אחרינא בכתובות אל
 חעש עצמך כעורכי הליינין שאס בא לך אלם א׳
 וישאל עצה ממך היאך יכול לטעון על חבירו אל
 תאמר לו שום עצה ללמוד אותו לטעון על חבירו
 ואפי׳ לקרובו והוא לאמרו רבנן אל תעש עצמך
 כאותם שמעריכין ומםדרין הטענות למי שאינם
 יודעין לטעון לפני הל״נין לההיא קרובתיה לר׳
 יוחנן לאתת לקמיה דלהוי מסלר לה ליטען קמי
 בית לינא והוה מסלר לה משוס שנאמר [ז] ומבשרך לא תתעלס' והלר ביה ללא מסלר לה
 משוס לתנינן ואל תעש עצמך כעורכי הליינין: יהיו בעיניך כרשעים. שלא תחשוב בלבך
 זה חשוב הוא ולא היה מלבר שקר אלא יהיו בעיניך שניהם שקולים כאחל שאם אתה עושה
 כן אל תוכל לראות חובה לאותו שהוא חשוב בלבך. כשקבלו עליהם את הלין גרסי׳ להואיל
 וקבלו עליהם את הלין ונתחייב שבועה מי שנתחייב ונשבע והלך לו לא תחשמו בלבבך לומר
 לבשקר נשנע: ט הוי זהיר בדבריך. כשאתה חוקר בהם שמא מתוך לבריך יבינו מה
ב את המלאכה. כלאמר מר פשוט נבלתא ו ה  שבלבבך ויבינו לשקר ולומר מה שלא היה: י א
 בשוקא(ולא תהלר במיצי ושקיל אגרא) [ולא תימר גברא רבא אנא שמתוך שהוא טרול
 אחר מזונותיו לא יבא לילי לסטות. ואינו מתפרנס מתוך קופה של צלקה וימיו מאריכין
א את : ושנ  שנאמר [ח] ושונא מתנות יחיה . ושנינו יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך]
 הרבנות • לפי שמקברת את בעליה כלאמר מר מפני מה מת יוסף קולס אחיו מפני שנהג
ו ר ה ז ה א  עצמו ברבנות: ואל תתולע לרשות. שאין מקרבין לו לאלס אלא לצורך עצמן: י

ק ראשון ר ת פ ו ב ת הש׳׳ס 0! רמב״ם א ר ט  מ

 ץ נתאי הארבלי אומר "הרחק משנן רע ואל
 תתחבר לרשע ואל תתיאש מן הפורענות :
 ח יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קבלו מהם
אל תעש עצמך בעורכי  יהודה בן טבאי אומר י
 הדיינין גוכשיהו בעלי דינים עומדים לפניך יהיו
 בעיניך כרשעים וכשנפטרים מלפניך יהיו בעיניך
 כזכאין לכשקבלו עליהם את הדין ג ט שמעון בן
 שטח אומר יהוי מרבה לחקור את העדים והוי
 זהיר בדבריך שמא מתוכם ילמדו לשקר: י שמעיה
 ואבטליון קבלו מהם שמעיה אומר האהוב את
 המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתודע לרשות *) :
 יא אבטליון אומר חכמים הזהרו בדבריכם שמא
 תחובו חובת גלות ותנלו למקום מים הרעים
 וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו ונמצא
 שם שמים מתחלל י יב הלל ושמאי קבלו מהם
 הלל אומר יהוי מתלמידיו של אהרן אוהב
 שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן
 לתורה *. ע הוא היה אומר נניד שמא אבד
 שמיה זודלא מוסיף יםיף ודלא יליף קטלא חייב

 הטוב ולא תחשוב בו רע אבל אם יהיה האלם נולע שהוא צדיק מפורסם ובפעולות הטובות
 ונראה לו פועל שכל עניניו מורים שהוא פועל רע ואין אלם יכול להכריעו לטוב אלא
 בדוחק גלול ואפשר רחוק הוא ראוי שתקח אותו שהוא טוב אחר שיש שוס צל אפשרות
 להיותו טוב ואין מותר לך לחשלו ועל זה אמרו א) כל החושל בכשרים לוקה בנופו וכן

 כשיהיה רשע ויתפרסמו מעשיו ואחר כן ראינוהו
 שיעשה מעשה שכל ראיותיו מורוח שהוא טוב ויש

 *) שררה העומדת מאליס נגד החוק. וראשתמש

 בו צל אפשרות רחוק לרע ראוי להשמר ממנו ושלא
 תאמן בו שהוא טוב אחר שיש בו אפשרות לרע ועל
 זה נאמר [יא] (גם) כי יחנן קולו אל תאמן בו וגו׳
 וכשיהי׳ בלתי ידוע והמעשה בלתי מכריע לא׳ משני
 הקצוות צריך בלרך החסילות שתלין לכף זכות איזה
ל תתחבר לרשע.  קצה שיהיה משני הקצוות: ץ א
 במין אחל ממיני האהבה והחברה כלי שלא תצמל
 ממעשיו וכבר בארנו בפרקים הקולמיס כי ילמל
 אדם מהפחיתיות בחברת הרשעים ואמר לשתחטא
 או תראה חוטא לא תבטח ותאמר שהשם יתברך
 לא יענישהו אלא בעולם הבא ולא תתיאש מהנקס
ח עורכי הליינין. : א י ה  ממנו מסרה על החטא ה
 הס אנשים שצומליס הטענות והלינין על שיהיו
 בקיאים בני אלם בליניהס שהם מחברים שאלות
 וחשובות כשיאמר הליין כך ענה כך וכשיטעון בעל
 הלין כך תהי׳ תשובתך כך כאילו הס עורכין הלין
 ובעלי הלין לפניהם וצזה קראו׳ עירכי הליינין כאצז
 ערכו הלינין לפניהם והזהירם מהלמות להם רצה
 לומר ללמל אחל מבעלי הלין טענה שתועילהו
 ויאמר לו אמור כך או תכחש על לרך כך וכךואע״פ
 שילע בו שהוא העשוק ושחברו טוען עליו שקר לפי
 מה שהוא חושב באמת עם כל זה אין מותר לו שילמלהו
ת זה הוא ו ש  טענה שתצילהו ותועילהו כלל: י ר

 השלטנות ואלו שלש מלות יש בהן תיקון האמונה והעולם כי בהעלר המלאכה יצר לו
») ובבקשת השדרה והרבנות יארעו לו נסיונות בעולם ורעות כי מפני ; (  ויגזול ויזכה ג
 שיקנאו בו בני אלם ויחלקו עליו יפסיל אמונתו כמו שאמרו כיון שנתמנה אלס
 פרנס עצ הצבור מלמטה נעשה רשע מלמעלה. וכן יליעת השלטון בימים הקלמוניס
 וקרבתו רחוק היה מאל להנצל ממנה בעוצם הזה והיא מפסלת אמונתו כי צא ישגיח
 בלבר רק במה שיקרבהו אליו ואתה יולע ענין לואג ואע״פ שהשליט אשר קרב אליו
א מים הרעים כנוי לאפיקורסות  לואג היה משיח השם ונביא ובחיר השם יתברך : י
 ואמרו השמרו בלבריכם בתוך ההמון ולא יהיה בלבריכס מקוס שיסבול(נ) פירוש אחר
 מפני שאס יהיו שם אנשים כופרים יפרשו אותם כפי אמונתם וההלמיליס כבר שמעו
 אותם מהם ויחזרו לאפיקורסות ויחשבו שזאת היתה אמונתכם ויהיה בזה חלול השם כאשר
ו של אהרן• אמרו שאהרן עליו השלום י ד י מ ל ת  אירע לאנטיגנים עם צלוק וביהוס: יב מ

- . . י . ה . י ה ש  כ

א תחובו חובת גלות. כלומר שמא תהיו מורים בלבר האיסור שיש בו גלות: ותגלו למקום מיס הרעים. למקום אחר שאין שם תלמיליס הגונים ותלמלו מ  בלבריכס. בחזרת שמועתכם: ש
 להם וכשתחזרו למקומכם ישתו התלמידים הבאים אחריכם וילמלו מכם להתיר לבר של איסור ויבואו לילי חיוב מיתה:וגמצא שם שמים מתהלל על יריכם לפי שהכל יאמרו ראיתם הללו בני
 אלם שהיו תלמידי׳ הגונים ומתו בחצי ימיהם [וצא הגינה תורתם עליהם שכתוב בה [מ] כי ארך ימיס ושנות חיים. וכתיב [י] כי הוא חייך ואורך ימיך וכתיב M עז חיים היא למחזיקים
. משמעיה ואבטליון: הוימתלמיליו של אהרן. כלומר הוי למל מאהרן שהיה אוהב שלום שנאמר [ל] בריתי היתה אתו החיים והשלום כשהיה רואה ם ה ל ושמאי קבלו מ ל : יב ה  בה]
 שנים מריבים זה עם זה היה הולך לכל או״א שלא מלעת חבירו ואומר לו פלוני ראה למה אתה מריב עם פלוני הלא הוא נשחטח לפני ופייססי לבא אצלך ללבד עמך עליו על שתתרצה
 להתפייס עמו וכמו כן היה מלבר לחבירו ומתוך לברים הללו היה משים שלום ביניהם . אמר א' לאשתו קונס שאין נהנית לי על שתרוק בעינו של כ״ג היה אהרן שומע היה הולך
 אצל אותה אשה והיה אומר פלוניתא חשתי בעיני ורוק שלך רפואה יש בו תרוק לי בעין והיתה רוקקת וע״כ נאמר בו [«] אח אהרן וגו׳ ויבכו אותו כל בית ישראל אחל אנשים ואחל נשים
 במשמע ובמשה לא נאמר אלא בני ישראל כדבתיב [נ] ויבכו בני ישראל את משה: יג גגיד שמא אבד שמיה.כל מי ששמו נמשך ועולה לגלולה מיתתו מתקרבת כמו שאמרו למעלה ביוסף ומן
. נ״א י ב  הפסוק נמצא-סיוע שכן הוא שנא׳ [ס] לפני שבר גאו; כלומר קולס שיבא לו לאלם שבר יעלה לגלולה. ואית לאמרי נגל שמא כל מי שאינו לומל אלא כלי ליגלל שמו לקרותו ר
א יליף קטלא חייב. ומי שאינו מלמל לכל ל ד ו דלא מוסיף. מן הלילות על הימים מט״ו באב ואילך יסיף אמר רב יוסף תקבריניה אימיה : [  נגד שמא שמשתמש בשם המפורש: ו
 שואל חייב מיתה: ולישתמש בתנא חלף. המשתמש בתלמילי חכמים והמשחר אותם. נשאתי תרגום שחרית הלבק לשחוור פושה אינגרא בתלמילי חכמים תמיד נכרת בחצי ימיו

 יונה
: ובעיגפטרין  יהיו בעיגיך ולא יהיה לבך נוטה אל אחר מהט עד שתבוא הדבר לאור על נטן
 טלפגיך יהיו בעיגיך כצדיקים כשקבלו עליהם את הדין. זו היא מדת החסידות אחר שאתה

 יודע שהאחד טען שקר לא יהיה בעיניך (לעולם) בחזקת שקרן ובעל דין קשה ואץ ראוי
 לחשדו שקבל עליו את הדין ויצא מבית דין חייב ויש לחשב שחזר בתשובה ואין בדעתו לעשות
ן בן שטח אומר הוי מרבה לחקור את העדימ והוי זהיר בדבריך לעשות : ט שמעו י י ט ל י י כ  נ

 להם דרישה וחקירה הרבה פעמים ובזה תגלה סוד כי ברוב דברימ לא יחדל פשע ומלמד תוך
 דבריהם אם לשקר העידו והוי זהיר בדבריך שמא מתוכמ ילמדו לשקר כי כשתחקיר אותם על
 שום ענין תוכל לדבר דבריך שהם יביגו מאיזה צד יתחייב אותו בדיגו וילמדו ןזתוך דבריך
ה ואבטליון קבלו מהם שמעיה אומר אהוב את י ע מ  מה צריכין לשקר כדי לזבוח: י ש
 המלאכה שלא תבמל אדמ ממלאכה כי הבטלה מביאה את האדם לידי שעמום והיא מרת
 החולי שנאמר עליו [משלי כיא כיס] תאות עצל תמיתנו כי מאנו ידיו לעשות רוצח לומר
 כאשר הוא מתיל איבריו להתבטל ממלאכה טאנו ידיו כי ההרגל שולט עליהם ואמר עליו
 עוד [משלי כ׳ די] מחרף עצל לא יחרש ושאל בקציר ואין שהוא חושב כי כשישב בטל מן
 מלאכה שהיא מניחה לו והוא הפך כי ביגיעה יהיה לו מנוחה כי מפני החורף ינוח ויעמוד
 בביתו ולא יחרוש ושאל בקציר לאסוף התבואה ואין וימת ברעב אבל החורש בחורף [משלי
 כי׳ח י״נו] עבד אדמתו ישבע לחם כי אין אדם משיג למנוחה אך ביגיעה תחלה כי מרדף דקים
 ורודף אחרי עשבי אל הקרנות הבטלים ממלאכה ישבע ריש •־ ושגא את הרבנות סמך זה
 לעבודת המלאכה שהם מענין אחד שישנא את הרבנות ומעלת הבטלנין שסופן לבוא אל מדת
 העוני. ויעסוק במלאכתו כל היום כדאמר ליפשוטנבילתא בשוקא ואכול אנדא ולא תיטא כהנא אנא
 גברא רבא אנא. ועל זה אטד שלמה עיה [משלי י״כ מי] טוב נקלה ועבד לו ממתכבד וחסר לחם.
אל תתודע לרשות. (היא השלםנות  ואין פי׳ של נקלה כמשמעו. אך הוא הפך לשררת המתכבד: ו
 שהיו בימיהם) ני עבודת השלטנות קשה עד מאד ועכ״פ כיון שמקבל עליו עול השלטנות
 סופו לפרק עול מלכות שמיס ולבטל המצוה כי הוא מתפחד מן השלטון ומלאכתו מרובה ויעשה
 מלאכת ה' רמיה מפני המלאכה ההיא ועוד שלסוף יורידנו מנכסיו בלי תועלת שאין מקרבין לאדם
 אלא לצורך עצמן ועכ״פכיון שמקבל עליו עול השלטנות פעם אחת לא יוכל לעשות אשר האדון מבקש:
א אבטליוןאומר חכמיםהזהרו בדבריכם שמא תחובו חובתגלות.הרמב״םז״לכ' באבות בפירושיו  י
 על דרך נכון היהרו בדפריכמ לבאר דבריכם כדי שלא תניחו מקום למינים שמא תחובו חובת
 גלות וחנלו למקום המים הרעים מקום המיני! שמראי! פנים בתורה שלא כהלכה וידקדקו מתוך
 דבריכם דברים אשר לא בן. וישתו התלמידים הבאים אחריכם שישמעו דבריכם ולא הבינו
 ויסמכו על דברי חטינין שיפרשו דבריכם על פי דעתם ויהיו סבורים שיו היתד. דעתכם וימותו
ל אומר ל ל ושמאי קבלו מהם משמעיה ואבטליו!: ה ל ל •י יב ה ל ח ת ס מ י ט  בעונם ונמצא שם ש
 הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרב! לתורה .ר״ל שיאהב
 בלבו האטת והשלום וירדוף אחריו בפועל ידיו כי יש בני אדם אוהבים אותו בלבם לא שיטרחו
 עצמן לשום שלום בעולם ואעם הולכים בדרכי שלום אך העושין פעולה ומשימין שלום בין אדם
 לחבירו ואוהבים לעשות המלאכה כמו שנאמר [תהליס ל״ד י׳ד] בקש שלום ורדפהו אותם הם
 מתלמידיו של אהרן שהיה עושה כדבר הזה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה כשהיה אהרן
 מרגיש באדם שהיה עושה עבירה בסתר הולך אליו ומתחבר עמו ועושה אוחו אוהבו והחוטא
 מעלה על לרו אילו היה אהר! יודע מצפוני לבו כלום היה רוצה בחברתי אלא שאני מוחזק בעיניו
 באדם כשר ובעל מצות אך אם יורע מחשבתי הרעה יתרחק ממני מהתחברו לרשע כמוני היום
 ויתגחם על רעתו ויהרהר בתשובה וזו היא אליו גרמה ותועלת גדולה להפר מחשבתו הדעה.
א היה : יג הו ן י "  וזהו שנאמר עליו [מלאכי נ׳ וי] בשלום ובמישור הלך אתי ורבים השיב 0
 אומר נגד שמא אבר שמא ר״ל אדם המתגאה ויצא שמו בעולם על יד גאותו וגדולתו ועושה לו
 שם בשם הגדולים אשר בארץ כנגד השם הנדול הנמשך בנאוה כן יאבד שמו אבדון גדול ולא
 יוכר ולא יפקד: ודלא מוסיף יסף. מי שהוא חכם ואינו רוצה להוסיף חכמה על חכמתו ויאמר
 בלבו כבר למדתי כל התורה כולה וראיתי דרכיה ונתיבותיה מה לי ולצרה הזאת לטרוח בהבל
 ימי ומה אתבונן בה ולא הבינותי יהי רצון שזה האיש ימות ויאםף אל עמו ולמה יחיה עוד

 אחר

 רבינו
 שמא סיד כיון שהוא ת״ח ועד עתה לא אירע דבר קלקלה בידו על כל פנימ מיד עשה תשובה.
 הנה לך בי אין לדון לכף חובה הצדיק נמוד לעולם וממנו לא הוצרך לו והוי דן את כל האדם
 לכף זכות נם מן הרשע הנמור לא אמר. אפי׳ מעשהו כלו טוב ואין נראה לחוש עליו משום
 צד עון יש לאדם לדונו לכף חובה ולומר לפנים עשה ואין תופו כברו וכמו שנאמר [משלי כ״ו
 כ״ה] כי יחנן קולו אל תאמן בו כי שבע תועבות בלבו וב״כ הרמב׳׳ם ז״ל ועל עני( זה אמר
 שלמה בחכמתו [משלי כ״א י״א] משכיל צדיק לבית רשע מסלף רשעימ לרע. ר״ל בני אדם
 חושבים בי הצדיקים מפני שא־נם יודעין לעשות רע אינם מכירים דרכי רשע כי לא יבינו
 העושים אותו . ואין הדבר כן כי הצדיק משכיל לבית רשע ויודע ומכיר ומשגיח רוע מעלליו
 יותר משאר בני אדם שיודעין ולא יתנו אותו על לבם מסלף רשעים לרע הצדיק כשרואה
 מעשה רשעים הנראים בדרך טוב מסלף אותו ומטהו לדונו לאמר פעל או; כי לא נתכוון למצור.
י הארבלי אומד הרחק משכן רע . לשוכר בתים א ת  אך לשום עצמו בחזקת הטובים •י ז ג
 ולקונה עבדים אמרו כי כאשר ישאל איש תחלה על דירה ובמקום דוחק. כך יש לו לשאול על
אל תתחבר לרשע. שהוא עונש גדול שאין  השכנים אם רעים חם ירחק מהם ולטובימ יקרב : ו
 במוחו כי החטא החמור פשע בו עשה עבירה אחת אבל זה בכל העבירות שעושה הרשע יש
 לו חלק בהם וגטצא עושה חטאים רבים גדולים ועצומים ואם ידיו אסירים ולא נהנה מהם ואוי
 לרשע ואוי לשכנו כי הוא חוטא ושכנו מנוגד שכן הוא מפורש באבות דרי נתן כל המרבק
 לרשעים אעי׳פ שאינו עושה כמעשיהם נוטל שבר כיוצא ברט. והמדבק לצדיקים אע״פ שאינו
 עושה כמעשיהם נוטל שכר כיוצא בהם ועל זה נאמר [ד״ה כ' כ׳ ל״ז] בהחבדך כוי פרץ ה'
 את מעשיך . ואל תתיאש סמך שני דברים האלה ואמר אל תתחבר לרשע שאין לך לחתיאש מן
 הפורענות ואל תאמר בלבך עודנו עומד בשלוה והשעה. משחקת לו אתחבר אליו וכשיעבור
 מזלו הטוב אתרחק ממנו ולא תוכל כי לא תדע מה ילד יום וברגע יבא אידו ותלקח עמו כאשר
 החל לנפול הוא וגל אוהביו יפולו וגם אל תאמר אראה לו אהבה לפנים ולא אהבנו בלבי כי נם
 רע שתחניפנו והיא חטא להחניף הרשעים בעולם הזה ועל עני! זה אמר שלמה [משלי כ״ד כ״א]
 ירא אח ה׳ בני ומלך עם שונים אל תתערב כי פתאם יקום אידם ופיר שניהם טי יודע פי׳ סמך
 יראת ה׳ בני ומלך אל יראת מלך ב״ו למשל ולעני; יראת הטף הנראית לעין ליראת הנפש
 הנעלמת ואמר כאשר אתה רואה כי המלך שונא לבל אוהב שונאו וכי יפקוד עליו רעה ישאל
 איזהו אשר מלאו לבו לאהוב את שונא המלך ויעשה לו כאשר עשה לשונאו כך הקב״ה עושה
 הכל מתערב עם שינים כלומר המשנים את התורה ואת המצוה כי שוגים יוצא כמו אחרי דברי
 לא ישנו וכאשר הרשעים השונים ילקו וגם חבריהם יאספו עמהם [נמ״ש] [דס״נ י״נו ני] הלרשע
 לעזר ולשנאי ה׳ תאהב ובזה יהיה עליהם כי פתאום יקום אידם שלא תאמר אתערב עמו עתה
 וכי תבוא עליו הרעה אתרחק מטנו כי פתאום יקום אידו ולא תוכל להמלט על נפשך ופיר
 שניהמ מי יודע ר״ל פיר שונא המלך ופיד שונא הקב״ח מי יודע מתי יבוא להם ואי; אדם יכול
דה בן טבאי ושמעין בן שטח קבלו מהש. מיהושע ח יהו : י ע 8  להזהר ולהתחבר עמהס ילריציל נ
 ב; פרחיה ונתאי הארבלי: יהודה בן פבאי אומר אל תעש עצמך כעורכי הדיינין. ר״ל ראש
 כמו שאמר בבראשית רבה ועפרו; יושב בתוך בני חת באותו יום מינוהו ארכי כלומר ראש
 הריעי! ונס בוישלח יעקב מלאיים. ארכי ראש הלסטים וגם בערוך תמצא ארכי ולשם מפרש
 אותו: ופי' זה הוא אל תעש עצמך כעורכי הריינין שישאלוך ותאמר להם הריני! ואחר
 שישמעוה ממך הולכים לדייני! אחרים לדו; ויאמרו להם כבר אמר לנו ראש הדיינין כך הדין אל
 תעש עצמך כמותם. והרםב״ם ז״ל פי' (אחר) אל תעש עצמך כעורכי הדיינץ [לא] דבר בכאן
 במי שמלמד טענות של שקר להברו ולטעון בהן כי אדם זה רשע גמור הוא ולא חוצרך לומר
 כי אין לאדמ לעשות כן כי יחשדוהו וידברו עליו כי עבירה גדולה היא אלא שמסדר לו טענותיו
 ועורך לפניו הדינין ומגלה ליחיד דינו שאינו ראוי לעשות כן כי יחשדוהו וידברו עליו רע
 וכההוא מעשה דר׳ יוחנן במסכת כתובות [ג״נ] דמעיקרא סבר ומבשרך לא תתעלמ ולבסוף
 סבר אדם חשוב שאני: וכשיהיו בעלי הדין עומדין לפניך יהיו בעיניך כרשעים שלא תטה
 לבך אל אחד מהם ולא תחשוב כי הוא [צדיק] בדינו שא״כ לעולם לא תרין הדין לאמיתו כי
 שרירות לבך עם זה ולא תובל לראות לו חובה. אך כאלו רשעים שניהם בדינם וטוענין שקר

 א) [שנת דף 5ז.]:
 נ) [על דרך שמטלה
 מניאס לירי זימה
 נתונות דף נט:]:
 ג) [נפרשת נמדנר
 כתנ נעל הטורים
 וזיל הפקד נ'כמסורה
 נוי וזה שאמרו אין
 אדם נעשה שוטר
 מלמטה אאיכ נעשה
 רשע מלמעלה וכוי
 ולא הודיע איה מקום
 שאמרו הכי והיכן
 נזכר דנר זה כתלמוד
 ככלי וירושלמי או

 כמדרש] :

ט פ ש  עין מ
ה  גר מצו

ב א מיי׳ פיו מהלי  י
 דעות הלכה •א

 כל הענין :
 יג ב מיי׳ פרק כא
 מהלכות סנהדרין
 הל*, וע״ש נכ״מ
 שטרח למצוא מ״מ דין
 זה סמג משין קו טור
 שויע חו״מ סימן ז'

 סעיף ח:
 יד ג מיי' שם פנ״ג

 הלכה י :
ו ד מיי׳ פרק כד  ט
 מהלכות סנהדרין
 הל״ג פ״א מה׳ עדות
 הל״ד יפ״ג מהלכות
 עדות הל״אסמגעשין
 קח טור שרע חוימ
 סי׳ טו סעיף ג וסימן

 ל סעיף א :

ז ה מיי' פיה מהל׳  ט
 דעות הלי׳א ופ״ג
 מהלכות ת״ת הל״י
 טור שרע יויד ס"
 רמו סעיף כאנהג״ה:
 יז ו מיי׳ פרק ה
 מהל׳ דעות הליז.
ח י טוש״ע ירד  י
 סימן רמז סעיף

 נג נהג׳ה :

ת  הגהו
 מהריעב״ץ

 (א) וננקשת השררה
 ט׳ נעשה רשע כוי.
 נינ ונמיא אמרי
 [סנהדרין דף יד אי]
 שמיחלין לו על כל
 עונותיו. צ׳עועמיש
 במור וקציעה סיירכג:
 (ב) מיס בוי שיסבול
 כוי . ניב לישנא
 דמשתמע לתר׳ אפי:

ת מו ה מקו א ר  מ
 [א]משלינ״ו:[נ]שנת
 דףקכ״ז: [ג] משלי
 כ״ח:[ד]ישעיה נ״ט:
 [ה] כתובות דף נכ:
 [ו] דכריס א' :
 [ז] ישעיה נ״ה :
 [ח] משליט'ו:[;י]שם
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 [כ] משלי ג׳ :
 [ל] מלאכי כ׳ :
 [מ] נמדנר כ' :
 [נ] דנריס ליד:
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 מסורת הש״ם

 א) [מגילה דנייו:]:
 נ) [ס׳י השימוש]:
 ג) [נימ דף פו.],:
 ד) קדושי! דף עא:]:
 ה) [לא מצאתי •זה
 אלא כסוכה דף כיו.
 נאמר על ר' אליעזר
 וכן על ר' יוחנן נן
 זכאי שלא שח שיחת
 חולי! שונ ראיתי
 שגם נחינורו נסרק
 שני מהלכות דעות
 דין ד׳ כתנ אמרו
 על רנ תלמיד רנינו
 הקדוש שלא שח
 שיחס כמילה כל
 ימיו וכי הכימ נסרק
 הישן מצאתי כן על

 ר׳י נן זנאי אכל על
 רנ איני יודע נעת
 מקומו] : ו) [נינ
 דף עה. סנהדרין
 דף ק.]: ז) [פסחים
 דף ג: חולין דס״ג:]:
 n) [נינ דף קפד:]:
 מ) [ערכין דף פו:]:
 י) [נינ קשה]:

ק ראשון רםב׳ים ו ר ת פ ו ב  רש״י א

 כשהיה מתיש באלם שמונו רע או שהיו מספרים לו שמופו רע ושבילו עבירה היה
 מתחיל לו לשלום והיה מתאהב אליו והיה מרבה לספר עמו והיה האיש ההוא.ממבייש
 בנפשו ואומר אוי ל׳ אילו היה יודע אהרן צפון לבי ורוע מפעלי לא היה מתיר לעצמו
 להסתכל בי כל שכן שילבר עמי ואמנם אני אצלו בחזקת אזס כשר לכן אני אאמת את
 לבריו ומחשבתו ואהיה חוזר למוטב ונעשה
 מתלמיליו הלומלים ממנו ואמר הש״י כשתארו
 בזאת המלה הנכבלת בשלום ובמישור הלך אתי
 ורבים השיב מעון ועל זה הענין המפורסם עליו
 כוון הצל ואמר ג״כ כשימשך שם האזס לגוזל
 התבשר בהפסקו והיה אומר ג״כ מי שאינו מרבה
 בקריאה ימיתהו השם יתברך אבל מי שלא למל
 כלל ראוי ליהרג ומי שמשתמש בתגא ימות רצה
 לומר מי שמתפרנס בתורה ומקבל ממנה תועלת
 וזאת היתה כונתו בזה המאמר כמו שיתבאר
 בזאת המסכתא ונאמר בו עצ לרך ב) הסימן תלמיל(אין) נברא אחרינא (צא) רצה לומר
 שאין מותר לו צתלמיל חכם שיקבל שמוש משוס אלם אלא מתלמידו : יד אמר אס
 לא אהיה אני בעצמי המעורר נפשי למעלה מי יעילה שאין לי מעורר מחוץ כמו שבארנו
 בפרק השני ואחר שברשותי להטות נפשי לאיזה צל שארצה איזה מעשה עשיתי מן המעשי׳
 הטובים כאילו היה מחסר עצמו ואומר מה אני כלומר מה בא ממני ואינני שלם ואע״פ
 שעשיתי זה הענין: ואח״כ שב ואמר אם לא אקנה עתה המעצות נימי הבחרות מתי
 אקנה אותן בימי הזקנה צא כי קשה היא לסור מהתכונות בעת ההיא מפני שהקטנים
 והמלות נתחזקו ונתישבו אס מעלות אם פחיתיות ואמר החכם [א] חנוך לנער על סי לרכו
 גס כי יזקין לא יסור ממנה: טןי אמר עשה תלמול תורה השרש והעקר וכל שאר עסקיך
 נמשכים אחריו אם נזדמן נזדמן ואס צא הזדמן לא הזלמן ואין נזק בהבצרו: ואמרו ג)

 אודאשתמש א) בתנא חלף: יד הוא היד. אומר אם

 אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מח אני ואם לא
 עכשיו אימתי: טן שמאי אומר בעשה תורתך קבע
 אטור מעט ועשה הרבה והוי מקבל את כל האדם
 בסבר פניםיפות:טץר״ג אומר עשה לך רב והסתלק
 מן הספק ואל תרבה לעשר אומדות * יז שמעון

 בנו

ש בתגא חצף. המשמש בכתרה שצ מ ת ש א ד  מפני שמבטלם מצשגות באהבת התורה]: ו
ד טרפון כאיצו חלף ובטל מן העולם. נ״א אי נמי המשתמש  תורה כמו ששנינו בנדרים ב
ם אין אני לי מי לי. כלומר אם  בת׳׳ח חלף עבר שכרו ממנו שהרי כבר קבלו בכאן: יך א
י לעצמי. כי אף כשאני הולך  לא אקיים אני את המצות מי מק״ס אותם בשבילי: וכשאנ

 ועושה איני עושה כפי חובתי המוטלת עלי [ס״א
 וכשאני לעצמי. וכשאני עישה ומק״ס אני מניע
 (א״ה לענ״ל צ״ל איני מגיע) לחובה המוטלת עליו]:
. אימתי שכל  ואס לא עכשיו אימתי. בזמן שאני חי
 מי שטרח בע״ש יש לו מה יאכל בשבת אבל מי שלא
 טרח מה יאכל [וזהו ששנינו התקן עצמך בפרוזדור
ה תורתך קבע. ש  כלי שתכנס לטרקלין]: טןי ע
 שלא תהא קיבע עתיס לתורה אלא כל היום תעשנה
 עליך קבע. נ״א תקבע לך עתים ללמול בכל יום
. ר מעט ועשה הרבה : אמו ׳  ל׳ פרקים או ה

 לעשות צדקה מעט ופשה הרבה שכן דרך הצדיקים שכן מצינו באברהם שאמר [ז] ואקחה
: טז רבן ' י ג  פת לחם ונו׳ וכתיב ויקח בן בקר רך וטוב וכתיב מהרי שלש כאיס קמח ו
. פירשתי ב ה לך ר ש  גמליאל אומר. זהו רבן גמליאל [הזקן בנו של ר״ש] בנו של הלל: ע
ק מן הספק. שאס תלמוד מעצמך חרבה לך ספקות . נ״א שלא תהא ל ת ס ה  למעלה: ו
 קובע עצמך לדבר הלכה ועומד לבטח אלא כיון דלאו בפירוש הוא איבעי ליה למיזל קמי
. שלא!היה ביסוד היסודות וידעת הסודות ק פ ס ק מן ה ל ת ס ה ו  רביה ביבמות פ׳ בייש: [
 ספק בלבך אצא ודאי וידוע בעין הצב כי הוא העיקר]: ואל תרבה לעשר אומדות.
 שלא תפריש מעשריתיך מאומד לפי שפעמים שלא תהא מכוין יפה כאדם הזה שאינו לומל
 מן השמועה. נ״א שהרי תורה נתנה שיעור במעשר שהוא א׳ מעשרה לפיכך צריך חשבון

 אבל

 עין משפט
 נד מצוה

 יט א מי" פרק ג מהל׳
 תית סליי סמג
 משין יב עיר שרע
 ירד סימן רמי סעיף

 כא מגיס:

 ׳׳׳ג מגדלות

 ב מיי׳ שפ הליז
 פמג שפ מיר

 שויע שפ :

 הגהות
 מהריעב״ץ

 (א) הוא כלו נזק
 מכלתי תועלת כקללת
 נ״א. נינ כלי הנה
 מחייכת כמש״ל כפיס
 מפרקיו ־. (ב) דנריס
 כו׳ חומס פלונית
 ואיך נכנה היכל כו׳.
 נ׳נלפעמיהיצאמהס
 תועלת למות נית
 הכנסת כמוהו .
 (ג) ורוכ מגמות
 המרינה. נינ ימצא
 מוסר ונאהב לספר
 כשנח א״י במיש
 שלהי כתונות :
 (ד) ואמנם להיר כוי
 אשר יעשה נאמת
 שהאומרו יחמא. נינ
 אה האיש הוא כשר
 כזולת זו הגנות
 שאינו רשע מחמתו.
 גס לא חעא נגדו .
 כי נאופן כזה לא
 ימלמ ממנו גס
 החשיד כמ״ש מעשים
 רכים גס הר׳מ זיל
 לא נמלמ מכיוצא
 בה כנראה כאגרותיו
 למי שיסתכל בהם ;

מות ה מקו א ר  מ
 [א] משלי כ״כ ו׳ :
 [ב] שם י׳ י״מ :
 [ג] קהלת ה׳ ב׳ :
 [ד] דנריס ו׳ ז׳ :
 [ה] פסלים ליג א׳:
 [ו] משלי כ״ו ׳״מ:
 [ז] כראשית ״ח ה׳:

 צליקיס אומרים מעט ועושים הלבה כאבלהם אניני שיעל נפת לחם אחת והביא חמאה וחלב ובן הבקר וגי ס*.ין קמח סצת ורשעים אומרים הלנה יאפילז מעש אינם עושים כעפלין
ר פנים יפות. היא שישא ויתן עם הבריות בנחת ובלבליס עלבים ולצוים י• טז זה אשל צוה הנה לעשית לב ב  שנתן הכל בלבריו ובמעשה לא הניח אפילו פרוטה אחת מן הלמיס: ס
 אינו לענין הצמוד אבל להוראה שים לך רב שתסמוך עליו באיסור והיתל והסתלק אתה מן הספק כאמלס בירושלמי זיל אייתי לי זקן מן השיק לאסמוך עליה ואשרי לך וכן צוה שיברח
 מהוצאת המעשלית באומד מפני שהוא מן הספקות: ין כבל אמל החכם W בליב דבלים לא יחלל פשע יסגת זה שלוב הלבלים תוספת מוחל וחטא כמי שאבאל עתה כי כשירבה
 האלם לכלים יפשע על כל פנים שא״א שלא יהיה בלבליו ליבול אחל שאין לאוי לאמלו וממופתי החכמים מעוט הלגליס וממופתי הסכלים לוב הלבליס שנאמל [ג] וקול כסיל בלוב
 דבלים וכבל אמלו החכמים שמיעוט הלבליס לאיה על מעלת האבות והיות אדם מיוחס אמלי י) מיחסותא לבבל שתיקותא ואמל בספל המלות שאחל מהחכמים נלאה
 שותק הרבה על שלא היה מלבר לבור שאין ראוי צאמרו ולא היה מלבר אלא מעט מזער ונאמר לו מס סבת לב שתיקותך ואמל בחנתי כל הלברים ומצאתים נחלקים ללי חלקים :
׳ יש בו נזק מצל אחל ותועלת מצל אחר ב ק ה ל ח ה ק הראשון (א) הוא כולו נזק מבלתי תועלת כקללת בני אלם ולבר נבלה וכיוצא בהם שהלבריס בהם שטות גמורה : ו ל ח  ה
(ב) לברים ׳ ק הג ל ח ה  כשבח אלם אהל לקבל בו תועלת ויהיה בשבח ההוא מה שיכעיס שונאו ויזיק למי ששבחו וצריך להניח הלבריס בזה בגלל הסיבה הזאת שלא ילברו בזה החלק ג״כ: ו
 שאין תועלת בהם ולא נזק כלוב לבלי ההמון איך נבנית חומה פלונית ואיך נבנה היכצ פלוני וגספול יופי בית פלוני(נ) ורוב *מגמות המלינה הפלונית וכיוצא באלו הס הלבריס
ק הד׳ לבליס שכולם תועלת כלבליס בחכמות ובמעלות ולבל האלם במה שהוא מיוחל גו מן הלנלים שחייו ל ח ה  המותל אמל הלבריס בזה גס כן מותר אין תועלת בהם : ו
 תלויס בהם ובהם ימשך מציאותו ובזה צדך ללבל אמל בכל עת שאשמע לבליס אני בוחן אותם ואס אמצאם מזה החלק הרביעי אלבר בם ואם יהיו משאר החלקים אשתוק מהם
 ואמרי בעל המלית בחן זה האיש וחכמחו שהוא חסל שלשה לבעי הלבלים וזאת החכמה שצריך לצמלה ואני אומל שהלבול יחלק לפי חיוב התולה לחמשה חלקים. א׳ מצוה
ן הוא המצוה בו והוא קריאת התורה ולמולה וקריאת תלמולה וזו היא מצות עשה מחוייבת שנא׳ [ד] ולברת בם והיא ק הראשו ל ח  נו. ב׳ נזהר ממנו. ג׳ נמאס. ל׳ אהוב. ה׳ מותר: ה
׳ הוא הדבור הנאסר ונזהר ממנו כעדות שקר ולבר שקר והרכילות והקללה ק הב ל ח  שקולה כנגד כל המצות וכבל נאמל מן האזהרה בלמוד מה שלא יכיל זה החבור קצתו: ה
ק הגי הוא הלבול הנמאס אשל אין בו תועלת לאדם בנפשו ולא עבילה ולא מלי כלוב ספול ההמון במה ל ח : ה ע ל  ולבלי החולה מוליס על זה החלק וכן נבלות הפה ולשון ה
 שאילע ומה שהיה ומה הס מנהגי מלך פלוני בהיכלו ואיך היתה סבת מות פלוני או איך התעשל סלוני ואלו קולאיס אותם החכמים שיחה בסלה והחסידה השתללו בעצמם להניח
׳ הוא ק הד ל ח  זה החלק מן הלבול ונאמר על רב ה) הצמידו של ל׳ חייא שלא שח שיחה בטלה מימיו ומזה החלק ג״כ שיגנה אלם מעלה או ישבח פחיתות יהיו מלוח או שכליות: ה
 הנאהג והוא הלגו ל בשבח המעלות השכליות אי מעלות המלות ובגנות הפחיתיות משני המינים יחל להעיל הנפש למעלות בספוליס ובשיליס ולמנעה מן הפחית׳ות בללכיסההס
 בעצמם וכן לשבח החשוכים ולהולות מעלותיהם כלי שיטגו מנהגיהם געיני גני אלם וילכו כללכיהס ולגנות הלעים כפחיתיותיהס כלי שיחגנו פעולתם וזכנז6 געיני גני אלם ויתרחקו
ק הה׳ הוא המוחל והוא הלבול במה שמייחל ל ח  מהם ולא יהנהגו הס כמנהגיהם וזה החלק רצה לומר למול המלות המעילות והמרחק מן המלות הפחותות יקרא לרך ארץ: ה
 לבני אלם מסחורתו ופרנסתו ומאכליו ומשתיו ולבושו ושאר מה שצריך לו והוא מוחר אין אהבה ט ולא מאוס אבל אס ירצה ילבר בו מה שירצה ואס ירצה לא ילבר ובזה החלק
 ישובח האלם כשימעט הלברים בו והזהירו אנשי המוסר מהרבות בו לברים אבל האסור והנמאס אי! צריך לאזהרה ולא למצוה שראוי לשחוק ממנה לגמרי אבל המצוה בו והאהוב
. האחל מהם שיהיו מעשיו מסכימים לדבריו כמו שאמרו נאים הלברים היוצאים מפי עושיהס ועל ם י ר ג  אילו היה האלם יכול ללבל בו כל ימיו היה טוב אבל צליך להזהל משני ל
ו צליקיס בה׳ נ  זה הענין כוון נאמרו ולא המלרש הוא עקר אלא המעשה נאמרו וחכמים יאמרו לצדיק שילמל המעלות כאומרם י) ללוש ולך נאה לללוש ואמל הנביא [ה] מ
 לישרים נאוה תהלה. והענין האחר הוא הקצור ושישתרל להרבות העניניס במעט לברים לא שיהיה הענין בהיפך והוא אמרם ז) לעולם ישנה אלם לחלמיליו לרך קצרה ולע
 שהשירים המחוברים באיזה לשון שיהיו צריך שיבחנו בעניניהס אס הס הולכים על לרך הלבור אשר חלקנוהו ואמנם בחרתי זה אע״פ שהוא מבואר מפני שראיתי זקנים
 והחסידה מאנשי הורתנו כשיהיו במשחה יין כחופה או זולתה וילצה אדם לשיל שיל ערבי אפ״ ענין השיר ההוא שבח הגבורה או הנליבות והוא מן החלק האהוב או בשבחי היין ילחיקו
 זה בכל צד מן ההלחקה ואין מותר אצלם לשמעו וכשישורר המשולל פיוט מן הפיוטים העבדים לא ירחיקוהו ולא ילע בעיניהם עם היות בדבלים ההם המוזהל ממנו או הנמאס וזה סכלות
 גמולה שהדביל לא ׳אסל ויותל ויאהב וימאס ויצוה באמילתו מצד הלשון שנעשה [בו] אבל מצד ענינו שאס יהיה ענין [השיל] ההוא מעלה יתחייב לאמלו באיזה לשון שיהיה ואס
 יהיה כוונת השיל ההוא פחיתות באיזה לשון שיהיה אסול לאמלו [באיזה לשין שיהיה] גס יש לי בזה תוספת כי כשיהיו שני פיוסים ולשניהם ענין אחד מהעיל כח התאוה ושבח אותה
ו בפי הלביעי ויהיה א׳ משני הפיוטים עבלי והא׳  וישמח הנפש בה והוא פחיתות והוא מחלק הדבור הנמאס מפני שהוא מזרז ומעולל על מלה פחותה כמו שהתבאל מלבדנ
 ערבי או לעז יהיה שמיעת העבד והדבור בי יותר נמאס אצל התורה למעלת הלשון שאין צריך שישתמשו בו אצא במעלות כל שכן אס יצטרף אליי שישימו בו פסוק מן התורה או משיר
 השירים בענין ההוא שאז יצא מחלק הנמאס לחלק הנאסר ומוזהר ממנו שהתורה אסרה לעשות לברי הנבואה מיני זמר בסחיתיות ובדברים מגונים. ואחר שזכרנו לשון הרע בחלק
 הלבול האסור ראיתי לבארו ולזכור בו קצת מס שנזכר שבני אלם בו בעורון גלול והוא החטא הגליל שבבני אלם המיל וכ״ש במה שאמרו חכמים ״) שאבק לשון הרע לא ינצל
 אלם ממנו בכל יום ומי יתן שינצל מלשון הלע עצמו ולשון הלע הוא ספול לעומ האלם ומומיו ולגנות אלם מישלאל באיזה צל שיהיה מן הגנות ואפילו היה המגונה חסל כמו
 שנזכר שאין לשון הלע שיכזב על אדם וייחס לי מה שלא יעשה כי זהיקלא מוציא שם רע על חבילו(י־) ואמנם לשון הלע היא שיגנה גנות האלם אפילו בפעולותיו אשל יעשה
 נאמת שהאומלו יחטא ואשר ישמעהו יחטא . אמרו ע) ג׳ לשון הרע הורגתן. האומרו. השומעו. ושאומרים עליו. ואמלו המקבלי יותל מן האומלו . ואבק לשון הרע הוא
 זכרון מומי האלם בלתי באור אמר שלמה בזה הענין כי פעמים יהיה הזוכר מומי האלם בלתי נאול מלאה שאין יליעה לו נמה שהונן מלנליו ושהוא לא כוון זה ואמנם כוון ענין

 י אחר כמו שאמר [י]כמתלהלה היורה זקים חצים ומות כן איש רמה את רעהו ואמר הלא משחק אני. וכבר׳) שבח חכם מן המתחכמים כתיבת הסופר שהראה לו במעמל גדול

 ~~ ~ רבינו
 אחר שכבר קם מללמוד ודלא יליף קטלא חייב מי שלא למד בל עיקר נמעל כבהמה כי למה
 נברא בעולם אך להבין ולהורות בתורה שדרכיה דרכי נועם וזה שלא עשק בהורה כל ימיו
ש בתנא מ ת ש י ד  ועודנו מחויק ברשעתו אין ראוי לחיות אפילו יום אחד ואפילו שעה אחת : ו
 הלף. המתכבד בכתרה של חורה ונהנה בכבודה ועושה אותה ככלי לעשות בו צרכיו הרי זה
 נספה כדתנן לקמן אל תעשם עטרה להתנדל בחש ולא קררום לחתוך בהם עצים וכ! היה הלל אומר
א היה אומר אם אין אני לי מי לי. אם לא אוכיח עצמי שאזדז  ודישתמש בתנא חלף : יד הי
 עצמי במצות מי לי להוכיח ולזרזני בי זרוז האחרים טוב הוא לפי שעה אבל כשיעורר האדם
 את עצמו בכל יום ויום יוסיף לחשוב מחשבות לעשות מלאכת הי ואין שכחה לפניו כאשר לבו
י לעצמי מה אני. עדיי! לא אוכל להשינ אל אחד מני  חפץ והוא דרך ישר לפני איש : וכשאנ
 אלף מטה שאני חייב לעשות . ומשלו משל למה הוא דומה למלך שנתן שדהו לעבדיו ופסק
 עמהם כשלשים כור לשנה טרחו בה הרבה והביאו לו חמשה כורי!. אמר להם המלך והלא
 פסקתם עמי כשלשים כירין אמרו לו אדוננו המלך שדה שנתת לנו ובודיח היתה טרחנו בה
 הרבה ולא היינו יבולי! להוציא ממנה יותר מחמשה בורין כך אמרו לפני חקב׳׳ד, יצר הרע שנתת
 לנו מנעורינו הוא שנאמר [נראשיח ח׳ כ״א] יצר לב האדם רע מנעוריו. ואפי׳ כשאדם טורח
 הרבה לעשות הישר בעיני ה' אין, אדם יכול להשיג אלא לדבר מועט ממה שחייב לעשות וזהו
 שנא׳ [תהליס ק״ג ע״ו] כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו . שאם לא מפני יצר הרע הרבה
 באדם אפיי בלא שיטרח ויחוור אחר המצור, היה עושה מהם הרבה כשדה עדית אפיי אם לא
 יטרחו בעבודת אדמתו יצא ממנה שום דבר . אבל עכשיו שיודע שאפי' אם יטרח הרבה לא
 ישיג אלא המיעוט מפני יצר הרע שמקלקל נופו . כל שכן אם לא יטרח תשאר נפשו ריקה מן
 המצות כמו שדה ובורית אש לא יטרח בה ואש לא יובלנו ויחרישנו לא יצא ממנו שום דבר
 ועל זח נאמר [משלי כ״ד לי] על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חפר לב והנה עלה
 כלו קמשונים כסו פניו חדלים וגדר אבניו נהדפה . ומפני זה סמך עוררות אחדים ועוררות
 עצמו ואשר אש אי; אני לי טי לי ואש לא אטרח ומעורר את עצמי לחזר אחר המצות אשאר
 מהן ריקן שאף כשאני לעצמי וטורח בה; איני משיג לחלק קטן מכמה חלקימ ומה אני משיג אש
ם לא עכשיו אימתי. שלא יאמר אני היום עסוק במלאכתי למחר אפנה ואעםוק  לא אטרח כלל: א
 ואתקן עצמי כי שמא לא תפנה ואפי' אם יפנה היום ההוא חלף עבר ובטל אותו ממלאכת הי
 ולא. יוכל לשלמו כל ימיו כי כל הימים אשר הוא חי על האדמה חייב הוא לתקן עצמו ולעסוק
 במצות ואין לו רשות ליבםל ממלאכתו ואפי' שעה אחת. ועוד יש בכלל זה הלשון אם לא עכשיו
 בימי נערות אימתי אם עד זקנה ושיבה יניחנה לא יוכל לעשותה ועל ענין זה אמר דוד ע״ה
 [תהליה קמ״ד י״נ] אשר בנינו מטעים מנדליט בנעוריהם . דיל כי הנטע בעודנו קטן אדמ
 יכול לגדלו להיות עץ ישר ולא יהיר, עקום אך לאחר שגדל בעקומו היותו קשה הוא מאד לתקן
 וכן האדם בעודנו קטן בקל הוא להיות בדרך טוב ולסור מן הרע אבל אם הזקין ברשעו קשה

 יונה
 בעיניו להניחה במו שכתוב [משלי נינ וי] חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה
 וכתיב [דכריס נ ימ] כי האדם עץ השדה ועוד כי התשובה בימי זקנה אינה תשובה שלמה
 כי באותו ומן אין היצר חוק והתאוה נקיה ולא הערב לנפש ואין לו חפץ בהנאת העבירות
 וזו היא הסיבה אליו לתשובה ועל ענין זה נאמר [קהלת יינ אי] וזכר את בוראך בימי בחרותיך
י אומר א מ  עד אשר לא יבאו ימי הרעה והניעו שנים אשר תאמר אין לי בהמ חפץ : ט1 ש
 עשה תודתך קבע . כמו שאמרו באבות דר׳ נתן בל העושה תודתו עיקר ומלאכתו מפלה עושין
 אותו עיקר לעולם הבא. וכל העושה תורתו טפלה ומלאכתו עיקר עושין אותו טפלה לעולם
 הבא דיל אע״פ שלא עשה עבירה ולא עשה התודה עיקר אפילו אם היה [ראוי] להיות בנן
ר מעט ועשה הרבה. כשתבטיח את הכירך לעשות בעבורו שום  עדן טפל יהיה שמה : אטו
 דבר אמור לו מעט ועשה לו הרבה . והוא מדרך המוסר והחסידות ולמדנו מאברהמ אבינו
 ע״ה דכתיב ואקחה פת לחמ ואח״כ ויקה חמאה וחלב ובן הבקר וגו׳ פי׳ אחר אמור מעט
 ועשה הרבה והיא מדת עליונות ורבותינו ויל למדוה מהקב״ח ית' שלא הבטיח אלא בשתי
 אותיות שנאמר דן אנכי וגאלם בשבע ועשרים מלות שנאמר או הנסה אלהים לביא לקהת לו נוי
 מקרב גוי וגו׳ ועל זה אמר ד' סעדיה גאון ז״ל אם להבטיח את אבותינו בשתי אותיות עשה
 להם כמה נסים ונפלאות על הגאולה העתידה לבא שנכתבו כמה דפי! וכמה קוגדרםין וכמה
 ספרים מהבטחות וכמה נחמות בירמיה בנביאים על אחת כמה וכמה כי נפלאים יהיו מעשיו
 ממה שהבטיח נפשנו יודעת מאד. ויש לו לאדם לדעת ולחשב בדבר ולתת את לבו כי שכר
 גדול יהיה לו מפני הבטחות : והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. שיראה להם פנים
 של שטחה כדי שתהא רוח הבריות ניחר, הימנו, פי׳ אחר והוי מקבל וכוי שיתרחק ממדת הכעס
 שהיא מדר, רעה עד מאד וינהג עצמו במרת הרצון על דרך שיהיו מרוצין מטנו בני אדם נאה
 ומקובלת ועל זה אמרו חז״ל בדרך מוסר חרצה שתחפץ חפץ כזה שלא תחפוץ שאין אדם
 יכול להשיג שיהיו בני העולש חפציש בו אש לא יעבור על שדותיו ואם לא יעבור חפצו מפני
 חפצם מבטל רצונו מפני רצון אחרים ובור, יהיו לו אוהבים רבים וישמור נפשו מנזקי! של בני
ן גמליאל אומר ע לי י• ט1 רב י ה  אדש. כי המראה להם פנים של זעם ישנאוהו ויבקשו ל
 עשה לך רב והסתלק מן הספק. דיל שיקבל חבת לרב אעיפ שלא יחיה חכש יותר מטנו ואפי'
 אם לא השיג אל חכמתו כדי שיסתלק מן הספק . ובירושלמי אומר זיל איתי לי זק; מן השוק
 דאיפמוך עליה ואישרי לך. שפעמים החכם יסתפק בהוראה ואינו יודע למה לומר אס יתיר
 ושמא הוא אסור ותארע תקלה על ידו ואש יאסור המותר נמצא מפסיד ממונן של ישראל
 והתורה חסה עליו. על כן יעשר, חברו רב וישאל מטנו ספקותיו. ויעשה ההוראה על פיו אפיי
 אש הדבר הוא פשוט אליו ואפילו להתר אף כשאינו גדול כמותו בחכמה . ובן אמרו הגאונים ז׳׳ל
 כל היכא דלמר םספקא ליה ולמר פשיט ליה הלכחא כטאן דפשיט ליה . ואפילו תלמיד לפני
 הרב: ואל חרבה לעשר אומדוח• שלא יעשר מאומד פירוחיו ורצח לעשר בעין יפה. מה שמדד

 יותר
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ך לפיכך היא ניטלה מאומד [ויש מפרשים נ ב שיעור אצא ראשית מ י  אכל כתרומה לא ט
 שגס זה נאמר על והסתלק מן הספק עד שידרשו לך מעשה בראשית. ונם על זה נאמר
א שתיקה. שגם אויל מחריש חכם יחשב וכן חיצוף ל  לא מצאתי לגוף סוב משתיקה]: יז א
 שאס מרבה דברים עם בני אדם ולכל דבר מקדים עצמו להשיב אפילו אס הוא חכם אויל
ך יחשב ע׳כ אין טוב בשתיקה עד שתראה. ולא ו ה א ר ו  ת
 המדרש הוא.העיקר אלא המעשה. שנדוצ העושה
ו ט פ  המצות יותר מן הלומד ואינו עושה : יךן ש
 בשעריכם . וסמיך ליה אוצי יחנן וגו׳ ובמשנה

 טבריינית אין שם פסוק :
ל שהיא תפארת . שיברור: כ ר ו ב י ב א ש י  פ
 לעושיה. שנוח לו והנאה וגס בני אדם נוחין

 וגנה הרב מעשה המשבח כתיבת הסופר ההוא ואמר לו כלך מלשון הרע כלומר שאתה
 מסבב גנותו נשבחך אותו בתוך ההמון שמהם מי שיאהבהו ומהם מי שישנאהו ויצטרך
 שונאו כשישמע שבחיו לזכור מומיו ורעותיו וזה תכלית ההרחקה מלשון הרע ולשון המשנה
 י) לא נחתם גזר לין על אבותינו אלא על לשון הרע רצה לומר ענין המרגלים אשר

 נאמר בהם [א] ויוציאו לבת הארץ יאמרו ע״ה

ל ימי גדלתי בין תחכמים ולא מצאתי נ  ״** 'אי ש° י״ J בנו אומר א
- . ״ ״ ״ - ״ _ . . , - • ^ u L ״ ,htw.,,״ 1 . ״ ״ . . . L האבנים התחייבו מ העונש מה שנתחייבו מי 

ן לגוף טוב משתיקה ולא המדרש דזוא העיקר ו ש ל : ן ה מ כ ו ה מ  שילבר בגנות חבית על אחת כ
ונל המרבה דברים מביא חטא : ^ אלא המעשה ב ע  התוספתא על ג׳ דברים נפרעין מן האלם ב
 הזה ואין לו חלק לעולם הבא עבודת כוכבים גליי 3־ יךן רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלשה דברים
 עריות ושפיכות דמים ולשון הרע כנגד כולם ואמרו ^העולם *עומד על הדיל ועל האמת ועל השלום

־ ־ י ^שגאמר״אמת ומשפט שלום שפטו  ־
 פרק שני n כנ שהיא תסחרת לעושה. כל דרך שהיח נוחה

 א א) רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם
 כל שהיא תפארת לעושה ותפארת
 לו מן האדם ב) והוי זהיר במצור, קלה כבחמורה
 שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות והוי מחשב
 ג) הפסד מצוח כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד
 הפסדה והסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא
 לידי עבירה דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן
 שומעת וכל מעשיך בספר גכתבים: ב רבן גמליאל
 בנו של רבי יהודה הנשיא אומר איפה תלמוד תורה
 עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עון וכל
 תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עון

 ותפארת למי שעושין אותה לאותה הדרך יברור
 האלם לפי שבידוע שזו הדרך שהיא נוחה
ת לו מן האדם. שלכל העוצם ר א פ ת  לעושה: ו
 היא ישרה דאין לך דבר עבירה שיעשה אדם
 שלא יתחרט בו ויאמר בלבו מה עשיתי
. אבל נזלמן לילו לבר ם ל  ויש לו בושת מגני א
 מצוה ודרך ישרה ויקיימנה אז ישמח ביותר עליה
 וגס ב״א מפארים ומשבחים אותו: שאין אתה יולע
 מתן שכק שצ מצות. משצ צמה הלבר לומה למלך
 שאמר לעבדיו סלו בשכרכסכךזכך והכנסז לפרדס.
 וחרשו בו ותקנו כל צרכו ובפרלס היו בו אילנות
 טובות ורעות. ואילו היה אומר להם אילן פלוני
 טוב הוא ואילן פצוני רע הוא יתקחו בזה יותר
 מבזה היו הוצכין כוצס אצצ הטוב כלי להרבות
 שכרן ונמצאו נשתיירו איצנות רעות שלא יתוקנו
 לכך אמר בסתם בך עשה הקב״ה שצא גיצה שכר
 המצות שצא יראה אלם מצוה ששכרה מרובה יותר מחברתה ויחזור אחריה: והוי מחשב
 הפסל מצוה. מה שאתה מפםיל מסחורתך בשעה שאתה עוסק במצוה אצ תתעצב על
 אוחו הפסל אלא הוי מחשבו כנגל השכר שתקבל עליה לעתיל ואם יבוא מצוה צילך
א: ושכר עבירה.  קיימנה אע״פ שתלע שיש לך בה הפסל ממון ששכר המצות הרבה הו
 שאתה נהנה בה הוי מחשב כנגל הפסלה שאתה עתיל להפסיל בה ואס יבא עבירה לילך
ה  אל תעשנה אע״פ שתלע שתהנה ממנה כי ההפםל שעתיל לבא עליך הרבה הוא: מ
ו של רבי יהולה הנשיא. הוא רבינו נ  למעלה ממך.שהיא רואה ושומעת וכותב בספר: ב ב
 הקליש:שיגיעת שניהם משכחת עין. שמתוך שהוא לומל ועוסק בתורה ובסחורה להתפרנס
ף בטלה לגרור מון. כך כתוב במשנה לפי שא״א לו בלא  אינו חומל וגוזל ממון אחרים: לםו

 מזונות
. והחמישית מחויבי כרת . והששית מחויבי מיתה בידי שמים. והשביעית ק נ . והרביעית מחויבי ח ג ר  עליהם סקילה . והמלרגה שלמטה הימנה מחויבי שרפה. והשלישית מחויבי ה
 מחויבי מלקות . והשמינית לאוין שאין לוקין עציהם ומאלו המררגות נלע חומר העון וקלותו אבל מצות עשה לא התבאר שכר כל אחת מהן מה היא אצל השי״ת וכל זה
 כלי שלא נלע איזו מצוה צריך מאל לשמרה ואיזו מצוה למטה הימנה אבל צוה לעשות ענין פלוני ופלוני ולא הוליע שכר איזה משניהם יותר גלול אצל הש״י ומפני זה צריך
 להזהר עליהם כולם ומפני זה העיקר אמרי י) העוסק במצוה פטור מן המצוה מבלתי(א) הקשה בין המצות אשר הוא מתעסק בה ובין האחרת אשל ת£5ל ממט ולזה ג״כ אמר! י)
 אין מעבירין על המצות ר״ל כשיזדמן לך מעשה מצוה לא תעבירהו והניחהו לעשות מצוה אחרת ואח״כ אמר ואע״פ שלא התבאר שיעור חבוב מצוה על מצוה יש בהן צל(נ) הקשה והוא
 שכל מצות עשה שתמצא אותה שיתחייב העובר עליה עונש גלול לע שבעשייתה ג״כ שכר גדול המשל בו שהמילה וקרבן פסח ושביתה בשביעית ועשיית מעקה כל אלו מצות עשה
 אבל חיוב העושה מלאכה בשבח סקילה ואשר מבטל מילה או קרבן במועל חייכ ברח והמשיס למיס בניהו לאו והוא אמרו ולא השים למיס בביתך ומזה תלע ששכר שביתה בשבת
ל שכרה וג״כ אמר שכר עבירה כשלא העשה ג  יותר גלול משכר מילה ושכר המילה יותר גלול אצל השי״ת משכר עשייה המעקה והוא ענין אמרו והוי מחשב הפסל מציה מ
 אותה גס זה לא התבאל אמנם תלמדהו מענשה שהחטא אשל ענש עישהו גלול שכר הנחתו כפי הערך ההוא מן הגודל במו שהתבאר בקדושין ח) באמרס כל היושב ולא עבר
 מבירה מתנין לו שכר כעושה מצוה וכבר ביארנוהו שם ולשון התורה בהיוח המעשים ידועים אצלו יתברך כמו שמשה רבינו עציו השלום אמר ש מספרך אשר כתבה: ב ר״ל בללך אלן
 הנה העוסק בפרנסה ואמרו וגוררה מון כמו שבארנו במקום אחר אמרו סופו שהוא מלסטם את הנריוח ונאמרו ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתם הוא דבר השם
 לעמלים עם הצבור שפעמים שימנעו מעשוח מצוה געה החעסקם בצרכי צבור ואמר שהש״י יעלה עליהם שכר כאילו עשו המצוה ההיא ואע״פ שלא עשאוה אחר שהחעסקו עם

 בגמלא ה) געכודת כוכגיס גא לשון הגדולה והוא
 אמלו [ב]אנא חטא העם הזה חטאה גדולה ובחטא גלוי
 עליות בא גס כן לשון הגדולה והוא אמלו W ואיך
 אעשה הלעה הגלולה הזאת ובחטא שפיכות למיס
 בא ג״כ לשון הגלולה והוא אממ [ד] גלול עוני מנשוא
 אבל בלשון הלע נא לשון גלולות ל״ל שהיא שקולה
ל שלשתם והוא אמלו [0] לשון מלבלת גלולות ג  מ
 ולבה בחטא הזה המעולל הלבה מאל וסוף מה
 שנאמל כל המספר לשון הלע כפל בעיקל שנאמל
 ני] אשל אמלו ללשוננו נגביל שפתינו אתנו מי אלון
 לנו אמנם ספרתי קצת מה שספלו בזה החטא אע״פ
 שהארכתי כלי שיתרחק ממנו האדם בכל יכלהו
 וישים כינהו לשתוק רצה לומר מזה החלק מן
י : יח הלין הוא הנהגה המלינה ביושר ו  הלג
 וכגר גארנו גפרק הל׳ שהאמה הוא המעלוה
 השכליות והשלום הוא מעליה המלוח וכשימצא
 אלו השלשה יהיה המציאות כשלימוח שאפשר

: ק פ  לו גלא ס
ר הואשלרך הישרה היא הפעולות הסוגיה אשר גארנו גפ׳ הרגיעי והס א ו ג מ א ב ״  פ
ה חשובה ויהיה מנהגו  מהמעלוה הממוצעות מפני שבהם יקנה הארס לנפשו המנ
ג עם גני אלם והוא אמרו תפארת לעושה ותפארה לו מן האלם: אח״כ אמר שצריך  סו
 ליזהר במציה שיחשב כה שהיא קלה כשמחת הרגל ולמידת לשון הקלש כמצוה שהתגאר
 לך חומרתה שהיא גלולה כמילה וציצית ושחיטת הפסח ושם סיבת זה שאין אתה יולע
 מתן שכרן של מצות ובאור זה הענין כאשר אומר והוא שהתורה כולה ממנה מצות
 עשה וממנה מצות לא תעשה • ואמנם מצוח לא העשה כאר הכחוכ העונש על כל אחת
 מהן מלבל המעט מהן וחייב על קצתם המיתות ועל קצתם הכרת ומיתה גילי שמים
 ומלקות וילענו מענשי מצות לא תעשה כלם מה מהם איסורם גלול ומה מהם למטה

 ממנו והס שמנה מלרגות. המלרגה הראשונה והיא הגלולה שבהם הס הרברים שחייבים

 א) [נדרים וף כ3
 תמיד דף נח. מיש]:
 נ) [גדרים דף לנו:]:
 ג) [ניב דף עח:]:
 ד) [ערכין דף עי.].
 ה) [שס]: ו) [סונה
 דף כס.]: ז) יזמא
 לנ. וש״נ: ח) 5״ל
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 א א מיי׳ פרק ג'
 מהלכות חלמוד
 סירה הלכה י סמג
 משין נ סזל שרע
 יייל סימן רמי סעיף

 כא נהגים :

ח ״ ב ת ה ו ה ג  ה
 (א) מבלתי הפרשה
 בין המ5יה אשר היא
 מהעסק יני׳ :
 (כ) יש בהן צד
 הפרשה והוא שכל

 מצות פשה:

מות ה מקו א ד  מ
 [א]במדנר״גל'ג:
 [ג] שמות לינ ליא:
 [ג] בראשית ציני סי:
: ג ׳  [ד] ש0 ד׳ ׳
 [ה] •ההליפ י״נ ד׳:
 [י] שם שס ה׳ :
 [ז]שמיתליב ליב:

 יונה
 הממון ושומר אותו שמירה מעולה ומתיעץ בגרימת ועושה סדר כהוצאה כדי שיספיק לו לעשות
 הטוב והישר במקום הראוי להנתן בו גם אין מדות תחת השמים כי [אם] על דרך האמצעית
 וה! תפארת לעושה אותו ותפארת לו מן האדמ (אך אם מעט ואש הרבה שניהם) : והוי זהיר
 במצוה קלה כמצוה חמורה. שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות אע״פ שנתפרש אלינו העונשין
 מן העבירות שיש מהן בכרת. ויש בםיחה בידי שטים כרה הוא וזרעו גכדחין מיחה בידי שמיש
 הוא לבדו נכרת ויש עבירה שהיא בארבע מיתות ב״ד ויש בלאו שהיא מלקות ארבעים והעובר
 על דבריהם מכין אותו מכת מרדות מדרבנן אך לא נתפרשו אלינו שכר מצות ולא בקלות ולא
 בחמורות משלי חכמים ז׳׳ל למשל למה הדבר דומה. למלך שמסר לעבדיו פרדס לנטיע בו
 אילנות ואילו היה מודיע להם מתן שכרש היו כולן טורחים באות; אילנית ששכרן מרובה ונמצא
 הפרדס חסר מאותן האחרים כך אילו היה הקב״ה מודיע מתן שכר; של מצות היו עושי;
 החמורות ששכרן מרובה וםניחין הקלות ששכרן מועט ולא יהיה אדם שלם במצות ומזה
 הטעם לא יבא להקל במצות ותיקר בה נפשו לעשות אוהן לפי שאינו יורע איזו קלה ואיזו
 חמורה אבל רטז״ל הפלינ בדבריו ונתן טעם לדבר חזק מזה ואטד שאי; אתה יודע מתן שכק
 שלמצות כמה הוא שאפי׳מצוה קלה שכרה גנוה עד למעלה: והוי זהיר שלא חפסיד ריוח
 גדול כמותי כענין שאמרו כי יקרא קן צפור לפניך וגו׳ ומה אם מציה קלה כאיסר אמרה
 תורה למען י ייטב לך לעולם שכולו טיב והארכת ימים לעולש שכלו ארוך קל וחומר למצות
 החמורות שבתורה : והוי מחשב הפסד מציה כנגד שכרה . כי ירחש לבך דבר לאשר איך
 אעשה חפציה הזאת ואפסיד ממוני בזה ובזה אף אתה אמור לו כי שנר גדול יהיה לו עליה
ר עבירה כנגד הפסדה . פ; יהיה כ ש  כפלים אלף פעמים מההפסד ובזה לא ימנעך מכבוד: ו
 דבר עם לבבך בליעל לאמר שכר גדול יש בעשות העבירה הזאת וארויח בה כמה ובמה והנאה
 גדולה יהיה לי ואיך לא אעשה אותה השמד לך ותשוב את אשר הפסיד עליה באחרית הישיש והוא
 כפלי כפלים מאותו שתרויח עתה והצער העתיד ארוך וגדול מאד מהנאת השעה ובתתך יה
ל כ ת ס ה  אל לבך חנה ידיך מלעשות שאי; איים רוצה בריוח שיש הפסד כננדו מרובה ממנו: ו
 בשלשה דברים ואי; אתה בא לידי עבירה דע מה למעלה ממך עי; רואה ואזן שומעת וכל
 מעשיך בספר נכתבים. ר״ל שהקב״ה רואה ויודע כל מעשה בני אדם וזוכר את הכל כאלו
 נכחב לפניו וישלש לו רעה תחת מעשיו הרעים . והוא תימה למה מנאש לשלשה דברים ושלשתם
 דבר אחד הוא שאין יה אומר אלא שהשם יודע הכל ועתיד לשלם לו בפעלו ומה חשבון הוא
 זה הכל עני; אחד הוא על כן נראה לפרש כי זה העני; הוא למשל כאשר לפני מלכים יתיצב ולפני
 שרים וחכמים ואנשי השם ומתבייש לעשות לפניהם מעשים אשר לא יעשו ומלומד דברים
 שלא טובים כ; יחשוב בכל עת כאילו הוא לפני הקב״ה נאשר יעמד איש לפני דעהו . ובזה
 ישמור דרכו מחטוא גם פיו ולשונו ומצרה נפשו. ועל כן אמר דע מה למעלה מטך עין היאה
 ואזן שומעת ומנה אל־ לשני דברים עי; רואה כננד המעשה ואץ שומעת כננד הדבור. וח״ו
 לא עי; ואז; ממש . אלא דיל שאין מעשה נסתר מלפניו ולא נעלם משנו. והדבר השלישי וכל
 מעשיך בספר נכתבי; ר״ל שאין שכחה לפני כסא כבודו והרי כל הדברים סדורים לפניו כאילו
 הם בספר נכוזבין לשלם לעושיהם בפעלם וכמעשה ידיהם באחרית הימים . ואם ישית האדם
 אל לבו השכר אשר יתנו לו ימנע מלעשות אותם ועל זה אמר הסתכל בשלשה דברים הללו ואין
ן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר יפה תלמוד תורה עם ב  אתה בא לידי עבירה: ב ר
 דרך ארץ וכוי. דיל דרך ארץ מלאכה כי לשו! דרך ארץ פעמים שהוא כמשמעו ופעמים שהוא
גיעת שניהם משכחת עון. כלו׳ מסיר יצר הרע כמי  אמור למלאכה הכל לפי העני!: שי
 שנא׳ [תהליס נ״א זי] הן בעוון חוללתי ובחטא יחטתגי אמי. שעל ידי שהיא יגע בתורה
 ובמלאכה לא ישלוט עליו יצר הרע כי בכל עת אשר לא יהיה דשן ושמן לא יערב לו לעשות
 עבירות. לכ; יעסוק בתודה שמתשת כחו של אדם וגש במלאכתו לכדי חיותו ולא יעמד בטל
 לעולש,פן יתענג ורש לבבו לשבח את ה׳ אלהיו כענין שנאמר [דנריס ל״נ פיו] וישמן ישרו;
ל התורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה. כעני; שאמרו במבילתין אש אי; קמח אץ כ  ויבעט : ז
 חורה הענין כמשמעו כשיתבטל ממלאכה מביאתו אל העוני וגוררת כמה עונות ורעתה רבה כי
 מפניה יאהב מתנות ולא יחיה ויחניף בני ארם אף אם הם רשעיש כדי שיחנו לו . נש כי יתש
 הכסף מהמתנות יהיה ננב או קוביוסטוס ויביא גזלות העני לביתו לבל ימוח ברעב ובדגיע אדם
 אל המרות האלה אין מעצר לרוחו ולא ינוח ולא ישקוט עד יעבור אל כל המצות האסורות

 בחורה

 רביגו
 יותר p העשירית נמצא שהוא טבל שאינו מעושר עד שיתן עיניו לעשר אותו והוא לא חשב
 עליו ונמצא שיש קלקול במעשר הזה וזה הדבר הוא משל טענין הסברא שאין לאדם לעשותה
 מאומד. אלא על דדן• העיקר ושירד לפוף הדעת ואין זה בכל הסברות שיש שהיא לפנים והחכם
 אע״פ שסברתו נוטה לזה הצד מבי; הוא מביר בי חבש אחר יובל לומר דרך אהדת אלא שזה
 נראה לעיניו יותר ויש סברא שהחכם מחרש אותה יכיר וידע כי הוא מוכרחת על פי סברא
 הנכונה ואין אליה פנים אחרות ולא יהיה חכמ שיחלוק עליה והמבין יבין ועל זה סמך הדבר
ן בנו אומר כל  אל עשה לך רב והסתלק מן הספק שהם מעין הסברא כמו שכתבני: יז שמעו
 ימי גדלתי בין החכמים. וראיתי והבינותי בכל המרות החשובות ולא מצאתי לנוף טוב משתיקה
 כבד פי' רמז״ל בענין השתיקה כי בדבור שיש לאדם נזק בו מכל צר או אם יש בו ריוח מצד
 אחר ונזק טצד אחר לא הוצרך רשב׳־ג להזהיר בזה כי כל אדם יזהר מטנו אם שוטר נפשו מצרה.
 אלא אפילו בדבור שאין לאדם נזק בו כלל וכלו ריווו כמי שמדבר בעסקיו ובצורך נופו ובצורך
 פרנסתו צריך למעט ברבור ושלא יאריך בו אך כדי סיפוקי ואין צריך לומר בדבר של הבל
 ושאינו מעלה ולא מוריד שאין לארם לזכרו כלל וכן אמרו בירושלמי ארשביל אלו הוינא בטורא
 דםיני בעינא תרי פומי הדר אמד השתא דלית ל; אלא חד לא יכילנא למיצל נפשי; מלישנא
 נישא כל שבן אי הוה ל! תרי!. ר״ל שלא ידבר בפה דברי תורה ודברים שכלו דברים של
 הבלי עולם שהיו החכמים הקדושים עושים עצמ; ככלי שרת שאי; משתמשי; בהם דברים של
 חול. והיינו דאמרינן בגמרא רבני מערבא כל פםטיא בישין בר מפטטיא דאורייתא טב . ויש
 שנורסין כל כרביא בישי; בר מירביא דאורייתא טב . פי׳ כרביא הרישא לומר שכל הדברים
 והמחשבות שאדם משתדל בהם בעולם הזה הכל הבל ורעות רוח לבד מצחשבת התורה ומעשה
לא המדרש ו¥א עיקר אלא המעשה .'לומד שלא ידרוש הטצוה לאחרים  ה׳ כי נירא הוא: ו
 והוא אינו עושה אותם אך יעשה אותם תחלה וילמדם לאחרים וכמו שארז״ל נאים דברים
כל המרבה דברים מביא חטא. זה הענין בדברי חורה מדבר שאין  היוצאים טפי עושיהם : ו
 לאדם להרבות בהלכה אלא ימתין ויחשוב מה שיאמר ויהיו דברים במשקל ולא ימהר אותם בי
 ברוב דברים לא יחדל פשע ויחשוב כי הדבר כן הוא ויביא חטא בהוראה ועל בן אמרו ולא
 המדרש הוא העיקר אלא המעשה שהוא טענין התורה להודיע כי בדברי תורה היא אף נם
 זאת שאין לפרש אותו בהבלי העולם שאיכ היה להם לשמוך אותו [אל] לא מצאתי לנוף טוב
 משתיקה שהוא בדברי העולם ויאמר מיד וכל המרבה דברים מביא חטא אלא בודאי בדברי
ן שמעון בן גמליאל אומר על שלשה דברים העולם קיים ב  תורה אמרו כמו שפרשני •י יח ר
 על הדי;. שידו; די; אמת לאמתו.ועל האטת שיש לאדם ללכת בדרכי התשובה שהוא אמת
 ותורתו אמת והולך בדרכי הקב׳יה אמת ג״כ ילך באותו הדרך שנאמר וחלבת בדרכיו ואמרו
 חז״ל שאפילו ספור דברים בעלמא אי! לו לאדם לשקר כההוא עובדא דבריה דרב וכו׳ אמר ליה
 מעלה אמך א״ל אנא הוא דחפיכנא לה אייל היינו דאמרי אינשי תפיק ממך טעמא ילפך ואת
 לא תעבד משום שנא׳ [ירמיה ט׳ די] למדו לשונם דבר שקד כי האדם המרגיל לשונו לדבר
 שקר ברבר שאין בה לא הפטר ולא תועלת נם כי יבא לדבר דברים של עיקר לא יוכל לומר
 האטת כי פיהו המרבד וההרגל שולט עליו: ועל השלום. שלום הוא כולל לכל טוב שבעולם

 ואין תכלית לתועלתו ושלים על ישראל:
 פרק שני רבי אוםר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה
 ותפארת לו מן האדם . בהעשות המצות הקב״ה מפואר בהן והן תפארת
 לעושיה; כי תפארתו היא תפארת אמיתית בבני אדם ולכן יברור לעצמו הדרך ההוא ותפארת
 לו מן האדם שיעשה המצות בזמנ; שגאמר [משלי טיו כיג] ודבר בעתו פה טוב . כי יוכל
 לעשות בזמנן שלא יישר בעיני הבריות ולא יהיה לו פאר בה; ואין זה עושה מצוה שליטה
 כעני; שאחז״ל כל העושה מצוה כמאמרה אפי׳ נזר דין של שבעים שנה מבטל שנא׳ [קהלת ח׳
 די] באשר דבר מלך שלטץ וטי יאמר לו מה תעשה וכתיב בתריה שומר מצוה לא ידע דבר
 רע. נש צריך להתנאות במצות לולב נאה טלית נאה ספר חורה נאה תפילי; וכיוצא בהן בענין
 שיפאח־הו בני אדם . וישכחוהו עליה; ורמז״ל פי׳ זאת המשנה על חמדות לעשותן על דרך
 האמצעית שהוא דדך המובחר ותפארת לעשותו שמבינה לב טהור לאדם ומחדשת בקרבו רוח
 נכונה ותפארת לו מ; האדם שילמדוהו לנהונ עם הבריות מנהג טוב ונאה וכמו מדת הנדיבות .
 כי [ישעיה ל״ב הי] ולכילי לא יאמר שוע נס הפזור רע ירוע. ומי הוא הנדיב. אך האיהב את
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 [א]נראשיתל*נכ׳ה:
 [כ] משלי ס׳ כ׳כ:
 [ג] תהליס ז׳ טיז:
 [ד] ישעיה ס״ו י׳:
 [ה] הושע "ג א׳:
 [ו] כראשית מיז ׳׳ט:
 [ן] משלי ל׳ ל״נ:
: ׳  [ח] ישעיה נ׳ נ
 [ט] יחזקאל ז׳ כיס:
 [י] ישעיהלימי׳נ:
 [נ] דנריס לו י״נ:

: ל  [ל] ש״א ״

 הצבור לשם שמיס: ג כבר בארנו שהרשות היא השלטונות בימי הקלם והוא מספר
 במלותיהס ומזהיר מהם: כבר הולעני בפרק הל׳ שאין צריך להפרל מן הצבור אלא לפי
 הפסלס כמו שבארנו שם ואמר שהאלס אע״פ שתהיה לו תכונה חשובה בנפש והתחזק׳
 לא יסלק ילו מלכפול עשייח הטוב להוסיף החזוק ולא ינפח ויאמר זאת המעלה כבר עלתה
 ביל׳ ואי אפשר לה שתסור שאפשר הוא שחסורוהוא
ר שאי אפשר לשמוע ב ד  אמרו על יום מוחך: ד ו
 הוא שיהיו פשוטי הלבריס מרוחק מאל ובסל
 וכשיסתכל האלם בו היטב יראה שלברים נכונים
 (א) והוא מזהיר מן הלרך ההיא מן הליבור
 שהוא אומר לא יהיו לכריך צריכים לפירוש רחוק
. ה נ פ א ש  והסתכלוח יחירה ואז יבינם השומע: כ
 רוצה בו כשאפנה מזה העסק וזה לומה למה
 שקלם ממצות שמאי חברו עשה חורחך קבע:
ר הוא שאין לו לא חכמה וצא מלות: ועם  ה בו
 הארץ הוא שאין לו מעלות שכליוח אבל יהיו לו קצת
 מעלות המלות: וביישן ילוע.וקפלן הוא מי שמקפיל
 על כל לבר וכועס: וענין השתלל הרגל נפשך
 ומשוך אותה לקנות המעלות ואחר שאין [שם] אנשים
 חכמים שילמלוך הוה אתה מלמל את עצמך ותרגוס[א1
 ויאבק איש עמו ואשתדל גברא עמיה : ואמרו
 י) שהתורה לא תמצא בבעלי הגאוה והגסות ולא
 בהולכי ארצות רחוקות וסמכו זה לפסוק על צד
 המליצה ואמרו לא בשמים היא לאמר וגו׳ ולא מעבר
 ליס היא וגו׳ אמרו לא בגסי הרוח היא ולא במהלכי
 מעבר לים היא : ך ר״ל שאחה נהרג בעבור
 שהרגת זולתך ואשר הרגךעתיל ליהרג הכוונה בזה
 המאמר שפעולות הרעוח ישובו בראש עושיהם כמו
 שאמר [נ] עונותיו ילכלונו [את] הרשע וגו׳
 ואומר W בור כרה ויחסרהו ואמרו חכמים ס) במלה
 שאלם מולל בה מוללין לו וזה לבר הנראה לעי;
 בכל עת ובבל זמן ובכל מקום שכל מי שיעשה רע ויחלש מיני החמס ופחיתיו׳ שהוא עצמו יוזק
 מן הרעוח ההם בעצמם אשר חלש מפני שהוא למל מלאכה שתעשה נזק לו ולזולתו וכן כל

 המלמל מעלה שמחלש פעל טוב מן הטובות יגיעהו תועלת הפעל ההוא מפני שהוא מלמל
 לבר

 ובל העמלים עם דוצבור ירדו עמלים עמחם לשם
 שמים שזכות אבותם מסייעתן וצדקתן עומדת לעד
 ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתם:
 ג הוו זהירים*)ברשות שאין מקרביןלו לאדם אלא
 לצורך עצמן נראין כאוהבים בשעת הנאתן ואין
 עומדין לו לאדם בשעת דחקו י ף הוא היה אומר
 עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו
 ובטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים
אל תפרוש עצמך מן  מפני רצונך. הלל אומר א
 *.צבור א) ואל תאמן בעצמך עד יום מותך ואל
 ;דין את חברך עד שתגיע למקומו ואל תאמר
 •ברב)שאי אפשר לשמוע שסופו להשמעבואלתאמר
 לכשאפנה אשגה שמא לא תפגה: ך, הוא היה
 אומר אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד ולא
 הביישן למד ולא הקפדן מלמד ולא כל המרבה
 בסתורה מחכים ובמקום שאין אנשים השתדל
 להיות איש: ן ג) אף הוא ראה גולגולת אתת
 שצפה על פגי המים אמרלהעלדאטפת אטפוך
 וסוף מטיפיך יטופון: ץ הוא היה אומר מרבה בשר
 מרבה רמה מרבה גכסים מרבה דאגה מרבה

י • נשים מ 5  *) פ״ שלטון העימי ״יפי" ע

כל העמלים עם הצבור  מזונות והולך וטורח ומלסטם את הבריות ומשבח את תלמולו: ו
 יהיו עמלים עמהס לשם שמים. שאע״פ שהן עמלין עמס; זכות אבותס מסייעתם:
ם מעלה אני עליכם שכר כאלו עשיתם. כאלו נעשה הלבר בשבילכם הואיל יעסקמס ת א  ו
 לשם שמים: נ׳׳א והיו עוסקים עמהס לש״ש. כלומר בכל מאמצי כחס ובלבל שיהיה לבם

 לשמים: נ׳׳א מעלה אני עליכם כאילו עשיתם אפ״
 אין אתם גומריןאת המעשה מעלה אני עליכם כאילו
 גמרתם אוחי: ד הוא היה אומר. רבן גמליאל:
ה רצונו כרצונך. שאפילו בשעה שתעשה חפצך ש  ע
 תעשה לש״ש: כדי שיעשה רצונך כרצונו. כלי
ל רצונך ט  שיתנו לך מן השמים סובה בעין יפה: ב
ל שכרה: ג  מפני רצונו. שתחשוב הפסל מצוה מ
ל רצון אחרים. הקמים עליך לרעה. ויש ט ב י  ש
 ספרים שזאת ההלכה כתובה בפ׳ בן זומא:
ל אומר . זהו הלל הזקן שאמר למעלה בפ״א : ל  ה
ל תפרוש מן הצבור. אלא השתתף עמהם בצרתם  א
 כלי שחשמח עמהס כמ״ש הפסוק W שישו
 אתה משוש כל המחאבלים עליה. כלאמרינן כל מי
 שאינו משתחף עם הצבור אינו רואה בנחמח צבור
 ואינו רואה סימן ברכה לעולם בפ׳ אחרון לתענית:
ל תאמין בעצמך. שהרי יוחנן כיג שמש בכהונה  א
ד  גלולה שמונים שנה ולבסוף נעשה צדוקי: ע
.  שתגיע למקומו. שיבא כמו כן לילך ותנצל ממנו
 וכן מצינו בירבעס בשעה שבנה שלמה בהמ״ק והשלים
 אוחו הניח מפתחותיו חחת מראשותיו כלי שישכים
 למחרת להקריב תמיל של שחר בזמנו מה עשתה
 בת פרעה הכניסה לו על משתו כמין רקיע של
 נחושת ומזלות וכוכבים מצויירים בו כלי להטעותו
 בלילה וליהנות מגופו של אוחו צליק ועברו עליו
 ארבע שעות ביום שלא עמל ולא קרב תמיל
 של שחר ועל אותה שעה שנינו בגמרא ירושלמי

 על תמיל של שהר שקרב בארבע שעות מה עשה ירבעם קבץ כל שבטו של אפרי ס והשכים
 לפהחו של שלמה להרתיעו על זאת יצאת בת קול ואמרה לו רשע אתה מחייבו על השוגג
 וז״ש הכתוב [ה] כלבר אפרים רתת וגו׳ כשנרתע אפרים והגיל על התמיל ששהה:ואל חאמר
. כלומר אל תאמר על לבר של תורה שאתה יכול לשמוע עכשיו שתשמע לבסוף אלא ר ב  ל

. ריק מכל לבר ר ו  לאלתר הס אזנך לשמוע. פיא ואל מאמר לבר כלומר אל תאמר לבר סול שא״א לשמוע לאחרים שאס תאמרהו סופו לישמע בעולם שאתה גלית לו את הסול: ף, ב
. אבל ירא חטא אפשר להוי מתוך שהוא מתעסק ׳ כו  כמו שלה בור [תרגום ני] והאלמה לא תשס לא תיבור] וגרוע הוא מעם הארז שאפי׳ בטיב משא ומתן אינו יולע: ולא עם הארץ ו
לא הביישן למל. לפי שנא׳ ש אס נבלת בהתנשא ואם זמות יל לפה. וזה הפסוק פירשו חז״ל במס׳ ברכות אם מנבל עצמו בלבד תורה סופו להתנשא אבל אם הוא שותק  בסחורה: ו
ולא הקפדן מלמל. זהו רב שהוא קצר לב וכועס אס ישאל התלמיל פעמים הרבה בענין אחל ותרגום  שאינו שואל בהלכות ובשאר ענינים ישים ידו לפיו כלומר צא ידע כלום: [
 M הקצור קצרה ידי האיתקפדא אתקפדא גבורתי מן [ט] קפדה בא • ומן [י] קפדתי כארג חיי]: ולא כל המרבה בסחורה יוחר מדאי מחכים בתורה וכן הוא אומר [כ] לא בשמים
 היא לא המצא חורה לא בחגריס ולא בסחרנין שפורשין מ; היבשה ליס: נ״א האדם הרוצה להחחכס צריך שיעסוק בכל עניניס של יישוב העולם בין בסחורה בין בשאר חכמות דרכי עולם
ל דאספח אשפוך. על שהייה מלסטם אח הברייה ומניפן ף הוא. הלל היה אומר: ע ל ותעסוק בצרכי צבור אבל במקום שיש איש אתה העסיק בחורחך: ו א ד ת ש  להיות מבין בכל ע״כ: ה
 בנהר הציפוך בנהר: וסוף מטיפיך יטופון.אותס שהציפוך יהיו גיכ מתים נאותה מיתה שהם היו חייבין מיתה אלא שנהרגו עי״ז מפני שהיה הקב״ה עתיד לגבות מידן וכה״א [ל] מרשעים
ה לאגה ב ר ה רמה. ללמלך שאין מועיל לו ריבוי נשר כריבוי הורה. נ״א מי שמבריא עצמו בבשר כשמח יש לו תולעה ורמה: מ ב ר  יצא דזע• ויש מקומות שלא נהגו לזמר זאת ההלכה: ז מ

_  רביגו יוגה _
 חטאים ולדבריהם תאבה כי הם מושביו את הלב ואל תאמן בעצמך עד יום מותך לאשר
 אשמעם ואת הטוב אקבל ואת הרע לא אקבל שלא תסמוך על דעתך כאשר סמך ר' מאיד
 בלמדו לפני אלישע אחר הטין כדאיחא במס׳ חגיגה שאמרו עליו על דרך משל דמון מצא תוכו
 אבל קליפתו זרק. ולא כל בני אדמ שוין כאשר אתה מוצא ביוחנן כהן גדול ששימש בכהונה
 גדולה (שבעים) [שמינים] שנה ולבסוף נעשה צדוקי כי בשמוע אותם אפילו ברברי תורה יש
 בדבר עונש גיול עד מאד וכדאשדינן [ע׳ז ט׳ז ע״נ] על אותו חכם שנמסר למיני! ואמרו לו
 שמא מינות שמעת והנאך ויו׳! ואל תדי; את הברך עד שתגיע למקימו. גם זה הוא מן העני!
 שאין לאדם להאםי! בעצמו ולא לסמוך בדעתו יותר מדאי. וכאשר יראה חברו במעלה גדולה
 ולא יתנהג ביושרו. אל יאמר אם הייתי ממלא מקימו לא הייתי עושה דבר רע מכל אשר הוא
 עושה לרוע לפי שאינך יודע וכמוך כמוהו בתוא׳ בני אדם . ואולי המעלה ההיא מטה גם
 אותן־ אז כשתניע למקומו ולמעלתו ותעביר על טרותיך יהיה לך רשות להרהר אחר מדותיו :
 ואל חאמר דבר שאי אפשר לשמוע וסופו להשמע. שצריך אדם להשמר ולהזהר מ! האפשרות.
 לכן אש יש לך סוד אל תספר אוחו אף למי שנפשו קשורה בנפשך ואל חאמר אי אפשר שישמע
 דבר זה כי אין ביגינו איש אחר שיוציא הדברים . וסוף דבד הכל גשמע גם בינך לבין עצמך אל
 תשמיעהו לאוניך כמו שאמדו רזיל על דרך משל ואל תשיח בין הכתלים כי אזגים לכותל ועל זה
 אטד שלמה ע״ת[קסלת ייא כי] כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל בגפים יגיד דבר: אל תאמר
 לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה כי לא תדע מה ילד יום וגם למחר יקראו לך כי חדשות חס
 מגידים ותצטרך ללכת בדרכיהם כי אין מחסור לענינים המתחדשים בכל יום ונמצאת יוצאת
 מן העולם בלא תורה אלא עשה תורתך קבע וםלאיחך עראי: ה הוא היה אומר אין ביר ירא
 חטא ולא עם הארץ חסיד . הבור הוא ריק אין בו לא תורה ולא מצות ולא דרך ארן במדות
 טובות ובתרגום לא חשם לא חבור לא הוצרך ולא בור חסיד שאף ירא חטא איננו כי מתוך
 הרקות שבו גם מן העבירות לא ידע להשמר . אבל עם הארץ מעורב עם הבריות במדות חשובות
 ויש בו מקצת דעות ישרות יודע להשמר וישמיד גפשו מן הפשעים ויוכל להיות צדיק ולעשות
 ולקיים במה שאומר לו שגצטוה אך אל מעלות החסידות לא יובל להשיג כי אש גדול בתורה.
 שהיא טרה שצריכה טתרת הלב וזכות הנפש ואין זה בידו חבטה להטותו מן הקו האמצעי
 אל הקצה האחרון שיעשה לפנים משורת הדין. ועל זה נקרא עם הארץ מפני שהוא עםהם
 בדרך ארץ. ולפי שרוב בני העולם כמוהו ־. ולא הבייש! לטד. טדת הבושת היא טובה בכל
 עני! לבד בלמוד בעני; שנאמר [תסלים קי״ט מיו] ואדברה בעדתיך גנד טלכיפ ולא אבוש .
 שדוד ע״ה בכרהו מפני שאול ובעמדו לפני מלכי אומות העולם לא היה מתבייש מלדבר בתורה
 ובמצות גם כי יהתלו בו ומלעיגים בדברו, כי לא טובה הבושה בלימוד. ונם אין לתלמיד
 לומר םפש כמוני איך אשאל דבר לפני חכם גדול בתורה ומפולפל בחכמה. לא דעת ולא תבוגד.
 לי ואס כה יהיה משפטו כל הימים חכמת אליו מאין תבוא. וזהו שאחז״ל [בעלי] המוסר בספר
 מבחר הפנינים שאל שאלת השוטים ושמור שמירת הנדיבים. דייל כאשר הנדיבים לא יפזרו
 ממונם ולא יעצרו אותו אך נותנים אותו למקומוח הראויים בחפץ ורצון כאשד ביארנו למעלה .
 כן החכמה ידבר בה עם אנשים הראויים ובעת הראוי. אך לא עם כל אדם ולא בזמן שיודע
 שאין דבריו נשמעין . נמצאת אומר שיש להן לשאול כל שאלה ולא יתבייש כדי שילמד
 הדבריפ: ולא הקפדן מלמד . אין צריך לרב שיהיה כעסן ולא רוחו קצר אך רוחב לב ומשיב
 לכל אדם בכל דבר (שיש לו) [שישאלו]. גם כי יתקשו מלהבין תשובתו יחזירה אליהם עד
 שירדו לעומקו של דבר: ולא כל המרבה בסחורה מחכים אחר שעוסק בסחורתו כל היום
 ועושה ממנה קבע ומתורתו עראי לא יתחכם לעולם: ובמקום שאין אנשים השתדל להיות
 איש . פירשו הראשונימ ז״ל במקום שאין אנשים לעורך במצות וליםרך השתדל להיות איש
 וישר את עצמך שלא לעשות כי אש הטוב והישר בעיני הי. פירוש אחר ובמקופ שאי! אנשים.
 אש ראית דור שהתורה מתרשלת על ידו עמוד והשתדל בה שנאמר [תהליס קי״ט קניו] עת
 לעשות לה׳ הפרו תורתך מה טעם עת לעשות לה' משוש דהפדו תורתך דמרישא לסופיה
 מדריש כדאיתא בשלהי מסכת ברכות(דף ס:). ועוד נוכל לפרש במקום שאין אנשים גדולים ממך
 בחכמה השתדל להיות איש . ואל תמנע מלהחכים אעיפ שלא תמצא חכם בעירך גדול ממך
 אף אם אין בדור ההוא כמותך תראה עצמך כאלו בדור חכמי התלמוד ואתה עמהם במקום
 אחד. גם כי תשיג למעלתם תחשוב כי אס אתה עומד עם הנביאים עד משה רבינו ע״ה
 ומתי תשיג למעלתם ולחכמתס. ובזה לא תתרשל לעולמ מללמוד ובכל יום ויום התקן במדותיך
ף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים  כי תוסיף על חכמתך ותהיה כמעין הנובע:( א
 ונוי על שהרגת וגרמת להציף גולגלת הנהרג הרגוך והציפו גלגלתך ושלא כדי! עשו וכאילו
 שפכו דם נקי. והיא הדבר כי אין נ](ברין) להמית הרוצח אך הבית דין בזמה״ב על פי התורה וכל
 ההורגו חייב מיתה.הואיל ואין דמו מסור בידו של הורג להורגו.ומפני כך בסוף מטיפיך יטופון
 מאחדים. יעשו להם באשר עשו -לאחדים כי על כן נהיה הדבר הזה. שכל! חייבי! ומגלנלין
 הובר, על ידי חייב •י ז הוא היה אומר מרבה בשר וכוי האדם חושב כי על ידי התענוג
 והעידון חיים יוסיף כי ינהיג עצמו על פי הטבע ואין שלטון ביום המוח לא לעזר ולא להועיל
ה נכפים מרבה דאגה. אל יחשוב כי על ב ר  יהיה לו הבשר ההוא כי לבושת ונם לרמה : מ

 בתודה כי עבירה גוררת עבירה. ועל זה ארו״ל נמפ׳(חולין) [נרכות ד׳׳ח] כל הנהגה מיגיעו עליו
 הכתוב אומר [תסליס קכ״ח נ׳] יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הוד, וטוב לך
 לעולם הבא על כן צריך לחכם שידע מלאכה כעני! שנאמר [קהלת ז׳ ייא] טובה חכמה עם
כל העוסקי! עם הצביר יהיו עוםקין עמהם לש״ש . לא להתכבד ולא להניח מהם ולא  נהלה : ו
 להשתרר עליהם אלא להנהיגם בדרך ישרה והכל לשם שמים שובות אבותם מסייעת! וצדקתם
 עומדת לעד שאע״פ שאתם עוסקין עמהם וצרכיהם געשין על ידיהם לא אתמ נירמי! להם
ם מעלה אגי ת א  אלא זבות אבותיהם של צבור מםייעתס וצדקתם עומדת לעד לאלף דור : ו
 עליכם באילו עשיתם. כלומר אע״פ שזכות אבותס מסייעתם וצרביהם נעשי! בזכות אבותיהם
 ולא על ידיכם אתם העוםקין מעלה אני עליכם כאילו נעשה כל צרכיהם על ידיכם ובזכותכם .
 כך פי׳ הראשונים ז״ל ויש לפרש עוד פירוש אחר וכל העוםקין עם הצבור יהיו עוםקין עמהם
 לשום שמים ואל תאמר למה לי הצרה הזאת לטרוח בצרכי צבור ואף כי יעשה צדקה עליהם
 לבד מתן השכר כי ממונם הוא שאין לך לחשוב דבר זה כי כפליים תטיב לעצמך בעבורך מפני
 שזכות אביתם משייעתן ותצליח במעשיהם מאשר תוכל להצליח במעשיך: ומעלה אני עליך
 שכר כאילו עשית אותה משלך את הכל וכאילו מכיסך נתת את אשר נחנו על ידך והנך מרויח
 בםרחך במעשיהם מאשר אש הטרח לעצמך כי מעשיהם מרובים ממעשיך: וכל אשר אתה
 עושה ה׳ מצליח בידך שזכית אבותם מםייעתן . לכן העוסק בצרכי צבור היטיב לעצמי הרבה
 מאד. ובלבד שיכוי! לבו לשמים :J הוו זהירין ברשות.כלומר להתרחק מן השלטנות בימי הקדם
 שלסוף םורידין את האדם מנכסיו שאין מקרבי; לו לאדם אלא לצורך עצמן א] דבר שלטון איננו
 אך חש לחקור בני אדם ואין הקר למחשבותיו ומי ירד לסוף דעתי י: גראין כאוהבי! בשעת הנאת!
 ואי! עומדין לו לאדם בשעת דחקו. בהעצר אליהם יד הממ,־ן אף כי מחמת הדוחק לא ירחמו
 על העני עד שיורידוהו מנכסיו וישכחו הראשונות כי הכל חלף עבר . וכך הוא פשט המשנה
 הזאת ואם הדבר כן הוא מדברת בפגם השלטונים. וחלילה חלילה לא יהיה הדבר ולא יקום .
 ועל ידם מתקיים העולם כלו והם עושי; דין ומשפט בארץ ואין איש שיוכל להיות אמתי
 כמותמ שאינן צריכין להחניף הבריות כי אינן מתפחדין ואין דבר מונע אותם מלכת בדרך
 ישרה . על כן נראה לומר כי השלטונים נס אהבתמ נם שנאתם לא בידם היא וכאשר השלטון
 צריך אל האיש ומקרב אותו ומדאה לו אהבה בשעת הנאתו מאת ה׳ יצא הדבר ולא מאת השלטון
 והי זימן לאיש מהנאתו וכי יחטא האיש לה׳ ואשם ורוצה לדוחקו ומי יכול לעמוד לו
 ואף כי יחפוץ השלטון לעשות לו יקר ואי; בידו אך לנקום נקמת ה׳ ולייסר את אשר יאהב ה'
 יוכיח. וזהו שנאמר [משלי כיאיא׳] פלגי מים לב מלך ביד ה׳. ר׳ל כמו הפלג האדם מטהו לכל
 צד שירצה כן לב המלך ביד ה'להטותו להיטיב לאיש אשר הוא חפץ ביקרו ומשלמ לשונאיו
 אל פניו להאבידו. ואמר לב המלך ולא דבר על שאר אנשים וכן כל הלבבות ביד ה' מפני שאף
 על פי שחושב מחשבות ובידו יכולת לעשות לפי הנראה לעינים אך האמת אין כה בידו להרע
: ד הוא היה אומר עשה רצונו כרצונך באשר האדם ם י י  ולא להיטיב אף כי אם דבר אלהים ח
 עושה רצון עצמו בחפץ ובתאוה ק יעשה לו רצון הקב״ה. ולא להפריד רצון הקב״ה יחי ורצונו
 אך לעשות שניהש דבר אחד ר״ל שלא יהיד,-לו רצוז^י אם-דבר שהוא לרצון לפני ה' ואמרו
 באבות דר׳ נתן וכן בדוד הוא אומר [דה׳א כיט ייד] כי ממך הכל ומידך נתנו לך . ונתן עצה
 לבני אדם להתגבר על טבעם לעשות כחפץ ורצון(רצון) הש״י גם בממונם ובקנינם כי ה׳ נתן
 הכל ופקדון הוא בידם ובהעלות אל לבו זה עכ״פ יעשה מהפקדון רצון הבעלים שהוא הקב״ה
 ובזה לא ידאנ בתתו לצדקה ויעשה רצונו כרצון הקכ״ה ברצון ובטוב לבב . כדי שיעשה רצונך
 כרצונו. והש״י משביע לכל חי רצון ונותן לחם לכל בשר ולכל בדיה כדי מחסורה ובזה חפצו
 ורצונו ואם תזכה.להיות לרצון לפניו יעשה רצונך נם בצרכי עולמך הקטן ויתן פרנסתך שהוא
ל רצונך מפני רצונו של הקב״ה כדי שיבטל רצון אחדים ט  זה רצונו על כל באי עולמ: ב
ל אומר אל תפרוש מן הצבור בשעה שהצבור עוםקין בתורה ובמצות ל  מפני רצונך: ה
 הוא כתר כל עולמים וכבוד כל ממשלתו כי ברוב עם נאספים לקיים מציתו הדרת מלך הוא
 ואין ראוי לפרוש מהם שנאמר [דכריס ל״ג הי] ויהי בישרון מלך בהתאסף ונוי וזהו בצבור ההולך
 בדרך טיבה ויתקבצו לעשות טצוה. אך צבור הנוטה לדרך רעה ומעשיהם מקילקלי; אין ראוי
 להתחבר עמהם והפורש מהם הדי זה משובח ועל זה אמר ירמיה הנביא ע״ה'[ירמיה ט׳ אי]
 מי יתנני במרבד מלון אדהים ואעזבה את עמי ואלכה מאתם כי כלם מנאפים עצרת בנדימ : ואל
 תאמן בעצמך עד יומ מותך הוא נדרש בין לחסידות בי; לאמונה שאע״פ שנתכנה לך רוח
 אמונה ונכונה לא חהיה צדיק בעיניך. ולא חאטר כמה ימים לא פעלתי און הכרחתי את יצרי
 ואני יכול עליו ונוצח אותו כבר נשבר ואנחנו נמלטנו ולא יכול להטותו מן הדרך הישרה והוא
 אויב ואורב אליך בהמצאי אותך פעמים עוסק במלאכתך ולא לומד ולא חושב בדברי אלהים
 חיים מרקד לפניך ומדבר אל לבך להטותך לשוט בארץ ולהלך בדרך לא עבר בה איש טוב ולא
 ישב שם ואולי כי יכול יוכל ותלקח נפשך בידו. לכן השמר לך ושמור נפשך מאד ופחדו מעליך
ד על דרכיך עד לא יוכל  אל תדחק ועשית בחכמתך אם איש חכם אתה לשום עיניך ולבך תםי
 להתקרב אליך כל ימי חייך ועל זה נאמר ואל תאמן בעצמך עד יום מותך גם לעני; האמונה
 נאמד הדבר הזה לבל תלמוד מן המיני! ואפילו מן הדברים האמתיים כי פגיעתן רעה פן יפתוך

 כבוד
 א] נראה דצ״ל ואיננו דבר שלטון אן הס לחקור בני אדם ואין מקר למחשבותיהם ומי ירד לסוף דעתס. נ] נ״ל כי־ך.



ס שני רש׳יי ר ת פ ו ב  14 ימב׳ים א

 שמא יאנסו נכסיו ממנו: מרבה גזל. שנוזלים אח אחרים לסתם עבלים גזלנים כלומר
 כל אלו הרבויים לא חשיבי. אבל מרבה ישיבה של חלמירי חכמים מרבה חכמה. שמחלדין
ל תחזיק סובה לעצמך. לומר כך וכך  ומחכמין אותו כלאמרינן ומחלמילי יוחר וכי׳: ח א
 למלתי[וראוי אנישיבבלויי ה3ריות]ולפי שהוא לא הניח בעולם לא משנה ולא מקרא שלא למל
: כי לכך נוצרת. לשם כך יצאת ף לכך היה אומר כן ו ה א ר ו  ת

 לאויר העולם כדכתיב [ה] ויהי ערב ויהי בקר יום הששי
 מלמל שהתנה הקביה עם מעשה בראשית שאם אין
 מקבלי! ישראל את התורה יחזיר העולם לתוהו ובוהו
 נמצא עכשיו שחובה גלולה מוטלת עליו וצא במונה
 הוא עושה: הוא היה מונה שבחן רבן יוחנן
 בן זכאי ולפי שחלמיליו היו קוראם בשמו אליעזר
. (בור ה פ ר סול שאינו מאבל מ ו  יהושע כוי: ב
 סול) למיונו [י] כהקיר ביר מימיה לפי שמוח
 בסיל כל סביביו ואין נבלעים מימיו כך הוא לא
 שכח אפילו לבר אחל מתלמולו: אשרי יוללתו.
 שהיה בקי בכל לבר למול ויועץ וקרוב למלכות ואני
 שמעתי לפי שאמו גרמה לו שיהיה חכם שכל הימים
 שעברתו אמו היתה מחזרת בכל יום על כל בתי
 מלרשות שהיו בעיר ואומרת להם בבקשה מכם
 בקשו רחמים על העובר הזה שיהיה חכם • בגמרא
. חריף ומחולל יותר בר ן המתג  ירושלמי: מעי
. אבל רבי אליעזר לא היה חריף כמוהו  מלאי
ו של ר״ג מ ש מ  וסיני ועוקר הריס סיני עליף: [
ן סוב יוחר טוב מחבר  ומשמן שצ רינ״י]: ט שכ
 טוב ששכנו רואהו כל שעה ביום ובליצה וצומל
ל לבריו לבריכם שהכל חצוי ל כ ב ש  ממעשיו: [
ם. ד הלוה מן האלם כאילו לוה מן המקו ח  בלב]: א
 מאחר שהמקום עתיל לפרוע לו למלוה שנא׳ [י]
 וצדיק חונן ונותן.[צליקו של עוצם הוא המקוס]נ״א
 וצליק חונן זה הקב״ה שהוא צליק חונן ונוחן לו
 למלוה ומלהזכיר שמו של הקב׳ה גבי הלואה מכלל
 לחשיב כאילו לוה מן המקום. המקום הוא מקומו
 של עולם [ואין העולם מקומו] וכס״א [ח] ומתחת
 זרועות עולם אבל העולם לא יכילנו שנא׳ [ע] השמי׳
ב טוב יהא לו בכל  ושמי השמים לא יכלכלוך: ל
ס  לבר ולא יבא לילי תקלה לעולם: י ה
 אמרו שלשה לברים. כל א׳ מאלו ה׳ תלמילים:
 יהי כבול חברך חביב עליך כשלך . אימתי

 נשים מרבה כשפים מרבה שפחות מרבה זימה
 מרבה עבדים מרבה גזל מרבה תורה מרבה חיים
 מרבה ישיבה מרבה חכמה מרבה עצה מרבה
 תבונה מרבה צדקה מרבה שלום קנה שם טוב
 קנה לעצמו קנה לו דברי תורה קנה לו תיי העוה״ב:
 ךן רבן יוחנן בן זכאי קבל מהלל ומשמאי הוא היה
 אומר אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה
 לעצמך כי לכך נוצרת : חמשה תלמידים היו לרבן
 יוחנן בן זכאי ואלו הן ר׳ אליעזר בן חומטים וד׳
 יהושע בן חנניה ור׳ יוסי הכהן ור״ש בן נתנאל
 ור״א בן ערך: הוא היה מונה שבחן ר״א בן
 הורקנום בור סוד שאינו מאבד טפה ר׳ יהושע [בן
 חנניא] אשרי יולדתו רבי יוסי [הכהן] חסיד ר״ש
 בן נתנאל ירא חטא ור״א בן ערך כמעין המתגבר:
 הוא היה אומר אם יהיו כל חכמי ישראל בכן*
 מאזנים ור״א בן הורקנום בכף שניה מכריע את
 כלם: אבא שאול אומר משמו אם יהיו כל חכמי
 ישראל בכף מאזנים ורבי אליעזר בן הורקנוס אף
 עמהםור׳אלעזר בכףשניח מכריע את כלםייטאמר
 להם צאו וראו איזוהי דרךישרה שידבק בה האדם
 רבי אליעזר אומר עין טובה רבי יהושע אומר חבר
 טוב רבי יוסי אומר שכן טוב ר״ש אומר הרואה את
 הנולד ר״א אומר לב טוב אמר להם רואה אני את
 דברי ר״א בן ערך שבכלל דבריו דבריכם: אמר
 לחם צאו וראו איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה
 האדם ר׳ אליעזר אומר עין רעה רבי יהושע אומר

 לבר שיעשה טוב לו ולזולתו ודברי הכתוב בזה טובים מאל אמר [א] כי פועל אלם ישלם לו:
 ה שבחר״א בזכרונות טוב בהלמות לבור מוסל שלא יאבל מימיו ושבח רבי יהושע במעלות
 המלות כי בהם יאושר האלם ויכובל ויאהבוהו רוב עולם ולזה הוא מאשר בו יוללחו: ורבי
 יוסי שבח בטוב מעצות המלות ובמעלות השכליות. ר׳ שמעון שבח ביראת חטא והוא זריזות

 והשתללות בעניני עסקי הטוב ושמירתו מרע ושבח
 ר׳ אלעזר בן ערך בטוב ההבנה והיות כל ענין עמוק
: ט עי; טובה. 1 ' נ ע ל ה  קל אצלו ותבונתו מוססח ע
 ההסתפקו׳ במה שיש צאלס והיא ממעלות המלות:
 ועין רעה הפכה רצה לומר הקטנת הלבריס
 והחריצות על התוספת: ואמרו הנה הרואה את
 הניצל אשר ענינו שיצמל מס שעתיל להיות ממה
 שהוא נמצא עתה אינו בחכמות על שתהיה מעלה
 שכלית ויהיה פירושו שיצמל הנסחר מן הנראה אבצ
 רוצה בו הנה העיון בעניני האלם מעסקיו אשר
 בהם המשך מציאותו שיעיין באחרית עניניו וכנגל
 זה הביא משל אחל והוא אמרו הלוה ואינו משלם
 שלא ילוהז לבר אחר כך והוא פחיתות המלה וצליק
 חונן ונותן זה צדיקו שצ עוצם והוא ה׳ יחברך
 שנא׳ [נ] צדיק וישר הוא וכן W ואחה צדיק על כצ
 סבא עלינו פירוש חונן לאדם המלוה להכירו ואינו
 משלם משלם לו הקב״ה חלף עבודחי שגמל חסד
 לזולתו ללוותו עד שתשיג ידו די מחסורו וכאשר
 מצאה ידו ולא ישלם למלוסו ה׳ יתברך משלם לו:
 וענין רואה לבריו בוחר ומבחין מענין [ד] אמי לא
 ראהשטנחו לא בחר והבחין שבכלל לבדו שאמר לב
 רע הוא הכל: וכבר בארנו בס׳ השני אשר הקרמנו
 לפירוש זאת המסכת שמעלות המלות כולם ימצאו
 לחלק המתעורר לחלקי הנפש לבל ולו ימצאו גס כן
 פחיתיות המלות ובארנו בפי הרביעי שהפעולות
 שהם טובות הם הפעולות הממוצעות אשר יבאו
 ממעלות המלות וכן הוא ילוע אצצ הפלוסופיס
 והרופאים שהנפש המתעוררת היא בלב והצב חררה
 וכליה אליו חיוחס. ואע״ם שהכחות כלם מפוזרות
 מן הלב והוא החחלתה לפי דעת האמתי אבל הכח
 המתעורר לא יתפשט ממנו לאבר אחר כדרך
 שמתפשט הכח הזן ר״ל החלק הצומח אשרספרנוהו
 בפי הראשון מן הלב אל הכבד והבן מכל מה

 עין משפט
 נד מצוה

 א מיי' פרק ו
 מסלכית דטות

 הלכה ג :

מות ה מקו א ר  מ
 [א] איונ ליד י׳א :
 [נ] דנריס ל״נ ד׳:
 [ג] נחמיה p׳ ל״ג:
 [ד] [אינהג׳ ליו]:
 [ה] כראשית א׳ ל״א:
:  [ו] ירמיה ו׳ ז׳
 [ז] תהליהליז כיא:
 [מ] דנריס ל״ג כ״ז:
 [ע] מיא ח׳ כיו:

 נס$׳מ סיא טובה

 חבר רע רבי יוסי אומר שכן רע ר׳ שמעון אומר
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 יונה
 דבור על אופגיו t איזו היא דרך ישרה שידבק בה האדם. בכל הטדות טובות והישרות
 יש לאדם להדבק בהם ר״ל להדבק בטדה אחת להיות שלם בה כי טוב לארם לאחו( בטדה אחת
 בשלמות ונקל אליו להשיג ממנה אל כל חמדות החשובות מהיותו בן כמה מדות ואיננו שלם
ו שאמר ר׳ אליעזר עין טובת. דיל מדת הנדיבות שהיא מרה נאת ומשובחת ה  באחת מהן: ת
 ואחר היות בתכלית הנדיבות על כל פנים ישיג אל המעלות האחרות כי מחמת רוחב לבו ועינו
 היפה באה אליו המרה הזאת. ואדם כזה ראוי לכל מרה טובה וזהו שכתוב [משלי י״ד כיא]
 ומהוגן עגיים אשריו ר״ל שהעניים הם םוצאין חן בעיניו ונותן להם בעין יפה מלשון [תסליס
י יהושע אומר חבר טוב. ב  ק״כ מיו] ואת עפרה יחננו שעפר ארץ ישראל ימצא חן בעיגיהש: ר
 שידבק אל דרך הישר הזה והוא נקל לעשותו ולהיות חבר טוב לאיש אחר לאשר לבו חפץ .
 ולהרגיל עצמו שתהא רוח [אחרה] נוחה הימנו וכן יבא באהבה עם כל הבריות: ר' יופי אומר
 שכן טוב. שיהא בעצמו שכן טוב אל כל שכגיו ואחר היותו טוב ואוהב נאמן לחמשה בגי
 ארם או לשמונה. קרוב אליו הדבר לאהוב את בל באי עולם . וגטצא מאושר בכל חמדות
 הטובות •־ ר׳ שמעון אומר הרואה את הנולד. שנותן עיניו על כל דבר ורואה כל הדברים
 הנולדים קורט שיולדו וכשרואה דבר שיש שכר בתחלתו וסופו מביא לידי הפסד מתרחק ממנו.
 ובזה לא יחטא לעולם. כי יהשוב שכר עבירה בננד הפסדה. ועל כן יש לאדם להדבק בדרך
 ההיא לחשב בתחלה מה יהיה בסוף. ולחשוב כל עניניו על ידי מחשבה זאת: ר׳ אלעזד אומר
 לב טוב. רמז״ל פי' שזו היא מעלת תקון המרות לפי שדעותיו של אדם נובעות מן הלב. ובזמן
 שלבו טוב בל מדותיו ישרות ודעותיו נכונות ונמצא שמח בחלקו. ומתחבר עם הטובים ואינו
 חפץ אלא בדבר שיש בו תועלת ולא הפסד. וכן כתב הרמ׳ה ז״ל. ואמנמ כי הדבר כן הוא
 כדבריוע. אך אין הפי׳ מתיישב לפי דרכגו. על כן גראה לפרש כי לב טוב ר״ל מדת הרצון
 זהו חפבלן שאינו קצר רוח. ומתרחק ממרת הכעס ומשיב במעגה רך . אף (אך) בי יעשו לו
ר להם רואה אני את מ  דבר רע יסבלהו ואי! מר בפיהו כי חכו ממתקים וכלו מחמדים : א
 דברי ר' אלעור מדבריכם שבכלל דבריו דבריכם . כי אדם שמדת כזאת שוכנת בקרבו טוב
 הוא נם לחבריו ולשכניו ולכל העולם . גם מדת הנדיבות יש לו כי אם הגוף והלב מתנדב לבני
 ארם לחפוץ בכל חפצם ולעשות רצונם כל שכ! שיתנדב להם בממונו. וכל טרה טובה תשכון
 באדם כזה. בי החפץ דבר גדול מ! המעשה בלב מרפא. כי הנה המצות פעולת האברים מלאכה
 לבר היא. ונקלה לעשותה. אך שיתן עיגיו ולבו שם כל הימים לחשוב מחשבות לעשות מלאכת
ר להם צאו וראו איוו היא דרך מ  ה׳ מרוב הדבקות ואהבתו בשם ית׳ הוא אליו הדבר הזה: א
 רעה שיתרחק ממנה האדם. ר' אליעור אומר עין רעה. צריבין אנו לפרש שאלתו ותשובתם
 כי דבר ידוע הוא שהפך מן הדרך הישרה היא הדרך שיתרחק ממנה האדם . והנכון כי מפני
 שיש כמה מרות טובות שהפכן אינו רע כמו מדת החסידות שהיא מעלה גדולה עד מאד ואם
 לא יתחסד לא יקרא רע . על זה אמרו עין רעה כלומר אל יאמר אדם מדת הכילות איגו רע
 אחר אשר לא עשק ולא גזל את עמיתו ורעתו רבה כי היא יסוד לכל מרה רעה וממנה יבא
 לעשות כל דבר רע שלא יאמר אש לא אשינ אל הקצה האחרון במעלות אינני חסיד אך אהיה
 צדיק לעשות מה שנצטויתי עליו. והוא לא ידע כי חסרון לא יוכל להמנות אך יחסר בלבו
 באחרית הימים כי המעט החסר יהםרנו חסר גדול כמו שאמר שלמה עיר, בחכמתו [קהלת י׳
 אי] זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקה יקר מחכמה מכבוד סכלות מעם. ר׳׳ל כאשר הזבוב
 שהוא קט! מפסיד לגמרי אל הדבר החשוב מאד שמן הרוקת כן סכלות מעט ליקר החכם
 והנכבד כי מדת הכילות גורם לאיש להיות בליעל במדות הטובות . ונקרא שמו בליעל במו
 שמצינו בנבל הברמלי מפני שאמר [ש״א כיה י״א] ולקחתי את לתמי ואת מימי ונו׳ ואמר עליו
 [שפ כיה] אל גא ישים אדוגי את לבו אל איש הבליעל חוה על גבל: ר׳ יהושע אומר
 חבר רע . רבי יוסי אומר שכן רע . בהיותו בעצמו רע אל חבריו ושנגיו : ר״ש אומר הלוה
 ואינו משלם . לא היה יכול לומר בכלל הפך כי הרואה את הנולד שיתרחק ממנה האדם שכל
 אחד מרוחק ממנה מאליו אבל יכול להדבק בה על ידי הפועל ולקח דבר אחר שיש לארם
 להראות.את הנולד . ומי שאינו רואחו אינו מתרחק מדרך רעה כמו הלוה ואינו משלם שבשעת
 הלואר, היה לו לחשוב ולראות אם יוכל לפרעו כשיגיע זמן הפרעון. ואם לא יכיר בשלו כי
 יהיה בידו יכולת לא ילוה עתה משום דוחק שיהיה לו וידחוק השעה גם אם הוא צריך ההלואה
 הרבה מאד. אחד לוה מן האדם כאלו לוה מן המקום ב״ה שמצינו הלואר, בהקביה שנאמר
 [משלי יינו י״ז] מלוה ה' חונן דל ונטלו ישלם לו ר׳׳ל כאילו מלוה ה׳ אותו התונן לדל ושבר
 נדול יש לו. וזהו שנאמר כאן כאילו לוה מן המקום כלומר לבל תחשוב אחר שאי; לי במה
 שאפדענו.וכבר תבעני בב״ר ולא מצאו לי דבר למשכן ויצאתי זכאי מר, פשעי ומה חטאתי
 וכאילו לוית מן המקום ב״ת הדבר עליך ואם אתה פטור מדיני אדם אך לא מדיני שמים
 וכאשר לא תפטר בשביל בני האדם היה הרין בינך ובי; השם. כי בהיות לך דין הלואה עם
 בני ארם אינך פטור אעיפ שבני אדם פטרוך מה טעם שנאמר [תסלים ל״ז כיא] לוה רשע ולא
 ישלם וצדיק חונן ונותן. כלומר כיון שלוה ואינו משלם רשע הוא • וזאע״פ שאין לו כי מתחלה
 היה לו לעיין במה יפרעהו. אבל הצדיק חונן ונותן מה שיש לו ליתן ולפרוע בהן נותנו כי על
 כל פנים הוא מהר מתחלה במה יוכל לפרוע ואע״פ שלאדם הפורע חובו אין •מחזיקי! טובה לו.
 אך הצדיק שהוא בדרך ארץ חן בשפתותיו ואף כשטחויר ממונם לבני אדם מחזיקי; לו טובה
 ונעשין אוהביו על ידי הממון שלהם: ר׳ אלעזר אומר לב רע . אמר לחם רואה אני את דברי ר׳
ם אמרו תלמידי רבן יוחנן בן ובאי שלשה  אלעור בן ערך מדבריכם שבכלל דבריו דבריכם : י ה
 שלשה דברים גמה וכמה דברים אמרו אלא דיל שהיו רגילין כל אחד לומר שלשה דברים בכל
 יום כענין שאמרו(מרגניתא) [מרגלא] בפוטיה ררב ברבדים חצריכין תדיר: ר״א אומד יהי כבוד

 רבינו
 כבוד עשרו ורוב נכסיו יבלה ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. והוא דואנ עליהם כל השנה כולה
ה עבדים מרבה נזל מרבד, שפחות מרבה זימה. ב ר  שאל אותו ויגדך עשיריך ויאמרו לך מ
 מרבה גשים מרבה כשפים. וכי יגזלו העבדים הוא לוקה עליהם כי יש בידו למנוע אותם
 ואף אש אינו יודע הדבר עליו מושלך כי כספו וזהבו הס. גם כי השפחות מונות עם אחרים
 הדבר אליו כאילו הוא בעצמו מזנה עמהס כי נבלה נעשתה בביתו. גם כי ברבות גשים גורם
 להם שיעשו כשפים להרבות באהבה. והשנואה תעשה פי שנים עד תטה לבו וכעסתה צרתה
 נם בעס ועל צוארו יתלו הדבר כי הוא עון פלילי שנאמר [שמות כינ ייז] טכשפה לא תחיה :
ה תורה ברבה חיים. זה הדבר כנגד מה שאמר מרבה בשר מרבה רמה שעל ידי התענוג ב ר  מ
 יתקצרו ימיו ועל ידי עמל בתורה יאריכון . וגם כ! הוא כגגד מרבה נכפים מרבה דאגה כי
 דאנת הנכסים מקצרת שנותיו ודאגת התורה אף כי היא דאגה גדולה למכי; כאשר יחשב
 בהלכה עד יאמר דבר דבור על אופניו אין יכולת לדאנה ההיא לעשות לו רע אע״פ שאמרו
 חכמי הטבע היגון הלי הלב והדאגה הוא כלות הלב. אך דואג בתורה אורך ימים ושנות
 חיים ושלום יוסיפו לו. ועל זה אמר שלמה ע״ה [משלי י' כ״ז] יראת ה' תוסיף ימים
ה חכמה מרבה ישיבה. ר״ל חכמת הסברא והפלפול שעל ידי ב ר  ושנות רשעים תקצרנה: מ
 זה הוא מרבה ישיבה כי יבאו התלמידים לשמוע דבריהם חדשים ולהתחדד עמו וללמוד ענין
 הסברא המתחדשת כי היא הבמה בפני עצמה. ור״ל שנותנין לו שכר כנגד כלן כי הוא הגורם.
 וזה הדבר הוא כננד מה שאמר מרבה שפחות מרבה זימה שיש שעושי! אחרימ ורואי! כאילו
ה צדקה מרבה שלום. הנותן צדקה על ירי שנהגי! מממונו ב ר  הוא עשאו להרע או להיטיב: מ
 אוהבי! אותו ומרבה שלום בעולם וגם כי נותן עצה לאחרים לעשות צדקה נחשב אליו כאילו
 הוא עשאה . ובני אדם אוהבי! אותו גס על זה ועל זה הוא כנגד מה שאמד מרבה עבדים מרבה
 גזל כי מפני מעשה אחרים שונאין אותו על ידי נזלת עבדיו, והמרבה צדקה שגורם לאחרים
ה שם טוב קנה לעצמו. כי השם טוב לעצמו הוא לא נ  ליחנה תרבה אהבתו עם הבריות : ק
ה לו נ  יניחנו לאחרים. הפך מן המרבה נכסים כי במותו יעזבם וילך בלא חמדה הקש מהם : ק
ן יוחנן בן זכאי קבל מהלל ומשמאי הוא היה ב  דברי תורה קנה לו חיי העולם חבא: ח ר
 אומר אם עשית תורה הרבה אל תחזיק פובה וכו׳. ועדיין אתה בתהלה ומתי תשינ עד האמצע
 ועד הפוף כי התורה ארוכה מארץ מרה ורחבה מני ים. ואי! השגת האנוש יכולה להגיע אל
 הקצה האחרון. וכמה כל אדם מרוחק מטנו ואיך יחזיק טובה לעצמו ולא עשה תורה אחת מני
 אלף ממה שיש לו לעשות. כי לכך נוצרת. הקב״ה לא המציאך יש מאין רק לעשות תורתו
 ונש מוח הטעם אי; לך להחזיק טובה לעצמך אם עשית תורה הרבה כי לבך נבראת. משל
 לבעל חוב שפרע את חובו ובי מחזיקי; לו טובה על כך . וזאת השדה נם כ; היא על המצות
ה תלמידים היו לו ש מ  שאם עשית מצות הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לבך נוצרת : ח
 לרבן יוחנן בן זכאי ואלו הן ריא בן הורקנום ור׳ יהושע בן חנניא ודי יוסי הכהן ור' שמעון
 בן נתנאל ור' אלעור בן ערך : הוא היה מונה שבהן רבי אליעור בן הורקנוס בור סיד שאינו
 מאבד טיפה . פי׳ שלא שכח מעולם דבר מכל מה שלמד כמו הבור אחרי שםדו אותו בסיד
 ואינו מאבד טיפה כי גם בדפנות אין המים נבלעים: ד' יהושע בן חנניא אשרי יולדתו. לשון
 אשרי בסתם הוא כלל וכולל כל המרות הטובות שאדם מאושר בהם. ובמקום שמזכיר המדה
 הוא פרמ. ומצינו אותו אמור על היראה כמו אשרי איש ירא את ה' וגם על קביעות מקים
 התורה כט״ש [משלי ח' ליד] אשרי אדם שמע לשקד על דלתתי יום יום ואומר [תהליס פיד סי]
 אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה . ועל הדבקות שנאי [שס שיה סי] אשרי תבחר ותקרב ישכן
 חצריך. ועל האמונה [שם פ״ד יי] אשרי אדם עוז לו בך . גס נאמר על המונע עצמו מן הרשעים
 [כס אי] אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך הטאיש לא עמד ובמושב לצים לא
 ישב . נש נאמר על שומר שבת [ישעיה נ״ו ני] אשרי אנוש יעשה זאת . גם נאמר על ההולכים
 בתורת הי [תהלימ ק״ט אי] אשרי תמימי דרך ההולכימ בתורת הי. גמ נאמר על שומרי מצות
 אשרי נצרי עדתיו בבל לב ידרשוהו. גם נאמר על הנהנה מיגיעו [פס קכיח ני] יגיע כפיך
 כי תאכל אשריך וטוב לך . נש נאמר על שומרי משפט ועושה צדקה [שם ק״ו גי] אשרי שמרי
 משפט עשה צדקה בכל עת. גם נאמר על הבטחון [משלי טיז כי] ובוטח בה' אשריו. גמ נאמר
 על החכמה [משלי ג׳ י״ג] אשרי אדם מצא חכמה ועוד כתיב [משלי י״ד כיא] ומהונן עניים
 אשריו ועל זה נאמר אשרי יולדתו בסתם כלומר שהיה מאושר בבל חמדות המאושרות גדול
 בחכמה ומתוקן במרותיו ובכל עניניו: ר׳ יוסי הבחן חסיד. שהיה עושה לפנים משורת הדין
 בבל מעשיו ועל זה אומר בהרבה מקומות בתלמוד מדת חסידות שאנו כאן. ר' שמעון בן
 נתנאל ירא חטא. שהיה עושה סייגים להרחיק עצמו מן העבירות: ר׳ אלעזר בן ערך מעין
א היה אומר אם  המתגבר. שחיה מפולפל הרבה ובעל סברא ומחדש דברים מדעתו: הו
 יהיו כל חכמי ישראל בכף מאונים וכוי. ר״ל בעני[ הידיעה. מפני שהיה כבור סיד שאינו מאבד
 טיפה. ולא היה בכל הכמי ישראל יודע הרבה כמוהו שלא שנח דבר מכל מה שלמד :
א שאול אומד משמו אש יהיו כל חכמי ישראל בכה מאונים ואליעור בן הורקנום עמהם ב  א
 ואלעזר בן ערך בכף שניה מכריע את בולם לעני; החדור והסברא שבח לר׳ אלעור בן ערך על
 כל חכמי ישראל נמצאת אומר שאלו שני התנאין אינן חולקין אלא מדבר בעני; הסברא
 והחריד : ט אצר לחש רבן יוחנן בן !כאי לתלמידיו צאו וראו איזו היא דרך טובה שידבק
 נר, האדם ר׳ אליעזר אומר עין טובה מי ששמח בחלקו ר׳ יהושע אומר חבר טוב שידבק האדם
 אל החבר טוב ר' יופי אומר שכן טוב לבקש דירה ששכניה טובים כי חברתש תדירה והנאתם
 מרובה בומן שחש טובים. כך פירשו הראשונים ז״ל ואינו דרך ישר כי לפי דבריהם עין טוכה
 ולב טוב הם דברים שבגופו וחבר ושכ! טוב משל אחרים על כן יש לפרש זאת המשנה דבר
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: [ . «  אל תכין עצמך לכעס ולרגזנות וכבר הפליגו לגנות הכעס והרגזנות והחזק שנלנריהס ד) [שם לף ק
ך אל זר ס) [סנהדרין לקיו:]: ת כוכבים וסמכוהו לאמרו [א] לא יהיה נ ל מ  אמרם ג) כל מי שכועס כאילו עונל ע

: ו) [שם ל׳׳מ]: . ר׳׳ל ששני הלנרים אחל ר כ  ולא תשתחוה לאל נ
ב יוס אחל צפני מיתתך. והוא א״י מתי ימות  ושו
 שמא היום שמא למחר ל) ויהיו כל ימיו בתשונה
 אבל אמרו והוי מתחמם כנגל אורן של חכמים אינו
 ממאמרם אשר הוכיח בהם אבל הוא ממה ששמע
 מזולתו והיה מספר אותו ומפני זה לא נמנה מכלל
 לבריו והכונה בזאת הצואה הוא שאומר לך
 כשתתחבר לחכמים ואל אנשי המעלות אל תתגעגע
 עמהס ואל תתגאה עליהם אבל תהיה חברתם

ב יוס אחל צפני מיתתך. הרי ב׳ כלומר בכל יום ויום עשה ו ש  בזמן שלא תהא נוח לכעוס: ו
ל אורן שחשמע ללבריהס: והוי זהיר ג . וגי ומי מתחמם מ ת  תשובה לשמא למחר אתה מ
ת שועל. השועל הזה כ י ש  בגחלתן שלא תכוה. שלא סענש על ילם אס תעבור על לבריהם: נ
 שיניו לקות ועקומות וקשה נשיכתו משאר נשיכות. ועקרב מטיל ארס מן העוקץ. ונחש שרף

ה אור ר ו  שורק בפיו בלע״ז שיסלא׳׳ר כלרך שעושי׳ אווזי׳ הללו ת
 זה לזה ושורף האלס בארס שלו כלומר בכל ענין הכ
) גושוב יום אחד לפני מזיקים לעובר על לבריהס:וכל לגריהס-אף קלות  אואל תהי נוח לכעוס א

 מיתתך והוי מתחמם כננד אורן של חכמים
 והוי זהיר בנחלתן שלא תכוה שנשיכתן נשיכת
 שועל ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת
 שרף וכל דבריהם עחלי אש: יא רבי יהושע
 אומר עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות
 מוציאין את האדם מן העולם * יב רבי יוסי
 אומר יהי ממון חברך חביב עליך כשלך והתקן

 עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך גוכל
 מעשיך יהיו לשם שמים : ינ רבי שמעון אומר
 הוי זהיר בקריאת שמע ובתפלה וכשאתה
t ̂ SS^ZiSiS^SSS1 מתפלל יאל תעש תפלתך קבע אלא רחמים 
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 ורחום הוא ארך אפים ורב חםד ונחם על הרעה
 ואל תהי רשע בפני עצמך: יד ב) ר׳ אליעזר
 אומר הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב
 לאפיקורוס ודע לפנימי אתה עמל ונאמן הוא
 בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך: טור׳
 טרפון אומר היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים והשכר הרבה ובעל הבית דוחק:

 הוא
 יא אמר שחריצות לממון ורוב החאוה ורוע הנפש והוא חוצי המרה השחורה שיביא האלם למאוס ראוח עיניו וישנאהו וייטב לו חברת החיות והתבוללות במרברות וביערות ויבחר לו מקום שאינן

 מיושב וזה אצלם לא מצל פרישות רק לרוע תאותס וקנאתם בזולתם אלו ימיח1[האלס]בלא ספק כי יחלה גופו וימות טרם עתו:יב כבר בארנו בפ׳ השמיני ענין ההכנה והזמין שצריך לאלם להכין ״
 עצמו למעלות ובארנו בפי החמישי ענין אמרו וכל מעשיך יהיו לש״ש: יג כשיחשוב אלם עצמו חסר ופחות לא יגלל בעיניו חסרון שיעשהו וכבר בארנו שענין קבע הוא שתכבל עליו התפלה

ת מו ה מקו א ר ד ענין שקילה הוא מלשון הכתוב [י] כי שוקל אני על לברי כלומר מהיר ומשתלל. או יהיה ענינו הרגל ותמילות כמו [ס] לשקול על מ י : י  ויחשבה כמי שצוה לעסוק עסק אחל וינפש ממנ
ה שחשינ לאפיקורוס. אמר צריך שתלמל לברים שתשיב בהם לאפיקורסים מן עובלי כוכבים וחחלוק עליהם ותשיבס אם יקשו לך ואמרו י) לא שני אלא אפיקורוס [א] תסליס פיא י׳:  ללתותי יום יוס: מ

 עץ משפט

ף ה ^מי״ס׳״מהל׳ י ס י ל ח א  להוליע להם שתתקרב נעת שיקיגיי י
 להתקרב אליהם יותר ממה שיקרגוך שלא תפסיל דעות הל׳ד ישיב

 כונתס בך ותהפוך אהבתם לשנאה ולא תגיעך מהן מהל׳ תשונה הל״
ש ו ב מיי׳ פ׳ז מהל׳ א  התועלת אשר תקוה והמשיל זה במי שמתחמם ב
 שאםישב רחוק ממנויהנה בחומו ויקבל תועלתבאורו משוגה הליא והל׳

 ואס יפשע בעצמו ויוסיף להתקרב אליוישרף וישוב לו
 התועלת לנזק והוא עניןאמרועלצלהמשלהוי מחחמס
 כנגל אורן של חכמים והוי זהיר בנחלתן שלא תכוה
 ואח״כ הוסיף להפחיר מזה ואמר לא תחשוב שאס
 ינשכוך בלשונם תשוב ותסייסס בלבריס ויתפייסו.כי

 אמנםילאישמעו לקול מלחש כמו שלא ישמעאליוהשרף אז׳מסימןיצגו סיג:
 כמו שאמר[נ]אשר לא ישמע לקול מלחשי׳ זאתהתלע
 זה מעניןגיחזי במה שהתריס כנגל רבו אלישע שנפל
ר מליח ס) במכין [נ] וארבעה א ב ת  נחלי מטונף מ
 אנשים היו מצורעים וכן עם רני יהושע בן פרחיה יכלם
 התנאר הנזק שהשיגו וזולתם ממקליחי תנשילס :

 ז ג מיי' פיר מסל׳
 רעית סל״ג:

ד מיי׳ פ׳ד מהלי  ח
 תפלה הל׳טזסמג
 לאוין יס טור שייע

 שבקלות כי פורץ גדרן של חכמים כגון יחול של פנויה
 שסתם אשה נלה היא שנא׳ [׳]והלוה בנלתה תהיה
 ננלתה על שחבא במים וחכמים גזרו אף אס טבלה
 שהרי גזרו על יחול פנויה לא שנא טהורה ול״ש
ת. שנאת חנם וכו׳: ו ת הברי א נ ש : יא ו ה א מ  ט
ה ירושה לך.אל תאמר הואיל ואבא חכם נ י א  יב ש
 גלול היה אף אני אהיה כמו כן בלי שוס טורח:
 יו. ד1י זהיר בקריאת שמע. לקרותה בשעתה:
. נ״א ק״ש ותפלה חלא ׳  ובתפלה ובתסלין לא גרסי
ל תעש תפלתך קבע. כאלם שעליו  מילתא היא: א
 לבר קבוע ומוטל עליו חובה ואומר כךוכך אני חייב
א רחמים ותחנונים ל ה: א  מחי אפרוק מעלי עול ז
 שתהא מכוון לעחך: כי חנון ורחום ה1א.מכאןשרוצו
ל תהי רשע בפני עצמך א  בחחנוניס ומרחם מיל: ו

 כלומר אל חעשה לבר שהיום או למחר תעשה אחה
 את עצמך רשע ותאמר למה עשיחי רשע זה :
 יד הוי שקול כו׳ ולע מה שתשוב כו׳ ולע לפני
 מי אתה עמל ומי הוא בעל מלאכתך. הרי שלטה :
ל הבית דוחק. זה ע ב  ט!י היום קצר. העולם הזה: ו

 [ו] שם נ׳ י״ט :
 [ז] ייקרא טי י׳ט:

 רשעים אלא אפילו לישב בסוד ישרים ולעטוד בדרך צדיקים ולילך בעצת תטיטים אם עשה
 להנאת עצמו ולהשלים חפצי גופו ותאותו אין זה טשובח אלא אם כן עשה לשם שטים.
 שכיבה כיצד אין צריך לומר בזמן שיכול לעסוק בתורת ובמצות ומתנרה בשינה לעננ את עצטו
 שאין ראוי לעשות כן אלא אפי׳ בזמן שיגע וצריך לישן כדי לגוח מיגיעו אס עשה להנאת גופו
 אין זה משובח. אלא אם כן גתכוון להשלים צרכי גופו כדי שיוכל לעבוד את בוראו ויתן שגת
 לעיניו ולגופו מנוחה לצורך הבריאות ושלא תטרף דעתו בתורת מחטת היגיעה. מתשמיש
 אין צריך לומר שלא יעבור עבירה אלא אפיי בעונה האמורה בתורה אם עשה למאת נופו
 או לתשיג תאותו הרי זה טנונה . ואפי' נתכוון כדי שיתיו לו בנים שישמשו אותו וימלאו את
 מקומו אין זה טשובח אלא אם כן שיהיו לו בנים לעבוד את המקום ב״ה או שנתכוון לשטש
 מטתו כדי לקיים העונה האמורה בתורה כאדם שפורע את חובו לבעל חובו. השיחת כיצד
 אין צריך לומד לפפר לשון הרע ונבלות הפה וכיוצא בהן. אלא אפילו לספר בדברי החכמה
 צריך שתהיה כוונתו לעבודת בוראו או לדבר המביא לידי עבודחו. כללו של דבר חייב אדם
 לשום עיגיו ולבו ע^ דרכיו ולשקול את כל מעשיו במאזני שכל. וכשרואת דבר שמביא לידי
י שמעון אוטר ב  עבודת הבורא יתברך יעשנו ואם לאו יפרוש טמנו וכיב הרמ׳׳ד. ז״ל: יג ר
 הוי זהיר בקריאת שמע. הזהיר על קריאת שמע יותר טבתפלה טפני שזמן התפלה גדול ורחב
 שהוא עד ארבע שעות וזמן קריאת שמע קצר. ומכוון עם הנץ החמה כותיקין. וזהו לשון הוי
ה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא חחנונים לפני ת א ש כ  זהיר כי צריך זהירות גדולת: ו
 המקום ביה. שיאמר התפלת כעני המתחנן ושואל דבר שהוא צריך. כי חחנוגים ידבר רש ולא
 כאדם. השואל ואינו צריך בו. שאינו מתחנן בלב נמוך ולא בשברון הנפש וכל איש צריך לבקש
 על עצמו. כי אדם אין בארץ אשר לא יחטא גם לא תהיה אליו התפלה כםשוי ולא יעשנה כמי
 שפרע חובו שנאמר [איה לפי גירסת משנתנו מביא הפסוק מן יואל כ' ייג] [יונס ד' בי] אל חנון
 ורחום ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה. כי בל אדט צריך רחטים ואם משחקת לו השעה כי
 השם יתברך מאריך אפו וטחול עליו לא על צדקותיו הוא מרחם עליו וצריך להתחנן לו פן ינחם
ל א  ה׳ על אשר גחם על הרעה. כי שמא יגרום החטא ולאו כל שעתא ושעתא מתרחיש גיסא : ו
 תהי רשע בפני עצמך. שלא יהא רשע בפני עצמו שאינו יכול לתזור בתשובה. שנמצא זה
 טתיאש לבו מן התשובה ואם באת לידו עבירה הותרה לו. לפי שמעלה דעהו שהיא קלת כננד
 החםורוח שעבר עליהן. ונם לא יהיה צדיק בפני עצמו כמו שאמרו במם' נדה [דף ל' עיב]
 משביעי! את הולד במעי אמו אפילו כל העולם אומרים שאתה צדיק תהיה בעיניך כרשע ולא
 רשע טטש. אלא יהיה בעיני עצמו מחצה חייב ומחצה זכאי אם עשה מצוה אחת אשריו שהכריע
 עצמו לכף זכות עשה עבירת אחת אוי לו שהכריע עצמו לכף חובה וזהו שאמרו בויקרא רבה
 לעולם יראה אדם עצמו כאילו הוו מחצה זכאי ומחצה חייב שנאמד [משלי י״ד טיז] חכמ ירא וסר
 טרע ריל החכם אע״פ שסר מדע הוא ירא מפני שר%א רשע בעיניו ונמצא רץ אחר המצות כדי
י אלעזר אומר ב  שיכריעוהו לכף זבות . ובודה טן העבירות שלא יכריעוהו לכף חיבה: יד ר
 הוי שקוד ללמוד חורה ודע מה שתשיב את אפיקורוס . שיקבע עצמו ללמוד תורה כדי שידע
 להשיב על דברי האפיקורוס שאם לא ישיבוהו כפי טענוחיו ושקריו ילמדו העולם מהם וישתו
 מים הרעים בראותם כי נוצח אותו ונמצא שם שטים טתחלל ואפיקורוס שבכאן הוא כופר בתורה
דע לפני מי אתה עמל. לפני בוחן  שבעל פה והוא הדין למורים שלא כהלכה. ולשון הפקר הוא: ו
 כליות ולב. וכי תלמד תורה חמרה ותשים כוונתך בה ובזה תדע להשיב את אפיקורוס וכשאתה
 טינע את עצמך בתורה חשחעשע בה שמצינו שאמרה תורה [משלי ח' כ״ב] ה׳ קנני ראשית
 דרכו קדם מפעליו מאז. וכתיב בהריה ואהיה אצלו אטון ואהיה שעשועים יום יום. הנה לך
 כי הקנייה היה משתעשע בת . ויש לך לעשות כן והוא שנאמר [משלי שם] משחקת בתבל ארצו
 ושעשעי את בני אדם. ר״ל באשר היה ההורה שעשועים להקב״ה קודם יצירת עולם כך תחיה
 משחקת בחבל אחר שנברא העולם ושעשועים לבני אדם: ומי הוא בעל מלאכתך שישלם לך
 שכר פעולתך. שלא חעשה מלאכת התורה דמיה. כי השם יתברך הוא בעל מלאכתך ואין נסתר
 טגגד עיגיו ועוד כי איך לא חטרח בה והנה יהיה לך שכר גדול עליה ובנאמנות ישלם לך שבר
 פעולתך ואע״פ שאמדו אל חהיו כעבדים המשמשין את הרב על טנת לקבל פרס. כדי לתתגבר
 על היצר המסיר אותו טלעשות המצות וללכת בדרך ישר. טוב לחשב כי פרס יהיה לו עליהם שלא
 ית; פתחון פה ליצר לקטרג. ועוד כי לא הזהירו לדעת את זח כדי לעבוד את המקום ב״ה מפני
 סבת השכר אלא שכשם שאדם חייב לחקור ולידע יחודו של טקוט וגדולתו ותבונתו וגפלאותיו
 אשר עשה כדי להוסיף בו אהבה. כך חייב שישלם שכר הפעילה לעלוח על לבו גודל חסדיו של
 מקום ב״ה אע״פ שהוא אדון כל ממעשים וקונה הכל וכלנו עבדיו לעבדו ולשרתו כעבד טקנת
 כסף בלא שיתן שכר פרס ושכר פעולתגו אחנו ועכ״פ נוסף לו אהבה עליה ונעבוד אותו םיראת
 ומאהבת: טו ר׳ טרפון אומר היום קצר והמלאכה מדובה. היום קצר אלו ימותיו שהם קצרים
 כנגד התורה שהיא מרובה ארוכה מארץ מדד, ורחבה מני ים ואין יורד לסוף וזהו שאמרו אוחם
 ארבעים יום שעמד משה רביגו ע״ה בהר סיני לא ישן. משל למלך שאמר לעבדו מדוד זהובים
 מכאן ועד למחר וכל מה שתמדוד יהיה שלך. איך ישן. והלא באוחה שעה יפסיד כמה וכמה כך
 אמר טשה אם אישן כטת טרגליות מדברי תורת אפפיד על אחת כמת וכמת אנו בל גיתן שיגה
ם עצלים והשכר חרבה . אלו בני אדם שמתעצלין ללמוד  לעינינו ולעפעפיגו הגומה: והפועלי
 חורה כי גם. החכמים חזריזין מתעצלין הם. כי טבע האדם הוא להתעצל ואין אדם ניצל הימנה
ל הבית דוחק. שליט בעולמו שיצוה עליה ואינך כפועל העושה ע ב  יש מרבה ויש ממעיט: ו
 פעולתו בקבילת אם יעשה מעט נוחנין לו שכר מועט. ואס עשה הרבה נותנין לו שכר הרבה
 לפי חשבון שפסקו על המלאכה כלה ואין הבעלים קפדים . אלא הקב״ה טצוה אותך טלאכת
 התורה ולא תלינן פעולתה אתך בכל אשר תוכל לעשות ואם תעבור על מצוחו עונש גדול

 תעג0

 רבינו יונה
 חברך חביב עליך כשלך. הלכות דדך ארץ שאנו כאן לחזר אחד כבוד חברו ויחפוץ כי יכבדוהו
אל חהי נוח לכעוס. ידוע הוא כי מדת  כאשד חפץ בכבוד עצמו. והוא מדרך המוסר : ו
 הכעס היא רעה עד מאד אך טבע בני אדם להיות נמשך אחריה על כן אמר שעל כרחך פעמים
 מכעס הזהר שלא חהא נוח לכעוס כי יחפוץ רצונך את הכעס. תשקול במאזני שכלך אם מפני
 הדבר ההוא ראוי לכעוס ואם חטצא(שאם) [שום] טענה להסיר כעסך בטלהו אך על דבד שראוי
 לכעוס על כל פנים ואז יהיה כעסך עמך וזהו שאמר שלטה ע׳׳ה [קסלתזיס'] אל חבהל ברוחך
 לכעוס כי כעס בחיק כסילים ינוח . דיל שלא ימהר לכעוס כי אם בהמתנה ולצורך גדול ולא
 יעשה כמו הכסיל כי מפני שהכעס שוכן בחיקו הוא ממהר לכעוס . ולא ידע למשול בדוחו
 ואף בדבר שהוא צריך אל הכעס נם כי הוא יודע שטקלקל מפני כעסו בכל זאת לא ימנע
 את רוחו כמו הנחש שהאדם בשיגיו לדעת מקצת החכמים וכשנושך הארס יוצא טאיליהן ואי!
 הנחש צריך להשליכו כן הכעס בחיק כסילים לשם נמצא מאיליו יוצא וזהו שאמרו חו״ל
ב יום אחד לפני מיחחך. ישוב היום שמא  בשלשה דברים אדם ניכר בכוסי בכיסו בכעסו: ושו
 ימות למחר. ולפי שאינו יודע יום הטיחה נמצאו כל ימיו בחשובה. וזהו שנאמר [קהלת ט׳ מי]
 בכל עת יהיו בגדיך לבגים שלשה דברים הללו מרנליתא בפומיה דרי אליעזר בן הורקנוס מפני
 שהם דברים הצריכין לכל אדם תדיר: והוי מתחמם כנגד אורן של ת״ח . כגגד פי׳ קרוב:
 והוי זהיר מנהלת! שטא תכוה . משל למתחםם בננד האור אם עמד ממנו ברחוק כראוי לו
 גמצא נהנה ואינו נכוה . ואם קרב יוחד מדאי נמצא נכוה. כך המתחמם כנגד אורן של
 חכמים ונהנה טחכטתם צריך לעטוד לפגיהם טתוך אימה ויראה וכובד ראש. ואל יגהג קלות
 ראש בפניהם ואל יקרב להם יותר ממה שהקריבוהו שמדד, זו מרחקתו ומחייבחו עונש גדול
ן נשיכת נחש ועקיצתן עקיצת עקרב. כת  ואין צריך לומר בזמן שגכשלין בדבר עבירה: שנשי
 ושמא תעלה על דעתך שאתה יכול לפתותן . כדרך שלותשין את הנחש ואינו גושך . אין
 הדבר כן. אלא נשיכתן נשיכת נחש ולחישתן לחישת שרף אשר לא ישמע לקול םלתשים .
 וכל דבריהם . (אייה לפי הנראה חסר כאן איזס תינות ופענין מובן) ולומר נם יש בי רוח
 חיים אעשה םבדוח כטוו¥ ואין חכמה בידך ופן תחטא על םברתך . כי דבריהם בחרו ופלפול
 מחכמתם השורפח בקרבם וזה הדבר אינו טן השלשה שטינה ר' אליעזר אוטר כי לא היה אוטר
 בכל יום ובםעמ אחת שישית אל לבו ליזהר בכבוד חכמים די לו זמן מרובה. כי איננו דבר
י יו^שע אוטר עין הרע . פי׳ מי שאינו ב  הצריך זכירה בכל יום כשלשה הראשונים: יא ר
 שטח בחלקו ועויין את חברו העשיר טמנו טתי יעשר עושר גדול כטוהו והוא גורם רע
 לעצמו. ולחברו כאשר אמת הכטי הטבע. מכל אשר לרעהו אויר עולה מן הטחשבה ההוא
 ושורף אח הדברים שעויין גהס בעיגיו הרע. גם בקרבו ישרף אחר שמתאוהלדברים שאין
 יכולח מצוי בידו לעשוח המחשבה ההיא טקלקלת גופו כי יתקצר רוחו וטוציאתו מן העולם
 ויחי עין הרע שאמר ר' יהושע וראיה לזה הפי' על שאמר בכאן עין הרע בלשון זכר שזהו
 העויין ברע . ילמעלה אמר עין רעת שפי׳ על מדת הכילות שלא כדברי מקצת המפרשים ויצר
י יוסי אומר יהי ממון ב ב ר  הרע ושנאת הבריות כמשמען מוציאין את האדם מן העולם: י
 חברך חביב עלך כשלך . לקיים בו מצוח בעליו: והתקן עצמך ללמוד חורה. התקן עצמך
 במדות טובות כדי שתלמוד את התורה ותגיע אל מעלת החסידות כדאמר ולא עם הארץ חסיד.
 וזהו שאמר שלמה ע״ה [משלי כיד זי] ראמות לאויל חכמות בשער לא יפתח פיהו. ר״ל כי
 האייל החבטה אליו דחוק וגבוה גטה מי ימצאגו. ובמקום שפוסקי! את הדין ומדברים בחכמה
 יחסום פיהו כי לא ידעי להשיב [משלי שס] מחשב להרע לו בעל טזטוח יקראו. שלא חאמר
 כשביל שאין דעת האויל [מכוונת] בכוונת לא נתחכם. כי אין לו סברא לדעת החכמה והנה
 היא מחשב להרע וסברתו גדולה ומחודדת לעשות רע עד כי יבנו שמו ויקראו בעל מזמות.
 ולא הניח חכמת התורה אך מפגי רוע לבבו כי הכל לקבל יש לו. גם יש בכלל התקן עצמך
 ללטוד חורה לטעט החענוגימ כדי שילמוד חודה הרבה כמו ששגינו כך היא דרכה של חורה
 פת במלח חאכל ומים במשורה השחה ועל הארץ הישן וחיי צער חחיה ובתורה אתה עמל כי
ה נ י א  המרבה בעדונין לא תשכון בתוכו החכטה כמו שאמרו צואת שמן (ק1') [שוקו] עבה: ש
 ירושה לך ולא חשיגנה אם לא חיגע בה כי אינה בירושת אבות שהבן זוכה בלי טורה וגם בהיות
 אבותיך חכמים ונבונים מכמה דודוח לא חחשוב ותאטר תורה חוזרת לאכסניא שלה בלי עטל וכי
 פרי צדיק עץ חיים ואין הדבר כן כי אם למחזיקימ בה וחומכיה מאושר ולאבותיך לבדם ניתנה
 החכמת ולא תירש אותם . ואם תחפוץ אותה קנה אוחד, לעצמך ביגיע כפיך ואם כה חעשה
כל מעשיך יהיו לשם שמים. אפי׳ דברים של רשות כמו האכילה והשתיה  אשריך וטוב לך: ו
 והישיבה והקיטה וההליכה והשכיבה והתשטיש והשיחה וכל צרכי גופך יהיו כולם לעבודת
 בוראך או לדבר חגורם עבודחו. אכילה ושהיה כיצד אין צריך לומר שלא יאכל דברים האסורים
 אף כי אבל ושחה רבדים המותרים והיה רעב וצמא אם להנאת גופו עשה אין זה משובח.
 אלא אם כן יכוין להשלים צרכי גופו ושיאכל כדי חיותו לעבוד את בוראו. גם האכילה הנסה
 עושה דעה גתלה שכן אמת חכטי הטבע שרוב החלאים הנולדים הם מסבת רובי המאכלים
 ואין לאדם לאכול כי אם עד שיסיר הרעבון ובזה ישמור מצרה גפשו ויגרום לגופו הבריאות
 אבל לא יאכל כל זמן שימתק לחכו כי לעולם מתאוה החך לאכול עד שיתמלא כריסו כפי מה
 שאדם יכול לטלאתו. ובזה יהיה לו כל הלי וכל טכה וזהו שנאמר [משלי ייג כיה] צדיק אכל
 לשבע נפשו ובטן רשעים חחםר. כי האצטומכא איגד, יכולה לטחון אלא מה שהיא יכולה
 להחזיק וכשמטלאין אותה ואוכלין עד שהחך לא תתאוה לאכל מחסרים בטנמ ומקלקלין אותו
 והחסרון בבטן זה הקלקול . אך הצדיק שאוכל לשובע נפשו ולהסיר הרעבון לבד הוא מקיים
 הנוף שאוהב נפשו לעשות הטוב והישר בעיני ה' והמשכילים יבינו הישיבה והקימה וד,הל;כה
 כיצד אין צריך לומר שלא לישב במושב לצים ושלא לעמוד במקום חטאים ושלא ילך בעצת
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: ולא ה ל א עליך המלאכה לגמור. את ט ץ ל ו יומם ולילה: ט  הקנ״ה שנא׳ [נ] ט והגית נ
 אתה נן חורין. לינטל מכל וכל לכך אס תעשה הרנה תקבל שכר:

. כולהו לרשו רכותינו ממקרא זה [ג] וזכור את י ן ולאן ולפני מ ק שלישי א מאי ר  פ
 נוראך זה הקנ״ה . שתחן דין וחשנון לפניו. וקרי ניה נארך שתזכור
ר מקורך מאין באת . מטפה סרוחה של שכנת זרע. ה או ר ו  ת
 וקרי ביה בורך שתזכור את קברך שאתה הולך
 שם למקום עפר רמה ותולעה: ב סגן. שני כלומר
 שהוא שני לכ״ג: בשלומה של מלכות. [כמו שנא׳ [י]
 ולרשו את שלום העיראשר הגלת׳ אתכםשמה]אפ״
 באומות העולם שכן מצינו שהיו נולרין נלריס
 ונלבות בשבילם וכמו שמצינו בשבעים פרים שהיו
 ישראל מביאים בחג על שבעים אומות : חיים
. כל אחל ואחל את חבירו: איש אל  בלעו
 רעהו. הרי כאן שנים : (בסוף משנת ר׳ חלפתא
 מצאתי כתוב בסי׳ רש״י וז״ל) לא מצינו במשנה
 כתוב וידום אבל אנחנו רגילים לומר וידום כמו
י תורה כי ר מ  כאשר למיתי כלומר שהוא מחשב ב
. נטל כלומר יטיל ק ס ע  נטל עציו שכר על אותו ה
 ואמרי לה נטל לשון סכך כמו [ס] וסכות על הארון
א אמר! עליו ל״ת. ל  ומתרגמינן ותטיל עכ״ל: ג ו
י ח ב ז  ורגילין בני אלם לפטור עצמן בברכת המזון: מ
. זו עבולת כוכבים שנא׳ [ו] ויצמלו(ישראל) ם י ת  מ
א צואה. לבר  לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים: קי
י מקום. בלי שמזכירין שמו של מקום ל  מאוס הוא: ב
דבר אלי. מיל כשלבר לברי תורה נקרא י  שם: ו
 שולחן שלפני ה׳ וי״א מראשו של פסוק שנאמר
 והמזבח עץ שלש אמות אל תקרי אמות אלא אמות

לא עליך המלאכה לגמור ולא  טז הוא היה אומר א
 אתה בן חורין להבטל ממגד. אם למדת תורה הרבה
 גותגים לך שכר הרבה ונאמן הוא בעל מלאכתך
 שישלם לך שכר פעולתך ודע שמתן שכרן של

 צדיקים לעתיד לבא:

 פרק שלישי
 א עסביא בן מהללאל אומר הסתכל בשלשה
 י דברים ואי אתה בא לידי עבירה
 דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה
 עתיד ליתן דין וחשבון מאין באת מטפה
 סרוחה ולאן אתה הולך למקום עפר רמה ותולעת
 ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך
 מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא: ב א) רבי חנינא
 סגן הכהנים אומר הוי מתפלל בשלומה של
 מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים
 בלעו. רבי חגיגא בן תרדיון אומר שגים
 שיושבים ואין ביגיהם דברי תורה הרי זה מושב

רה נביאים וכתובים לתו נ נ  לצים שגאמר 0ובמושב לצים לא ישב אבלשגיםתהליסכמו יש אם למקרא כ
^Si^L^^^yf ש י  שיושבין ויש ביניהם דברי תורה שכינה ביגיהס א י

 שנאמר1 °אז נדברו יראי ה׳ איש אל דעהי
. שם א ת פ ל . להבסל מלברי תורה: ך ח ה ל ט ב  ה׳ וישמע ויכתב (ב) ספר זכחן לפניו ליראי ה׳ ל
ת אל. ואין עלה פחותה מעשרה ד ע  ולחושבי שמו אין לי אלא שנים מנין שאפילו חכם הוא: ב
 אחד שיושב ועוסק בתורה שהקב״ה קובע לו שנא׳ ש על מתי לעלה הרעה הזאת וזה הפסיק
 שכר שנאמר °ישב בדד ויחם כי גטל עלץ :אינהגנאמר במרגלים שהיו י״ב יצאו יהושע וכלב ונשארו

ו ה 5 ^ ו י 3  ג רבי שמעון אומר שלשה שאכלו על שלחן *
מינים שבלול5 י אטלה אלא בג׳ שכן מצינו בג׳ 1  ולא אמרו עליו דברי תורה כאילו אבלו מזבחי 1
 מתים שנאמר °כי כל שלחנות מלאו קיא צואה״״ שהיו נאגליןפא׳ ועוד תנן [פרה פי״אמ״טעי״ש
 בלי מקום אבל שלשה שאכלו על שלחן אחד שלשון רש״י ציע] ולקחתם אגולת אזוב ג׳ קלחים
. וי״א בקרב אלהיס ישפוט כנגד  ואמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו משלחנו של יל׳ גרלומין
^ I ^ ^ Z l ^ ם 2 3 י נ : , ל ;^' י  מר\ם שנאמר 0וידבר אלי זה השלחן אשר לפנ
א שאפילו חמשה שנאמר ואגולתו וגו׳ אצבעות מ - , 1 י י י י ״ • י*יי*»י» י ייי״י»י»י ״ י-י״י י י »י >י י י י . י / -  י
* ידיו של אלם ה׳ וכשיאנול ילו איכא אגל של ל י 1ר ב נ ! א ד כ נ א P ח נ נ ב ח ׳ * ? י  י
ה ה׳ יברישיה לקרא כתיב הבונה בשמים מעלותיו  והמהלך בדרך יחידי והמפנה לבו לבטלה היי ז

 מתחייב בנפשו: הרבי נחוניא בן הקנה אומר
 כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו

 הקב״ה בנה בשמים מעלותיו והשרה שם שכינתו
 ואגולתזכשיש למנות אגולה שהיא שלו להיינו ה׳
 בני אלם שעוסקים בתורתו על ארץ יסלה ותקנה
ב אלהיס. ליינין ר ק : ב ׳ ה  להשחתה בין אלה ה

ז לעתיל לבא. רצה לומר לעולם הבא וכבר : ט ל י מ ל  התורה ואזהרותיה לבקש חכמה י
 בארנו ענין העולם הבא בפרק העשירי מסנהלרין במה שראוי לזכרו:

ק שלישי א זה ההסתכלות מביא האלם לילי ענוה בזכרון מאין בא. והסתכלו ר  פ
 באחריתו יביאהו לבזות בעניני העולס. והסתכלו לגולל המצוס יביאהו למהר

 לשמוע מצותיו. וכשיעלו בילו אלו השלשה לברים
: ב ראייתו שמושב לצים יקרא כל ל ל  לא יחטא כ
 מושב שלא ילברו ט לברי תורה מסוף הפסוק
 אשר אמר כי אס בתורת ה׳ וגו׳ כאילו אמר
 שמפני שהיה חפצו בתורת ה׳ לא ישב במושב לצים
: מנין שאפילו אחל שיושב  אשר אין בו תורת ה׳
 וכוי. 3פ׳ קמא לברכות ג) אומר בזה הלשון מנין
 לאחל שיושב ועוסק בתורה ששכינה עמו שנאמר
 בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך
 וברכתיך וכי מאחר לאפי׳ אחל תרי מיבעיא תרי
 מכתבי מלייהו בספר הזכרונות חל לא מכתבי
 מיליה וכי מאחר לאפילו תרי תלתא מבעיא מהו
 לתימא לינא שלמא בעלמא הוא ולא אתיא שכינה
 קמיל ללינא נמי היינו תורה וכי מאחר לאפילו
 תלתא עשרה מבעיא עשרה קלמה שכינה ואתיא
 תלתא על ליתבי: ופירוש וילוס מן הלבור הנסתר
 מקול לממה לקה וממנו סי׳ התרגום [א] וילום
 אהרן ושתיק אהרן וראייתו שהוא כמי שקיים כל
 ההורה כולה מאמרו כי נטל עליו כאלו נתינת
 התורה כולו היתה בעבורו לבל : ג זבחי מתים
 יקרא תקרובת עבולת כוכבים כמו שקראה הכתוב
 כמו שבארנו בפרק ג׳ מעבולת כוכבים וקראה
 ישעיהו ג״כ קיא צואה לבזותה כמו שתקרא עבולת
 כוכבים עצמה גלולים ושקוציס וקלס לפני זה
 הפסוק פסוק המורה על העוסק במאכל ובמשתה
 יהנחת התורה ותלמודה ומפני זה כי הסלחנות
 כלם כאילו אכלו עליהם הלבריס המזוהמים והצואה
 רצה לומר מאכל עבולת כוכבים והוא אמרו לפני זה
 הפסוק וגס אלה ביין שגו ובשכר תעו:ךן עול תורה.
 התמלת הקריאה : ועול מלכות • טורח המלך
 וחיילותיו : ועול לרך ארן. טורח הזמן: אמר כי
 בשכר לקחו עול התורה יצילהו השם יתברך
 ויקל מעליו מורח הזמן: ואמרו סורק עול חורה
 שאמר אין תורה מן השמים ואיני סובלה: ד) ואמרו
 חרוחעל הלותו׳ חירוחעל הלוחו׳רצה לומר החירות
 מתוללות הזמן ועניני המלכים למי שמקבל ועושה
ת אל. הנה בארנו ד ע  מה שנכתב על הלוחות: ן ב
 בתחלת סנהלרין שעלה אינה נופלת על פחות מ״
 ושם,בארנו ג״כ שב״ל לא יהיו פחות מג׳ והם
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 תסל׳ס סנ
i מלאכי 

 יונה
 ממך האלהים יתלוצץ מהם ויוחד יפסידו בלצנות ממך השומע ולעגוים השותקץ וםובלץ אוחס
 ואיגן משיבי! הקליד. יתן להם חן . אבל הכתוב שאמד ובמושב לצים לא ישב לא דבר מן
 הלצגים שאמרגו כי זה או בכלל חפאים או בכלל רשעים האמורים בראש הפסוק הוא. אלא
 מושב לציפ קרא הפך ממה שכתוב אחריו כי אם בתורת ה׳ חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה •
 על העושים ישיבה של קבע על דעת לדבר בדברי הבאי ובוטלין מדברי חורה שפורקי! עולה
 מעליה כי אם בשעה שאץ להם עסק מלאכה . גם לא צריכין לדבר בעגיגיהם וקובעי! מושב
 לדברים בטלים הרי זה גקרא מושב לצים ולעגין במול תורה נאמר הדבר הזה . כי בזה הפרק
 מדבר בעגץ בטלת התורה . אבל שגים שהיו יישבין ועוםקין בדברי חורה שכיגה שרויה
 ביגיהם שגא׳ [מלאכי ג' ט״ז] א! גדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישטע ויכתב ספר
 זכרון לפניו ליראי ח' ולחשבי שטו. ופשט הפסוק הוא על הצדיקים לעתיד לבוא כשיראו בגי אדם
 את מעלתמ ויאמרו על מה בא לדש זה הדבר ויענו כי מפני תחלת נדברו איש אל רעד*
 בדברי תורד. . וכתב הספר הזכרון וגוחן להם עתה שכר פעולתן : אין לי אלא שנים מנין
 אחד שיושב ועוסק בתורה שהקב״ה קובע לו שכר. ר״ל שיושב ומחשב בתורה כי על המחשבה
 נותנין שכר כמו על העוסק בדיבור שנאמר [איכה ג' כיח] ישב בדד וידם כי נטל עליו כי
 השותק ומחשב בהורה כאילו נטל עליו עול התורה בהגיון אבל הרמ״ה ז״ל גורס טנין שאפי׳
 אהד שיושב ועוסק בחורה מעלת עליו הכתוב כאילו קיים את כל החודה כלה שגא׳ ישב בדד
 וידום כי נטל עליו ומאי משמע דהאי וידום לישנא דטלולי הוא כי נטל עליו עול הדיבור שהוא
 דורש לפניהם : ג ריש אומר שלשה שאכלו על שלח! ולא אםרו עליו דברי חורה כאילו אכלו
 מזבחי מתימ. ר׳ל כי כל שלהניח הרי ה! כאילו מלאו תקרובת עבודת טכבים שנחשבת כצואת
 לפי שלא אמרו עליו דברי תורה כי ישיבת שלשה אנשים נקראת חבורה שהם מזמני! בברכת
 המזון ואי! להתחבר לה! ואין יברי חורה. ביניהם שהיא פריקת עול ההורה שאוכלי! ושוחין
 ונהנים וזכרת התורה לא העלה על לבבם אוי להס אוי להנאתם: אבל שלשה שאכלו על שלחן
 אחד ואמרו עליו דברי תורה כאלו אכלו משלחנו של מקום ב״ה שנאמר [יחזקאל מ״א כיב]
 וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ה׳ לשון וידבר הוא פרטי כמו שאתה רואה וידבר הי אל
 משה שהוא פרט על שהיה מדבר אל טשה(שהוא פרט על שהית מדבר אל משה) לבדו וכשרוצה
 הכתוב לעשות הדבר כלל למשה שיאמר לישראל כתיב לאמר . שהוא לשון כולל פיר׳ וידבר
 בפגי עצמו בלא לאמר ר*א מפרש למשה לבדו ולא שישמש אחרים . נם זה שנאמר וידבר
 אלי זה השלח! לשון וידבר הוא מפרש שזה השלחן הוא של מטת שלא חחשוב כי מפרש שזר.
 השלח! של מעלה. ואף ע״פ שאיגו ראיה לדבר זכר לדבר כמגהג רבותיגו בכמה מאיטות :
 ד רבי חנניה בן חכינאי אומר עד הדי זה מתחייב בנפשו. מפני שהם שעות רצויות אץ
 לו לחשב בה! כי אם דברים רצויים לפני המקום ב״ה אלו הן דברי חורה שאותן שעות כמה
 הם חשובות וראויות למחשבת התורת כי אי! לו מלאכת לעשות ואיננו שומע קולות בני אדם.
 ואם יפנה לבו לבטלה מתחייב בנפשו שמפםיד זמן כי תוכל להיוח לו מחשבה ברורה ונכונה
: ה ר׳ נחוניה בן הקנה אוטר כל הםקבל עליו עול תורה ה ר י  ומסירה אותו מהרהור דברי ת
 מעבירין ממנו עול מלכות. אחר שעושה תורתו עיקר ומלאכתו עראי הקליד, ישמרהו מכל דבר
 רע שלא יצטרך ליבטל מלימור התורה ולא יתן בלב העריץ הלוקח נפשות לעשות מלאכתו
 לקחת את זה וינצל ממלאכת העריצים להקים רצונו לעסוק : ועול דרך ארץ. לא יצטרך
 לעשות מלאכה הרבה לצורך פרנסתו ובטעט יספיק לו לכדי חיותו. כי מלאכת הצדיק
 מתברכח ונפשו שמחה בחלקו וכל הפורק ממנו עול חורה נותנין לו עול מלכות שהוא חושב
 לעשות מלאכתו הרבה אם יניח מלאכת התודה והשם יתברך יפר מחשבתו ויתן בלב המלך
 לקחתו לעשוח מלאכה לו. כי [משלי כ״א אי] פלגי מימ לב מלך ביד ה' על כל אשר יחפץ
 יטנו: ועול דרך ארץ. שהוא נודד וטורח אחר מחייחוולא יובל למצאה . גם כי ימצאנה לא
 ישמח בחלקו וכל ימיו להבל ינע להעשיר ולהוסיף עושר על עושר וכענין שנאמר [קהלת ס׳
 טי] אהב כסף לא ישבע כסף ונמצאו כל ימיו יוצאין בעמל ויניעה ולא יהיה לו מנוחה לעולמי
 עד : ו רבי חלפתא איש כפר חנניה אומר עשרה שיושבין ועוסקין בתורה שכינה שרויה
 ביניהם שנאמר אלהים נצב בעדת אל. ואץ עדה פחות מעשרה: כגין שאפי׳ חמשה שנאמר
 ואגדתו על ארץ יסדה. היד נקראת אגודה שיש בה חמש אצבעות : ומנין שאפילו שלשה
 שנאסר בקרב אלהים ישפוט, ואין בית דין פחות משלשה: למבין שאפי' שנים שנאמר אז
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א היה אומר לא עליך המלאכה ת : טז הו 1 ו ״ה א י ׳8 ^ י פ ^ א ב ה ת ^ ו ש  תענש שאיי *1 ד
 לגמור . שלא חעלה על דעתך אינני רחב לב ולא אוכל לנומרה ומת יתרון בעמל ומה אועיל
 ביגיעתי שלא עליך לגומרה אלא אחר שבחורה אתה עמל קיימת מצוח בוראך : ולא אתה
 בן חורין להבטל ממנה . שלא חאמר הואיל ואיגי חייב לגמור את המלאכה לא אעצר את
 עצמי אלא אלמוד בכל יוט שעה אחת . ולא כן הדבר. כי עבד קנוי אתה עליה להגות בה
ם למדת חורה הרבה נותנין לך שכר הרבה.  יומם ולילה ואז הצליח את דרכיך ואז תשכיל: א
 לומר שיש יתרון למרבה מדעתו. ונחכם על הממעיט אע״פ ששניהם לא נתבטלו: וגאמן הוא
 בעל מלאכתך. שלא חפחד כפועל ובעל הבית שלא יאמר לך לך ושוב על שאין מעות בידו כי
דע מתן שכרן של צדיקים  אתה עמל למי שישלם לך שכר פעולתך. ומשלם בנאמנות : ו
 לעתיד לבוא. וכי תחשוב בזה יתחזק ידיך לעשות בתורה שהיא ארוכה מארץ מרה ורחבת
 מגי ים ואץ יורד לסוף (ובמצותו) מתוך כך אתה מעלה על לבך גודל חסדיו של הקדוש ברוך

 , הוא ותוסיף בו אהבת :
א בן טהללאל אומר הסתכל בשלשה דברים ואין אתר, בא לידי י ב ק  פרק שלישי א ע
 עבירה . דע מאין באת . ובזמן שתשתכל מאין באת המחשבה חגריט
 לד להיות שפל רוח ותגצל ממרת הגאות שגאמר בה [משלי ט״ז די] תועבת ה׳ בל גבה לב :
 ולאן אתה הולך למקום עפר רמה וחולעה. וכי חחשוב בלבך לאן אתה הולך לא תחפוץ בכל
 התענוגים כי לרטה אתה טורח גם כל עושר וכבוד חבזה בעיגיך וכל טובה הבהיל כי הכל הבל
 ורעוח רוח. ועל ענין זה עשה שלמה המלך ספר קהלת והתחיל הבל הבלים להבהיל כל טובה
 וכל יקר. ואחר שההביל את הכל אמר [קהלת יב י׳ג] סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת
י מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. שהגנראיםלא נבראו אך  מצותיו שמור כי זה כל האדם : ולפנ
 לירא את ה׳ . כי איך יחטא האדם אם יחשוב לפגי מי עתיד ליתן דין וחשבון ויותר על
 הפורענות והנםיון שיהיה לו על חטאיו כי יתבייש בשת גדול. משל למלך שנכגם ארם לפניו
 אם ימצאהו מרמה במעשיו או טשקר דבריו הלא יתבייש בשת גדול . על אחת כטה וכמה
 לפני מלך מלכי המלכים הקליד, גם כי בהתבייש הנפש אחר שגתפרדה מן הגוף הבושת ההיא
 גדולה מהבושת בעודנה שמה כי טבע הגוף משכה וכי יעשה האיש דבר כיעור ויתבייש עליו
 מבני אדם לשנה או לשנתים ישכח הדבר וילך הבושה מעליו וגם בי לא ישכח מלבו. יהיה
 הדבר ישן נושן והוסרה קצת הבושה כי טבע השבחה שבנוף מתערב עם טבע הנפש ובי אינו
 יבול להתגבר עליו לשכוח הדבר לגמרי על כל פנים יתגבר עליו להתיישן הדבר שהוא קצת
 השכחה שמסיר רוב הבושה אך בהיות הנפש לבדה אין שכחה לפגיה בי כלה ברה וזכה ואין
 שוט טבע מהנשטים בתוכה. וכשמתביישת לפני מלך מלכי המלכים הקב׳ה .לעולם ולעולמי
 עד תעמוד בבושה באותה שעה שהיתר, עומדת לפניו וכמו הפעמ ההוא תעמוד טבויישת לעולט
 וזהו שאמרו ח״ל אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה לכן על כל פנימ המעלה על לבו
י חנניה סגן הכהנימ אומר הוי מתפלל בשלומה של ב  דברים אלו לא יבא לידי עבירה : ב ר
 מלכות שאלמלא מוראה שהיא קשה עלינו איש את רעהו חיים בלעו • זה הענין דיל שיש לאדם
 להתפלל על שלום כל העולם ולהצטער על צער של אחרים . וכן דרכן של צדיקים כמו שאמר
 דוד עיר, [תהליס ל״ה י״ג] ואני בחלותם לבושי שק עניתי בצום נפשי שאין לאדם לעשות
 תחנוניו ובקשתו לצרכיו לבד . אך להתפלל על כל בני אדם שיעמדו בשלום ובשלומה ש3
י חנניה בן תרדיון אומר שנים שהיו יושבי; ואין ביניהם ב  מלכות יש שלום לעולם : ר
 דברי תורה הרי זה מושב לצימ שנאמר ובמושב לצים לא ישב. שני עניינים נקראו לצנות .
 האחד לשון הרע המדבר רע על חברו להכלימו ולבזותו בין אנשים ולהחזיקו נבזה בעיניהם .
 וזהו מן החטאים הגדולים אשר יחטא האדם ואשם. ואי! מרה זו כי אם רוע מעללים בלבד
 ועליו אמר שלמה בחכמתו ע״ה [משלי כ״א כ״ד] זד יהיר לץ שמו עושה בעברת זדון ר״ל כי
 שתי מדות אלו הרעות ודו! ויהיר . שתיהן נכללו בלץ • וזד הוא המדבר על חברו ומבזה
 אותו בפני העולם. ויהיר הוא במחשבה. שאין אדם נחשב לפניו לבלום . והמוכתר בשני דברים
 הללו לץ שמו . ושמא תאמר איננו שומר לשונו אך ידיו אסורי! לא יחטא בהן על זה אמר
 עושה בעברת זדון זה הדבר אשר לץ שמו כאשר יבא אל המעשה בכעס ובאכזריות יעשנו . כי
 הלצנות טורה עליו חטא שהוא רוע מעללים בלי ספק ושלמה ע״ה היה מנחם לשומעים חרפת
 הלצנות ואינם משיבים ואמר [משלי ג׳ ל״ד] אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן ר״ל המתלוצצים
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 הלכה מ:
ב ג עיין כ״מ  י
 פרק ג׳ מהלטפ
: ל  תשונה סלכס י

ה מקומות א ר  מ
 [א] נמדנרט״ול״.
 [ב] נראשיתל״דט״ו:
 [ג] כמדמו ט״ו ל׳א:
 [ד] קהלת ׳״א ״ :
 [ה] נמדנר ט״ז ט״ו:

 החכמה ויניחנה: י אמר שאלו הלבריס מונעין
 ומגטליןמעלת האלם על שיצא מן העולם והוא אבל:
ן פני חבירו. הוא מי שמבייש את חבירו:  יא מלבי
ה פנים בתור׳.הוא מי שעובר על מצות התורה ל ג  מ
 בפרהסיא והוא תכלית הכפירה כמו שאמר הש״י
 [א] והנפש אשר תעשה ביל רמה: וענין מגלה פנים
 יגלה פנים ויעיז וזהו לשון כפירה והוא מפורש כן
 בגמרת [ירושלמי] פאהאמרו המגלה פנים בתורה
ר פ  העובר על רית בפרהסיא כיהויקי׳ בן יאשיהו: מ
 ברית.א) כמשמעו:ושסאמר בכל הלבריס אשר אמרו
 חכמים בהם שהעושה אותם אין להסתלק לעוה״ב
 במס אנו קיימין אם כשעשה תשובה אין לך לבר
 שעומל בפני בעל תשובה אלא כשלא עשה תשובה
 ומת ביסורין רוצה לומר שחומר היחטאיסוהס אשר
 זכרו נהם אין לו חלק לעוה״ב גלול יותר משאר
 החטאים שהיסורין עם המיתה לא יכפרו אוחם:
 יבקל לראש.קלות ילוע:וגות.ה1א הישוב וההנחה:
 ואמר בזאת הצואה כשתעמול לפני אלם גדול
 המעלה שים עצמך לנגלו קל ושמש אותו ועמול
 לפניו כאשר ירצה ואל• תוקיר נפשך לו: וכשתהיה
 עם שחור השער רוצה לומר עם צעיר השנים לא
 תעשה כן אבל תוקיר נפשך עמו ואל תשחק ואל
: אחר כן אמר לא תחשוב שמה  תתגעגע עמו
 שהזהרתיך מהתגעגע עם צעיר השנים יחחייב
 שתקבל אותו בזעם ובפנים זועפים לא כן הכונה
 אבל צריך שתקבל כל אלם קטן וגלול בן חורין
 ועבל כל איש ממין האלם בשמחה. וזה יותר ממה
 שאמר שמאי בסבר פנים יפות : אמר נ) המתרגם
 נראה לי מלבר׳ הרב שהוא מפרש מלת מקבל
 מהקבלת פנים וכאילו הוא מקביל הנגזר מן
 מקבילות הלולאות אשר הוא מן הארמית תרגם
 נגל או נכח וכן אומר בזה הענין בערבי לשון פגישה

 והקבלה

ך בללך ושונה וצ״ג יחילי: ל ה מ  שנתחרשה: ה
 הרי זה מתחייב בנפשו. כלומר מסתכן בנפשו בי
 כשעוסק בתורה אין רשות לשסןלהזיקו וכיון שפוסק
 על לברים בטלים ניתנה לו רשות: הכא ל״ג
ה פ ק  מעלה עליו הכתוב להא לא כתיב קרא: ח ת

 עמהס גלברי המשפט וכן כתיב אלהים נצב וגו׳ בלומר בקרב ליינין שאינם אלא שלשה נמי
ר אזכיר. כלומר שאתן לעת בלבך להזכיר את שמי אבוא שם אליך להיינו ש  הוא שופט: א
א ת ו ת ר  יחיל עיכ אזכיר את שמי משמע אלמל לאחרים שיהיו מזכירין את שמי : ז ב
 שם מקום הוא: וכן בלול הוא אומר כי ממך הכל. על אותו מעשה שקבן כסף וזהב

ה אור ר ו ן לי ת "א ה • נ ה  לבית המקלש אמר לול לפסיק ז

ה אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך: ז רבי אלעזר י ה ה ש 3 מ ׳ _ כ! כ י ג ג ו ב ה י ך מ י מ . ב ו מ 5 ל ע ש  מ

ם איש ברתותא אומר תן לו משלו שאתה ושלך ה  להם ממך הוא ומעתה שקבלו מילך שנתת ל
כי ממך הכל ומידך  מברכחך חזרו ונתנו לך לצורך ביתך כמו נחמתנויס׳אשלו ובן בדוד הוא אומר 0

£ ו לך רבי *שמעון אומר המהלך בדרך ושונה 5 נ ת נ p
. שלה  ה ה נאה ניר ז  את בנותינו לכס: מ

 ומפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה מה נאה&
 ניר זה מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו:5
a ח ר׳ דוםתאי בר ינאי משום ר״מ אומר כל השוכח 
 דבר אחד ממשנתו מעלה עליו הכתוב כאילו״׳

־ כלינייסמתחייב בנפשו שנאמר °רק השמד לך ושמור ס •פצ,י. ט ל י מ מ י ש נ פ ו מ ח ר ל כ ע ה 3 ח כ ש  פ

 שיראת חטאו קולמת לחכמתו.שמתרחק מן האיסור י נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניד
׳ שככל שס יכול אפילו תקפה עליו משנתו תלמוד לומר °ופן  ומן החטא נ״א שיראח חסאוקולמתכו

ה יסורו מלבבך כל ימי חייך הא אינו מתחייב בנפשו א 5 א י ש ת ח א י ת י מ ד ק ל ענ־נ'י מ כ ב י י י ש ע  מ

 עד שישב ויסירם מלבי * ט רבי חנינא בן דוםא
 אומר כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו
 מתקיימת וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו אין
 חכמתו מתקיימת הוא היה אומר כל שמעשיו
 מרובין מחכמתו חכמתו מתקיימת וכל שחכמתו
 מרובה ממעשיו אין חכמתו מתקיימת: י הוא היה
 אומר בל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום
 נוחה הימנו וכל שאין רוח הבריות נוחה הימנו אין
 רוח המקום נוחה הימנו ר׳ דוםא בן הרכינם
 אומר שינה של שחרית ויין של צהרים ושיחת
 ילדים וישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ מוציאין
 את האדם מן העולם: יא רבי אלעזר המודעי
 אומר "המחלל את הקדשים והמבזה את המועדות

 מקד
 לפניו שנזכר הוא עליה בכל אשר הוא עושה:
ו מתקיימת. מעשיו מחק״מים בילו ומצליח ת מ כ  ח
 בכל אשר יפנה לכיון ליראת שמים עומלת בעיניו
 כל שעה אינו נכשל במעשיו והוא נזכר ביראת
 חטאו • אין חכמתו עולה בילו שאין בו ממש
 ובטלה היא לע״כ חכמה ולעת בעינן יראת ה׳ היא
 אוצרו כרכתיב קרא ואס אין יראת סשס אין
ו מרובה ממעשיו. שלמל הרבה ת מ כ ח  חכמה : ש
 ולא מקיים סובלו שלא למל. נ״אשמעשיו
 מרובין וכוי שמרבה בצלקה ובעסק מצות יותר ממה
 שלמל תורתו מתקיימת. וכל הלזמל ואינו מקיים
 דומה לחשה שיולדת וקוברת ולאלס שזורע ואינו
ל שרוח הבריות. כלומר כל מי שהוא  קוצר: י כ
 אהוב למטה [נ״א לבריות] בילוע שהוא אהוב
 למעלה [נ״א למקום]: שיגה של שחרית. שהולך
 וישן על שיעבור זמן ק״ש. נ״א עריבה לו לאלם
 ונמשך בה ומבסצחו מן החורה: ויין של צהרים.
ת היצלים. בחורים ח י ש  שמביאתו לילי שכרות: ו
 שעוסקים בלבד ליצנות ובני אלם רולפין אחריהם:
בת בתי כנסיות. שמתכנסיס ועוסקים בלבריס ישי  ו

 בטלים ונמשכים שם בני אלם: יא האי קרא קא לריש [ג] כי לבר ה׳ בזה זה אפיקורוס ואת מציתו הפר זה המסר ברית בשר. הכרת תכרת בעוה״ז ובעוה״ב מכאן אמר ר״א המולעי
. חילל חולי של מיעד בעשיית מלאכה או שנוהג בהם מנהג חול באכילה ובשתיה להואיל ואינם חמורים כיוס ה יכו׳ ז ב מ ה  סמתלל את הקלשיס שאינו משמרן. כהלכה ומחללן מקדושתן: ו
. להיינו אפיקורוס ׳ כו לה פנים בתורה ו המג : ו ר פ ר וכוי. שאינו רוצה לימול את בריתו ה פ מ ה  טוב אינו חושש לשומרם כל אלה נפקי מכי לבר ה׳ בזה שנוהג בהם מנהג בזיון: ו
ן פני חבירו וכו׳. לא כתיב התם במלתיה לראיה בחלק ולא ילענא היכי  כמנשה שהיה דורש אגדות של לופי צמה צו למשה לכתוב ותמנע היתה פילגש זהו כי לגר ה׳ בזה: המלבי
. כך כתוב במשנה: אין לו חלק לעולם הבא. כללרשינן מקרא הכרת תכרת וגו׳: יב הוי קל לראש. . לאזיל סומקא ואתי חיורא: אע״פ שיש בילו וכו׳ ן י ב ל מ  מפיק ליס מקרא: ה
. צשון זקנה כמו [ר] היללות והשחרות הבל ושנינו באגלה בן תשחורת היה לו לר״ע ת ר ו ח ש  בתחלה בעול שאתה בחור הר קל בנגל בוראך לעשות רצונו וגם בזקנותך תהא נוח לו: ת
 וייא קל לראש צראשי העיר ושופטיה שלא תתגאה כנגדם אלא תעבדם ותקבל סניסס: וגוח לתשחורת. זה גזבר [העיר והוא לשון תלמול כמו ממסי לי׳ לחמריה לשחוור] ולוגמתו
. נ״א חשחורת לשון עבודת השר אם נטלו בהמתך לאנגריא של שר וכיוצא הוי נוח לעשות רצונם פן  בתורה [ה] צא חמור אחל מהם נשאתי ומתרגמינן שחרית [הדבק צשחוור וישתחוו לך]
ך נעימים. (למה רחל מבכה על בניה מלרש אגלה על לרך הנסתר כי׳ שהלכו האבות ואמהות לפייס את הקב״ה״על שהעמיי ד ב . עס כל אלם יהיו ל ׳  יקחוהו בע״כ: והוי מקבל וכו
 מנשה צלם בהיכל ולא נחפייס נכנסה רחצ ואמרה רבש״ע רחמי מי מרובין רחמיך או רחמי בשר ולס הוי אומר רחמיך והצא אני הכנסתי צרתי בביתי שכצ עבולה שעבל יעקב
 בבית אבא לא עבל אלא בשבילי כשבאתי ליכנס לחוסה הכניסו את אחותי לא לי ששתקתי אלא שמסרתי לה סימנים אף אתה אס הכניסו בני צרתך לביתך שתוק להם אמר לה

 בוהמלבין פני חביתי ברבים "והמפר בריתו של

 אברהם אבינו והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה אע״פ שיש בידו תורה ומעשים טובים אין
 לו חלק לעולם הבא: יב רבי ישמעאל אומר הוי קל לראש ונוח לתשחורת והוי מקבל את כל

 יונה
 נשטע ונעשה כי קודם שיוכל לעשות את הטעשה צריכין לשטוע טח יעשו אלא שקבלו עליהם
 תחלה לעשות כל אשר יצוד• עליהם וישמעו ומיד קבלו שכר כאלו עשאם . וכל שחכמתו
 מרובה ממעשיו וט׳ שלא יאמר אשנה הלכה זו ואקיימנה אשנה כל התלמוד ואקיימנו ואם כה
 יאמר לא תתקיים חכמתו . כי צריך תיקון המרות חחלה ואחר כך תתקיימ חכמתו: י הוא
 היה אומר כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקומ נוחה הימנו. ר׳׳ל מי שמשאו ומתנו
 נאה עם הבריות וכלמ מכירימ כי באמונה עט הבריות (מה הבריות) וכראמרי' במסכת יומא
 [דף פ׳׳ז] כל חלמיד שקורא ושונה ונושא וגוחן באמונה עם הבריות מה הבריות אומרות עליו
 אשדי פלוני שלמד תורה אשרי אביו אשרי אמו [איה כגמרא שלפנינו איתא אשרי רבו]
 שלמדוהו חורה וכוי ועל זה רוח המקום נוחה הימנו מפני שהתורה מתקלסת על ידו וכל
 שאין רוח הבריות נוחה הימנו אין רוח המקום נוחה הימנו לא יהיה נקי מהי ומישראל :
י רופא בן הרכינס אומר שינה של שחרית , שמבטלת התפלה בזמנה : ויין של צהרים .  רב
 שמבטל תלמוד תורה ומביא לידי עבירה: ושיחת הילדים. שאותו השעשוע מושך את לטת
 בני אדם על ידי אהבתם את הנערים ונמצאת התורה מתבטלת : וישיבת בתי כנסיות של
 עמי הארץ . וכמה רעות בישיבת כנסיות: הן מוציאי! את האדם מן העולם . כי על מד.
 נברא אדם אך לעסוק בתורה והיא אורך ימים ושנות חיים ואם לוקח הוא דברימ כאלה ולמה
 לו חיים וראוי לטרדו מן העולם כי הבל הוא והבל ימיו ואחר שחיה כמה שנים ונתעסק בעסקו
 ולא הועיל הואיל שבטל התורה על מד, יוסיפו לו יטים. טשל לטלך שנתן טאה כסף לעברו
 והשליכם לים וחזר ובקש טטנו אחרים והלא ראוי שלא יתן לו יותר כך טי שאינו עוסק
 בתורה: יא דבי אלעזר המודעי אומר המחלל את הקרשים. זה המפנל את הקדשים וטטמאם
 אחד קדשי מזבח ואחד קדשי בדק הבית המהלל אוחם אין לו חלק לעולם הבא: והמבזה
 את המועדות. סמך שני הדברים האלה מפני שנקראו קדשים. בקדשים כתיב קרש קדשים .
 ובמועדות כתיב אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קדש . והמחלל את שניהם אין לו
. ועל זה אמרו רז״ל כל המחלל את המועדות כאילו עובר  חלק לעוה״ב . מפני שחלל קדשי ה'
 עבודת טבבים שנאי [שמות ל״ד ייז] אלהי מסכה לא תעשה לך וסמיך ליה את חנ המצות חשמר
 ו»מר בכאן המבזה ולא אמר המחלל את המועדות מפני שאינו מדבר ביום טוב לעצמו כי בזת
 לא הוצרך לדבר שיוט טוב כשבת הוא . אלא טחולו של מועד מדבר לעושה ביד מלאכת איסור
 והוא מבזה חולו של מועד ואומר אלו הימים אין להם קדושה כל כך כימיט הראשונים ועושה
 בהם כל מלאכה ותועבה עושה נם טש לא יבוש : והמפר בריחו של אברהם אבינו. זה
 המושך בערלתו לכסות העטרה ונראה כערל כמי שעושה להכעיס כדי לחמות המצות :
 והמלבין פני חברו ברבים.זהו תולדות הדברים שיחת בהם ואל יעטר והאטת הם שלשה עטרת
 כוכבים וג"ע ושפיכת דמים.תולדת עבודת טבביםעצי אשרה וכדאטרי׳בכל מתרפאין חוץ מעצי
 אשרה ואע״פ שאי; עבודת כוכבים עצמה אלא משמשיה יהרג ואל יעטר קידמ שיחנה ממנה.
 תולדות גלוי עריות המסתכל או המדבר עםאשת איש שיהרג עליהםואל יעטר.כההוא עובדא
 במםכתא סנהדרין [דף ע״ס] בטי שהועלה ליבא טיגא שאמרו שם תעמוד לפגיו ערומה ימות
 ואל תעמוד לפניו ערומה . תספר עמו מאחרי הגדר ימות ואל תספר עמו מאחרי הנדר .
 ותולדת שפיכות דמימ המלבין פני חברו ברבים שדמו טרח מפני הכשת וכדאמרינן חזינא
 ליי דאזיל םומקא ואתי חיורא ועל זה אין לו חלק לעולם הבא: והמגלה פניפ בתורה . זה
 המעיז פניו כלפי התורה לעשות עבירות בפרהסיא והוא הדין למעי! פנים כלפי לוטדיה :
 אע״פ שיש בידו חורה ומעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא . והני מילי בשלא עשה
 תשובה ומת ביסודי; שאין מיתה ויםורין ממריקין אבל כשעשה חשובה אין לך דבר שעומד
י ישמעאל אומר הוי  בפני התשובה . והכי טוקי לה בגמרא [ירושלמי] בטסכת פאת: יב רב
 קל לראש . ר״ל שיקלח עצמ* למי שהוא ראש ואדון כמו שנאמר [משלי כיס וי] אל תתהדר
 לפני מלך ובמקום גדלים אל חעמד . שלא יחשוב אוחך לאדם גדול והקל עצמך לפניו לעשות
רת . כלומר שיהא נוח בדבריו טח לתשחו דע אליו : ו  חפציו ולהשלים צרכיו . ואל תתו
 לשחור . לא שיקל עצמו לפניו כי איננו אדון ולא שיתגבר עליו . גם כן יש בידו יכולת כי
 אחר ששופט את הארץ והפקידו המלך פקיד על עצמו אי אפשר שלא יחשוב אל שנאיו להרע
 ויטל יוכל להם . אך באהבתו ירויח כי אדון הוא כארץ , וחשחורת הוא טלשון שחור וכדאםדינ;

 בלעז

 רבינו
 נדברו יראי ח׳ איש אל רעת : ומנין שאפילו אחד שנא׳ בכל המקום אשר אזכיר את שטי
 אטא אליך וברכתיך, ואם אפי׳ אחד יש לו שכר הרבה הלא פשוט הוא כי אם לעשרה עד
 שנים יתנו להם שכר אלא ד״ל ליתן לכל אחד שכר לפי שהם רבים : | רבי אלעזר איש
 ברתותא אומר תן לו משלו. זה מדבר בין לעני; גופו של אדמ בין לעני! ממונו ולומד שלא
 ימנע אדמ את עצמו ולא את ממונו מחפצי שמים . וזהו שאמר שאתה ושלך שלו . שאינך נותן
 משלך ולא מנופך ולא מממונך [אלא] משל מקום ב״ה שהכל שלו כי ממון האדם פקדון
 הוא בידו משל הקכי׳ה אלא שיש יתרון ט על שאר הפקדונות שיכול לקחת ממנו די צרכיו
 והשאר יתנהו באשר רצון המפקיד מלך מלכי המלכים הקדוש ב״ר, אשר צור* ויש לשמח
 הרבה מאשר יטל לחנות מ; הפקדון (בדיטר) [א״ס נ״ל להגי' די צרכיו] וכי יעשה רצון
 בעליו מן הנשאר . משל למלך שנתן לעבדו אלף זוזי ואטד לו טול אתה המאה לעצמך ותן
 התשע מאות לתשעה בני אדם . יהלא שמח הוא וכן בדוד הוא אומר [דייה א' כ״ט י״ד] כי
 ממך הכל ומידך נתנו לך , במקום אחר כתיב שם מידך היא ולך הכל. והוא נאמר לענין
 הנוף על שהכינו לבנות ביח קדשו וזהו שכתוב ומידך נתנו לך . נאמר לעני; הממו; כמו
 שאמד בראש הפסוק ני נעצר כח להתנדב כזאת כי ממך הכל ומידך נתנו לך: רבי יעקב
. כי בעוד שהאדמ שונה אי! לו להשיח שיחת ׳ ט  אומר המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו ו
 חולין כי צריך לעמוד ביראה ובאימה לפני התורה כעני; שאמרו כל תלמיד ששונה ואין
 שפתותיו נוטפות מור תכוינה מאחר שהוא משתמש בכתרה של תורה שהוא כתרו של הקב״ה
 צריך שלא ידבר שיחה בטלה ואם קל ראשו להפסיק טטשנתו הרי זה טתחייב בנפשו והדין
י דוםתאי בר ינאי משום ר׳ מאיר אומר כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה  נות! : ח רב
 עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו שנאמר [דכריס ד׳ סי] רק השמר לך וגוי אשר לא נתן
 בלבבו לאמר כי השכחה מצויה בבני אדם והיה לו לחזור ההלכה הרבה פעמים ולחשוב בה כל
 היום וכל הלילה עד שלא תוכל לסור מלבו ולא עשה הרי זה מתחייב בנפשו כי יבא לר*רות
 על פי הזכרתו ויאמר כך אמר לי רבי ויאסר המותר ויתיר האסור ונמצאת תקלה באה על ידו.
 ונקרא פושע מפני ששננת תלמוד עולה זדון: יכול אפי׳ תקפה עליו משנתו חלמוד לומד ופן
 יפוח מלבבך הא אינו םתתייב עד שישב ויסירם מלבו אם שכחה על ידי הזקנה או על ידי
י חנינא בן דוםא אומר כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו  אונס אחר רחטנא פטריה: ט רב
 חכמתו מתקיימת . לעני; השתדלות נאמר הדבר המשתדל לדעת חכמה כדי שידע לשמור
ו מתקיימת בידו ונמצא פורש מן העבירות ועושה מצור, ת מ כ  את נפשו מן החטא ונחכם : ח
 כאשר למד והשכיל. חכמתו קודמת ליראתו אין חכמתו מתקיימת לא השתדל מתחלה לדעת
 החכמה כדי לקיימה כי אם להבי; ולהשכיל ולא תקיים בידו. והדין נותן . ד״א בזמן שיראת
 חטאו של אדם קודמת לחכמתו נמצא כשהוא למד משמרתו ומאשרתו לילך בדרך שהורגל
 ללכת בה מכמה ימימ כשהוא ירא חטא ולבו מוסיף בה אהבה רבה ומתאוה להוסיף ממנה
 לפי שהיא מאשרתו למה שהורגל . אבל בזמן שחכמתו של אדם קודמת ליראת חטאי נמצאת
 החכמה טוגעת אותו טעבירות שהורגל בהם וסופו •לבעוט בה לפי שדומה עליו כמשוי :
 הוא היה אומר כל שמעשיו מרובי! מחכמתו הכמתו מתקיימת . שבזמן שמעשיו של
 אדם מרובי! מחכמתו נמצאת תאותו לחכמה גדולה מחכמתו. ונמצא כי בכל יום ויום מוסיף
 חכמה על חכמתו . וכל שחכמתו מרובה ממעשיו אין חכמתו מתקיימת . שנמצאת תאותו
 לחכמה פחוהה מחכמתו ונמצא כי חכמתו תהיה פוחתת והולכת כך פירשו הראשונים ז״ל
 אבל יש לשאול איך אפשר להיות מעשיו מרובין מתכמתו ואם אינו ייודע התורה והמצות וכי
 יש לו לעשות המעשימ האלו על מה עשאס . אלא שזו המשנה דברה לפי עצה טובה נאה
 ומקובלת שיש לו למי שאינו יודע שלא יאבד נפשו ושיקבל על עצמו לעשות כל הדברים
 אשר יגידו לו החכמים ולא יסיר מהן ימי! ושמאל כאשר ידעם וע״פ התורה אשר יורו אותו
 ועל המשפט אשר יאמרו לו יעשה ומיד שקבלה זו יקבל על עצמו בלבב שלם ובנפש חפצה
ת . ועל דרך זו אמרו כל שמעשיו מרובין םהכמתו כי  מעלה שכר כאילו קבל עליו כל המצו
 אף מי שאינו יודע ואינו עושה נקראין מעשה על שם כי יש לו שכר עליהם כאילו עשאם
 מפי הקבלה וכן מפורש באבות דר׳ נתן דתנן התם . כל שמעשיו מרובין מחכמתו חכמתו
 מחקייטת שנאמר נעשה ונשמע . שהקדימו ישראל העשיר, לשמיעה והיה להם לומר
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L • 1 -  צפוי יוהרשות נתונה ובטוב העולם נדון והכל לפי ׳
 רוב המעשה: טז הוא היה אומר הכל נתון
 בערבון ומצודה פרוסה על כל החיים החנות פתוחה
 והחנוני מקיף והפנקס פתוח והיד כותבת וכל
 הרוצה ללוות יבא וילוד. והגבאים מחזירין תדיר

 בכל

הכל לפי רוב המעשה. לפי רוב  במלת רחמים: ו
 מעשיו של אלם הוא נלון אס רוב זכיות זכאי ואם
 רוב עונות חייב • נ״א אין הקלוש ב״ה הילך אחר
 רוב מעשיהם של אלס שהן מוסיסין וחוסאיס בכל
 יום אלא צהובה הוא לן את העולם שלא להחריבו
ל כ : ט? ה ן י י  ומכל מקום מעשיהן גנוזים ליום ה
 נתון בערנון •שהכל ערבים זה לזה [כלאמרי׳ במס׳
. נ׳א על כל מעשה יש לו ערב להקב״ה לנשמתו של אלם ערב בכל אבריה [ לף לז  סוטה [
ה פרוסה [על החיים. המות] שאינו ד ו צ מ  זכו זכתה היא לא זכו לא זכתה היא ונלונת: ו
ת פחזחה. שכל מי שירצה לשתות יין ו נ ח  יכיל להשמט מיום המיהה ומיום הלין : ה
י מקיף• יין בהקפה באמנה נ ו  יכנס לשם כך האלם אס יבא ליטמא פוחחין לו : והחנ
ס פחוחה. כל שעה לפני החנוני : ק נ פ ה  לבני אלם כך הקב״ה ארך אפיס לרשעים: ו
 והיד כותבת.באותו פנקס החשבון של כל או״א על כל פרוטה ופרוטה כמה חייב לו מיינו
ם של הגבאי  כך כותבין למעלה בספר הזכרונות על כל חטא וחטא שאלם עושה למסה: ו

 החנוני

:  והקבלה אומר פגשני פלוני בשמחה או בזעף ובלשון ההוא פירש הרב מקבל הנה ולעהו
 ע כשילור אלם נלרים ויקיימס יעצה בילו קנין ההמנע ממה שירצה שימנע ממנו ויתחזק
 לו הקנין ההוא זיקל עליו הפרישות ר״ל השמירה מהטומאות כמו שאמרו בחגיגה בגלי
 עם הארץ מלרס לפרושים: יד הוא היה אומר שהולעת מה שהטיבו לו שיעור הטובה

 היא הסבה אחרת כי פעמים שיגמול אלם סובה
 לאיש מבני אלםעל לרך רחמנות ולאיוליעהו שיעור
ן זה : ט י ' נ י ע  מה שעשה עמו מפני שהוא נבזה ב
 המאמר כולל לברים גלולים מאל וראוי היה זה
 המאמר שיהא לר׳ עקיבא וזהו פירושו בקצרה ועל
 תנאי שתדע כל מה שקדם בפרקים הקודמים
 אמר כל מה שבעולם ידוע אצלו ית׳ והוא משיג
 אוחו והוא אמרו הכל צפוי ואח״כ אמר לא תחשוב
 שנהיומו יודע המעשים יחחייב ההכרח כלומר
 שיהיה האדם מוכרח במעשיו על מעשה מןהמעשים
 אין הענין כן אבל הרשוח ביד האדם במה שיעשה
 והוא אמרו הרשיח נחונה ר״ל כל אדם רשוח
 נתונה לו כמו שבארנו בפרק השמיני ואמר שדין
 השם יתברך עם בני אדם אמנם הוא בחסד ובטוב
 צא כפי הדין הראוי עציהם כמו שבאר ית׳ מדרכיו
 ואמר [א] ארך אפיס ורב חסד ואמת ואמרו רז״ל א)
 ארך אפיס לצדיקי׳ולרשעיס.ואמרהנביא(המססר)
 סוב ה׳ לכל: ואחר כך אמר שהמעלות לא יגיעו
 לאלם לפי רוב גולל המעשה אבל לפי רוב מספר
 המעשים והוא שסמעלוחאמנס יגיעו בכפול המעשים
 הטובים פעמים רבוח ועם זה יגיע קטן חזק לא
 כשיעשה אלם פעל אחל גלול מפעיליה הטובוח
 כי בזה לבלו לא יגיע לו קנין חזק והמשל

 בו בשיחן האלם למי שראוי אלף זהובים בבה אחה לאיש א' ולאיש אחר לא נחן כלום
 לא יעלה בילו מלח הנליבוה בזה המעשה השחל הגדול כמו שמגיע למי שההנלב אלף
ת בו  זהובים באלף פעמים ונחן כל זהוב מהם על צל הנליבוח מפני שזה כפל מעשה מלי
 אלף פעמים והגיע לו קנין חזק וזה פעם אחת לבל התעוררה נפשו התעוררות גלולה לפעל
 סוב ואח״כ פסקה ממנו וכן בתורה אין שכר מי שסלה אסור במאה לינריס או עשה צלקה
 לעני במאה לינריס שהוא לי מחסורו כמי שפלה עשרה איסריס או השלים חסרון עשרה
 עניים כל אחל בעשרה לינרים ואל זה ההקש וזה ענין אמרו לפי רוב המעשה אבל לא לפי
 גולצ המעשה: טןהתגוגי מקיף.מי שיאריך חובו וצא יבקשהו לאלחר וזה המשל מבואר

 א) [מיריבין דף כב.
 ביק דף נ. יעיע
 סנהדרין דף קיא.]:
 ב) פסחים דף צס.:

 עין משפט
 נד מצוה

ג א מיי' פרק ג  י

 מהלכות דעות
:  הלכה ז

 יד במי״שםהליס:
 טו ג מיי' פרק ה
 מהלכות תשובה

:  הלנה ה
 טו ד מיי׳ שה הליא:

 מראה מקומות
 [א] נמדנר י״מ ל':
 [נ] דנריס י״ד כ״כ:
 [ג] משליי׳ז כ״ח:
 [ד] שסמ׳ל׳:[ה]שס
: [ו] דנרים ל׳ נ  כ׳

: ו  מי

 מנתו ידועה: ואמרו וכל הרוצה ללווה יבא וילוה מחזק הענין הקולס שאין שם הכרח אבל בבחירת האלם יעשה מה שירצה לעשותו: ואמרו והגבאים מחזילין חליר היא

 יוגה
 חבה יחדה הודיענו: חביבין ישראל שגקדאו בנים ׳!מקום חנה יתירה נודעת להם שנאמר
 בגיס אתם לה' אלהיבם . נם כי הכפיל כראשון: חביבין ישראל שנתן להם כלי חםדה שבו
 נברא העולם ואת התורה שכל העולם נברא בה . ושבל הנבראים לא נבראו אלא כדי לקיימה .
 וכל הדברימ אשר תחת השמים בלם סבה לסבת לצרכי משמשי התורה . משל ליוצר כלי
 אומנותו ובו עושה כל מלאכתו כך התורה כליו של הקב״ה ובו נברא כל העולם כלו : הבה
 יתירה נודעת להם שניתן להם כלי חטדה שבו נברא העולם שנאמר כי לקח טוב נתתי לכש
 תורתי אל תעובי . וידעת אלה הדברים הם לתועלת גדולה לדביקות אחר שנתנלר, לנו כי
 האדם חביב לפניו מכל הבריות כי בצלם נבראו וישראל יודעין כי הם חביבין מכל שאר
 האומות כי נקראו בנים למקים ובחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תודתו שםםיבתה נברא
 כל העולם כלו על כל פנים יודעים אגחנו כי קרוב אלינו השם ית' וית׳ לא יחשוב האדם .
 אף כי יעשה הישר בעיגי ה' ולא יחטא שהוא קרוב אליו ואתה יודע כי תשגה האנוש
 טועטת ואיננו שלם שיוכל להשיג אל הדבקות ולא שידמה לו וכי הוא רחוק ממנו לגמרי. חבה
 יתירת גודעת לו אם ט!רע היהודיפ הוא . ואין לי להיות בעיגיו לא רשע בפגי עצמו ולא צדיק
 בפני עצמו. וואת תהית תורת האדם לא להתרחק ולא להתקרב והכל לפי רוב המעשה. כי
 אל הדבקות הנמל איך יש בנו ואין איש בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כמו שאפר
 ירמיה ע״ה [ירמיה ל׳ כ״א] והיה אדירו ממנו ומשלו מקרבו יצא והקרבתיו וננש אלי כשאגי
 טקריבו נגש אלי. אבל אם אין אני מקריבו טי הוא 1ה אשר ערב את לבו לגשת אלי. וערב
 הוא מלשין ערבית י טו הכל צפוי. כםו שכתוב [תשלים קליע אי] ה' חקרתגי ותדע אתה ידעת
 שבתי וקומי בנחה לרעי מרחוק וגוי: והרשות נתונה. שנתן רשות ביד בגי אדם לעשות
 כל אשר יחפוץ לבו אם טוב ואם רע כמו שגאטר ראה גתתי לפניך ונוי ואמר רמו״ל כי וה
 הדבר הוא מן הפלאים שאע״פ שהרשות גתוגה לאדם לעשות רצוגו. והקב״ה יודע טח שיש
 לו לעשות קודם המחשבה וקודם המעשה ולא בהכרח יעשה האדם את הטוב ואת הרע . כי
 אם ברצון לבו והשיי יודע החלה מה יהיה רצוגו ואפילו המעשים השקולים שאפשר שיהיו
 ואפשר שלא יהיו את הכל יודע תחלת המעשה והוא פלא : ובטוב העולם גירו! והקב״ה
 איגו דן את האדם לפי מעשיו לבד אך בטובו ובטדת החםד. וזהו שאמר דוד עיה [תהליס
 כיה זי] חטאות געורי ופשעי אל חזבר חטאת הן בין השגגות בין הודוגות שאדם עושה בגעדותו
 בעוד יצרו תקפו ודעת גקלה. אך אותם שעושה אחר שגדל בשגים והוא בדעת שלם גקראים
 פשעים או טרי ועל זה חית טתודה ואוטר בין החטאים שבנעורי בין הפשעים שאחר שגדלתי
 אל חזכוד וכי יעלה לפגיך זכרוני חזכירגי לטובה אך כחסדך זכר לי אתה למען טובך ה׳ לפי
 שבטוב העולם נדון. ואף הרשעים גדונין בטובו כטו שנאמר [תהליס קמים נוי] טוב ה' לכל.
 והרשעים בכלל מעשיו של הקביה כדאיחא במדרש: והבל לפי רוב המעשה. שאעיפ שהעולם
. אין כל האדם במדת החסד כי למרבד• בחסידות מדת החסד היתרה על מעשיו  נדון בטוב ה'
 מרובה. ולמטעיט חהיה טעוטה. וא״כ כלם גדוגין בטובו. גם כן הרשעים אין הטוב היתד
 על מעשיהם מרובה כמו לצדיקים . וגם הצדיקים אין המרבה והממעיט שוי! כי הכל לפי רוב
 המעשה . וכמו שאמר במדרש [איכס ג' כיה] טוב ה' לקוי לנפש תדרשנו. אינו דומה המקור,
 ומתעסק למקוה ואיגו מתעסק ורביגו טשה ז״ל גורס אבל לא על פי המעשה. ומפרש הכל לפי
 רוב המעשה כמו עגין הצדקה כי טי שנותן אלף זוז באלף פעמיפ זהו לפי רוב המעשה אבל
 לא על פי המעשה זה שגותן בבת אחת מפגי זה מתעוררת טחשבתו אלף פעטימ לעשות טוב
 בתוך עמו.וזה לא התעורר כי אם פעם הראשוגה • טז הוא היה אומר הכל גתון בערבו!.
 כל מה שהאדם לוקח מן העולם הזח על הכל הוא ערב ובניו ערבים ואל יחשוב היורש את
 אביו ואת אמו זה הממון ירושתי הוא אעשה ממנו כל רצוני שאין לו בשלו כלום כי לה' הכל.
 ומה שלקח ממנו בערבו! הוא לוקח. ועתיד הוא ליפדע מטנו. משל לאדם שנכנס למדינה
 ולא מצא שם אדם. נכנס לבית אחת ומצא שט שלחן ערוך ועליו מכל מיני מאכל ומשקה.
 היה אוכל ושותה ואומר הלא בכל זה אגי זוכה ושלי הכל אעשה ממנו כל רצוני. ולא חיה רואת
 את הבעלים שטביטין אותו במקום אחר. ועתיד הוא לשלם כל מד. שיאכל וישתה והוא במקום
 אשר לא יוכל להםלפ: ומצודה פרוסה על כל החיים. זו הטיתת שנגזרת ואין אדם יכול
 להנצל ממנה כדגים הנאחזים במצודה הרעת : והחגות פתוחה. שבני אדם נכנסין לשם .
 ולוקחי! כל מה שצריכין. עתת ואינן רואי! אח הנולד . ולא חושבי! בהניע זמ! הפחוון אם
 יהיר, להם להפדע מאחר שמוציאי! את החנות פתוחה. ויכולין לקחת כל צרכי׳ לפי שעה. כך
 בני אדם בעולם הזה: והחגוני מקיף. זה בעל החנות שנותן ולאחרים בהקפה יין . ונפרע
 מהם לאחר זמן כך שלים בעולמו נותן לכל באי עולם כל חפצם אם טוב ואם רע וסופו ליפרע
 מהם לאחר זמן: והפנקס פחוחה. לשני עגיגים נאמר הדבר הזה האחד למשל כי אין שכחח
 לפני כסא כבודו כי החגיגי מקיף שמקיף ומלוה לכמה בגי אדם . מהם לאלפים ורבבות . וטהם
 לדינר (ולפשוע) [ולפשוט] אם לא מפני זריזותו שהפנקס פתוחה לפניו ומיד כותב את הכל
 לפעטים היה שוכח דברים הקטגים טפגי הגדולים אם היה טלוה על פה. ועל זת נאטר והפנקס
 פתוחח והיד כותבת. כלומר בין החטאים הגדולים והקטגים כלס כאלו לפגיו גכתבים ולא שכת
 עוגות הראשוגים . והשגי להודיענו כי אי! מטתינין לפתיחת הפגקפ אחר שעושה החטא .
 אלא בגמר המעשה כבד כתו' הוא כדי שלא יעבור רגע שלא נטנח עליו העון ההוא שאע׳׳ס
 שהעוגוח נמחלין לבעלי התשובה. ניטגין אותן תחלה. טיד שגט- מלעשותן ואחרי כ! אם
 יחזור בתשובה מוחלין לו. כדאמרינן במדרש איגו כמי שלא עשאו. אלא עשאו וגטחל שגדול
 טי שאיגו עושה טםי שעושה ומוחלין לו. ומה שאמר אין צדיקים גמורים עומדין במקום
 שבעלי תשובה עוטדין שם. ר״ל שבעלי תשובה יש להם להפרש מן הטוחר כעגין שחטא בו.
 כמו אם עבר על העריות. ואפילו באשתו יש להתנהג עמה במרת הפרישות בדבר שחטא
 בו יפרוש ואפילו מן המותר יותר מטה שהצדיקים גטורין צריכין לעשות: וכל הרוצה ללוות
 יבא וילוה. שרשות נחונה לו לכל אדם. והרוצה ליטול אי זה דרך שירצה יבא ייטול.
 והכסילים חושבים בי ליהגות ט גברא עולם. אבל הצדיקים כל םחשבותם וכל הגאתם להיות
 נקיים לקיים המצות. וכל אדם מדר לעצמו ואשרי טי שיבחר הטובח : והגבאין מחזיח

 תמיד

 רביגו
 בלעז שיגייוריאוי הדבק לשחור פי'אדו! והשחחוו לך(והוי מקבל את כל האדם בשמחה) והדמית
 זיל מפרש לתשחורת מ; תרגום לא חמור אחד מהם נשאתי . שחרית . ר״ל שיהא נוח לאדם
 גדול וראש ונם נוח לעבדו ולעשות רצוני: יג רבי עקיבא אומר שחוק וקלות ראש מרגילין
 לערוד.. ר״ל שהשחוק ודברי שיחה בטלה עמ קלות ראש מרגילין לערוה . אבל טבד ראש
 ויראה הם סייג לעריות שכל זאת המשנה בסייגים מדברת . טעשרות סייג לעושר . וכדאמרינן
 במסכת תענית [דף סי] על אותו תינוק שהיה קורא עשר תעשר. אטד לו ר' יוחנן עשר
 בשביל שתתעשר ואמר לו וכי מותר לנסות והא כתיב לא תנסו את ה' אמר ליה [הכי אסר]
 רבי אושעיא חוץ מוו שגאטר הביאו את כל הטעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחגוני נא
 בזאת וגו׳ וע״ז גאמר מעשרות סייג לעושר שהרוצה להתעשר יתן מעשרות בעין יפה. ושלא
 יאמר אלף טרי! איך את! מאה למעשר והם שוי! כמה אלא יחנם. כי השם ית' וית' נאמן
 לשלם לו בל מה שיתן ולהכפיל את השכר והוא אמת גפ על פי הנסיון. וענין הצדקה הוא
 כמו המעשרות ובהרבות בצדקה יוסיף עושר על עשרו . ואל ימנע לב האדם מליתן םתנות
 גדולות לאביונים פן יטעט עושרו ולא יספיק וידוע ירע כי זאת תהיה הסיבה אליו לעשות במשפט.
 ואל יחשוב העשיר הנחל בתתו הרבה בצדקה . אם לא נתן לפי עשרו ורוב נכסיו שינקה בי
 יעלה בלבט דבר רע לאמר. כמה מעות פזרתי בצדקה כמה וכטה נפשות יטותו ברעב והצלתים.
 והוא לא ידע בכל אלה כי טוב העני ונותן הון רב כמו המעשר . כי הרש ואין לו אלא סאה
 ינותן מעשרו כראוי והעשיר יש לו אלפים סאה ונתן למעשר טאתים חסד אחת . יצא העני
 נקי מנכסיו והעשיר נתחייב בהם . כך הצדקה כל אדם שיש לו ליתן כפי כל מה שיש לו
 אם טעם ואם הרבה : מסורת סייג לתודה. טםורת אלו טלא וחסר והטעמים שמסרו חכמי׳
 לתלמידיהם והם סייג לתורה שבכתב שלא חטצא הספרים חלוקים כי אם בטקיטות טועםים
 מה שאין כן בספרי התלמוד כי בכמה מקימות הגרסאות מתחלפות גם בכל יום ויום הסברות
 מתחדשות ומהם טתבין הגרסא על פי דעתם וגתגה רשות לסבלו . כי ספר שלום אין בארץ
 אשר לא יחטאו ותולין הטעות על הספר ולא על דעתס : גדרים סייג לפרישות. הפרישות
 היא מדד׳ עליוגית . וכטה מעלות טוטח יש להשיג אלי׳ כדאטריגן גקיוח טביאה לידי פרישות
 והוא הפורש מהנאות העולם. ואפילו מדברים המותרים באכילה ובתשטיש . גם בכל התאות
 חאחדות בהמנע מן הכטד ומן השדרה והעושר וכיוצא בהן . ומתרחק משרשי' ומחקרב אל
 עיקרי הנפש ויסודה והוא קרוב לעבודת הטדא ית׳ כיצד במאכל . האוכל טעט לכדי חיותו
 שיהא בריא כדי ללמוד חורה הרבה ולעשות טלאבת ה' מלאכה מדובה . או השוחה די הסרת
 צמאו. לא ישתכר ולא יתנל בתוך אהלה. ימה שאיני משמש בהנאה כי אם לקיים המצור. הרי
 זה מדרך הפרישות שאין דעתו ליהנות מן העולם ועוד תועלת שני׳ שישטור נפשו מחטא כי
 לשיחגבר עליו היצר ויחאוה לעשות עבירה יאמר בלבו טן ההנאות המותרות אני נשמד איך
 אעשה הרעה הנדולה הזאת . וחטאחי לאבי שבשמים בל הימיט . וזה הדבר ימנעהו מן
 המכשולות . אך המתקרב אל טבע החוטר ונמשך אחד תאוותיו והנאותיו גט כי לא יעשה
 איסור . נמצא מחרחק מעיקר הגפש ויסודה . נם כי ינרופ אל הנפש שתמשך אחר הגוף
 והחומר ומםעף אוחד. במערצה משרשיה ומיסודה. וכמו שכתוב [הושע ד' ייא] זגות ויין
 ותירוש יקח לב . והוא הדעת כמו שנאמר [משלי ס"ו ל״ב] ושמע חוכחת קוגה לב . על בן
 נתנו עצה למי שאינו יטל (למשוך) למשול ברוחו ונמשך אחר ההנאות לנדוד נדר לימים
 לאמר עד זמן פלו׳ לא אוכל ולא אשתה כי אס כזד. או לאסור עצמו בדבר המוהר וההרגל
 ישלוט עליו שמתוך כי הוא מקיים נדרו. נמצא מגהיג את עצמו לכטש את יצרו ובזה תועלת
 בידו הפרישות וכדאטר ליה לר' פנחס אם לא יכלת למיכל חולין בטהרה טלה שתא. אכול
 לשבעה יומי. (איה המאמר הזה הוא בירושלמי פ״ק דשכת והגרסא שם לרב). שהאוכל
 חולין בטהרה גקדא פרוש. כדאםרינן בגדי עם האp מרדם לפרושים . אבל אין ראוי להגדיר
 את עצמו בגדרים אלא אם כן יצרו מתגבר עליו שיוכל לידור על דרך רפואה . אך טי שמושל
 ברוחו ויטל לתשיג אל מדת הפרישות בלא גדר אין לו לדור. כדאמריגן לא דייך במה שאסרת
 תורת אלא שאתה אוסר עצמך את המותר אבל ודאי אם ראה אדם שיצרו מתגבר עליו צריך
 להרטת סייג מרובה . כפי מה שצריך לכטש את יצרו . וכיון שגכבש יצרו חוזר למדת
 הביגוגית משל לרופא בזמן שרואה שהחולי קל וגוח להתדפאת עושה לו רפואה קלח . ובזמן
 שרואה שהחולי כבד וחוק טרד לו רפואה תזקה עד שיתרפא ואחר כך תוזר ונותן לו דברים
 ביגוגיים שמעמידין את תוף על טריו . ועל זת אמרו גדרים םיינ לפרישות ולא אמרו
 שטעה סייג לפרישות טפני שהשבועה היא פוסקת טיד טפני שהוא גשבע שלא יאכל דבר
 זה עד יום פלו׳ ואין זה סייג כי טיד גפסק שאיגו יטל לעטר עליו . אבל גדר הוא שאוטר אם
 אוכל יוחד מזה השיעור עד יום פלוגי יאסרו כל פירות שבעולם עד זמן אחר שיקצוב . זה
 נקרא סייג שהוא דבר שיוכל לעטר עליו . וטוטב לטטי! לבו לשטים אם אינגו שלטו! בעצמו
 לעשות הסייג ההוא בלא נדר: םייג לחכמה שתיקה. זה סייג בין לחכמה עצמה בין לםרותיה
 כיצד שאיגו גכנם לתוך דברי חברו ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי. ואע״פ שאינה מכלל
 השתיקה • השחיקה טביאה לידי כך לוזכטה כיצד שאיגו מדבר בפגי מי שגדול ממנו בחכמת
 כי הלומד בפני רבו ורואה סברא אחת כהלכה אל יחשוב מיד כי היא האטתית ולא ירצת
 לאוטרה בטרם שיסיים רט מלדבר . ואם יעשה כ! יפסיד מה שיאמר רט ולא ידע הסברות
 מ! החכמים הקרםוגים כי לט גע וגד מלהודיע דעתם. וגס כי סברתו לא חוכל להיות טטונת
 בל כך עד שישמע מה שאםרו הראשיגים וישקול בםאזגי שכלו אי זו יכשר הזה או זח על
 כן השתיקה לתלמיד לפגי הרב והגדול ממגי בחכמה סייג . ובהמצא סברא והרב עודנו מדבר
 והוא שותק לא יפתח פיו עד שיאירו דברי רבו וסברתו חקוקה בלט . עד שיגמור הדברים וידע
 מד, שלמדו רט . ואחרי כן חהיה סברתו צלולה ומטוגת ועל זה אמר שלמה ע״ה [משלי י״ת
 3'] לא יחפץ כסיל בתבונה בי אם בהתגלות לבי •י T הוא היה א־םר חביב אדם שנברא
 בצלם חבה יתרה נודעת לו. שנאמר כי כצלם אלהים עשה את האדם . ספני שכפל הלשון
 יש לגו לוטר שכך פירושו. חביב אדם שנברא בצלם . כי אף לא יודע הדבר. אלא כי נברא
 אדם בצלם אלהיט אעפיכ היה חכיב לפניו אחר שנבראו בצלטו ובדמותו וכשגלד. לנו הדבר



 עין משפט
 נר מצור.

 יז א מי׳ בכ״מ פ״ד
 להלכות יסודי
: ג י  התורה הלכה י

ס שלישי דמב״ם ר ת פ ו ב  רש״י א
ל מתוקן לסעודה. כלומר מכלית כ ה  משל על המות ושאר עונשים הבאים על האדם: ו
 כוונת כל זה חיי העולם הכא : ין רוצה לומר בזה שכל שנים מאלו כל אמד משניהם
 מועיל במציאות האחר ומשלים זולתו ואמנם דבריו בדעת ובבינה הוא ענין פלוסופיס
ק מאל ואני אזכרהו נשען על תבונת מי שעיין בזה הענין וזה שהדעת אשר יגיע  ל
 לנו ונקנה אותו אמנם השיגנו המושכלות אשל

ת ו מ ו ק ה מ א ר  מ
: ׳  [א] ויקרא כ׳ כ
: ,  [ב] ישעיה מ״רד
 [ג] ירמיה ל״מ י"נ1:

 החנוני הולכין ומחזיריןתמיל אחרי בעלי חובות של תנוני לגבות מכלאו״א מעותיו בין
. אלון ף י מקי נ ו ת פחוחה. העולם הזה לפני האלם: ותחנ ו התנ  מלעתו וכו׳ . [נ״א ו
. לוח מחופה בשעוה וכותבין בו: והגבאין• ס ק נ פ : ה  העולם צופה ומביט וכוחב בפנקסו
ום. לביתו שהחנוני בא וגובה חובו נין ן מחזירי{ בכל י : נ״א והנבאי  אלו שלוחי מקום]

ר ה או ר ו  מלעתו נין שלא מלעתו כך מן השמים כותנין ת

ה בכל יום ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו ל מ ם ע ה ש 3 י ' *״יי-• י נ מ ן מ י נ י ג י י י ל  ע

 ויש להם על מה שיסמכו והדין דין אמת והכל
 מתוקן לסעודה: יץ ר׳ אליעזר בן עזריה אומר אם
 אין תורה אין דרך ארץ אם אין דרך ארץ אין תורה
 אם אין חכמה אין יראה אם אין יראה אין חכמה
 אם אין בינה אין דעת אם אין דעת אין בינה אם
 אין קמח אין תורה אם אין תורה אין קמח: הוא
 היה אומר כל שחכמתו מרובה ממעשיו למה הוא
 דומה לאילן שענפיו מרובין ושרשיו מועטין והרוח
ע ימוציאיימי׳יזבאהועוקרתווהופכתועלפניושנאמר 0והיה כערער ר י  מראה סלע לשולחני ואומר לו סיב א
ה בינה בערבה ולא יראה כי יבא טוב ושכן חרדים במדבר א ר מ  לו אחר מחוך חיקו הלימה לי י
g *״ ״״| ™ *j£״ ארץ מלחה ולא תשב. אבל כל שמעשיו מרובין f j ™ ! 

צ מחכמתו למה הוא דומה לאילן שענפיו מועטין ושרשיו מרובין שאפי׳ כל הרוחות שבעולם כ א  לחמשה ממשי י״רה־ן שאס אין לי מה י
פ באות ונושבות בו איןמזיזין אותו ממקומו שנאמר °והיה כעץ שתול על(פלגי) מים ועל ש ה ב ו ר ן מ ח מ ^ ל ש ; כ 1

ה ר ן ש ק 3 ן ס ע , ך א ,  ה

 יובל ישלח שרשיו ולא יראה כי יבא חום והיה עלהו רענן ובשנת בצורת לא ידאנ ולא
 ימיש מעשות פרי: יךין ר׳ אליעזר בן חסמא אומר אקיגץ ופתחי גדה הן הן גופי הלכות

 תקופות וגימטריאות פרפראות לחכמה:

 נשיגסאםנסריל הצורה ונשכיל אותה או שנשיג
 הצורות הנסרלות במציאותם מבלתי שנשימס אנחנו
 לעת אבל הם במציאותם לעת וזאת ההשגה היא
 אשר תקרא בינה והוא הלעת ובלעת ג״כ נבין
 ואפשר לנו שנשיג מה שנשיג וכאילו יאמר שאס לא
 נשכיל מושכל אין לעת לנו ואס לא יהיה לעת לנו לא
 נשכיל מושכל כי בלעת נשיגהו והבנת זה הלבר
 קשה מאל ואפילו מן הספרים המחוברים בו כל
 שכן מכאן ואמנם אנחנו מישרים עליו הלרך הישרה
 לבל: כל שמעשיו . כבר פירשנו וביארנו אלה
םא:  הלברים בזה הפרק מלברי רבי חנינא בן לו
 יח זה מבואר וכבר בארנו ענינו בפרקים

 הקולמים :
עי א זה מבואר וכבר זכרנו ענינו ק רבי ר  פ

. נ״א ויש להם לגבאים על ן י ל  שיסמוכו. שגובין נ
 מה שיסמוכו שהרי סומכיןעל החנוני שהזקיקן לכך:
. נלין הוא לגבות מעותיו של יינות ת מ  והדין לין א
. נ״א ואעפ״כ ן י ל מתוקן ליום הל כ ה  ששתו: ו
 הכל מתוקן לסעולה אחל צדיקים ואחל רשעים
ם  יש להס חצק לעוה״ב לכירה הגלולה: י| א
 אין תורה אין לרך ארז. כמ״ש לעיל יפה תלמול
 תורה עם ל״א: דעת גלוצ מבינה צפי שאם
 שואלין לו צאלס לבר והוא אומר כן הוא ומראה
 ונותן מעם ללבריו הוא לעת כאלם הזה שהוא

 תהצים קימ
 משלי מו

 תהליס קכמ

. אלו ו י ש ר  ממעשיו. שלומל הרבה ואינו מקיים: ש
 מעשיו כלאמרינן צעיל ולא המלרש הוא העיקר
. צעיצ מיניה ׳ ו ג  אצא המעשה : והיה כערער ו
 כתיב ארור הגבר וגו׳ שאינו בוטח בה׳ שיזמין לו
 פרנסתו אלא מרבה בגזלות ובוטח בבני אלם
. כאילן יחיל ׳ ו ג ה כערער ו הי : ו לו  המחזיקין י
 במלבר: ושכן חרדים במלבר. כמו [א] ערירים
ץ מלחה. כארעא לסלום ר  למתרגמינן בלא ולל: א
 לא איתותב שבל קרקע שזרקו עלי׳ מלח אינה
ר . לשון חרבה: ע ר  מיושבת לעולם בזרעים : ע
. לעיל מיניה כתיב ברוך הגבר ׳ ו ג  והיה כעץ ו

 פרק רביעי
ן זומא אומר איזהו חכם הלומד מכל אדם שנאמר °מבל מלמדי השכלתי איזהו  א ב
נבור הכובש את יצרו שנאמר °טוב ארך אפים מגבור ומושל ברוחו מלוכד עיר 1 

 איזהו עשיר השמח בחלקו שנאמר 0יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך אשריך בעולם
 ,... .... הזה

. א יראג א יראה. לא יראהו ולא יזיקהו לאותו אילן שלא ייבש מפני החום והשרב בעבור המיס שתחתיו: ל ל על יובל. נהרי מיס כמו [כ] כערבים על יבלי מים ישלח מתפשט: ו : ו  גו׳
א ילאגילזאיי״ר בלע״ז כמו ש ויאמר צלקיה אל ירמיהו אני לואג את היהוליס אשר נפלו וגו׳ כי  ולא יתיירא אילן זה מן הבצורת ששירותיו לא יכלו צעולסמרובצחצוחית שבו: ל
ת קינין והלכות נלה שאבלה ו כ ל ךן ה ם: י . נ״א ועוקרתו והוספתו כתיב במשנה והיה כערער אינו כתוב במשנה ולא כתיב ביה נמי והיה כעז שתול על פלגי מי ר ב ל  מלאגה מ
 וסתה וצריכה לשמור על שתחזיר לפתחה. נ״א נלה שאבלה פחחה ואמרה יום אחל טמא ראיתי ואיני יולעת אם בימי נלה או בימי זיבה פתחה י״ז יום שאינה חוזרת לפתחה
. ענין ת ו פ ו ק : ת ל ו ל : הן הן גופי תורה . כלומר אל יהיו קלות בעיניך אלא שים לבך עליהן כי חמורות הן יותר מלאי ותמצא בהם עומק ג ( . ן(דף ח  על י״ז ץס כלמפורש בערכי
. חשבון האותיות ונוטריקון. אין מקבלים עליהם שכר כשאר הלכות לפי שאינם אצא פרפראות ת ו א י ר ט מ  הילוך המזלות . נ״א ענין גלול הלוך חמה והפוך שלה ברבוע: ג
. נ״א פרפראות להיינו מילי לנריר לבא שמביאין לפני הסעולה שום לבר שממשיך לבו של אלם לאכילה וכן העוסק ן ו  כלומר ענייני החכמה כמו פטר את הפרפרת שלאחר המז

 בהלוך תקופות שברקיע וללרוש תיבות שבתורה בגימטריא הן הן ממשיכין אותו לחכמה שיש בהן חכמה גלולה :
ן בן זומא ושמעון בן עזאי ושמעון התימני לפי שלא האריכו ימים נקראו על שם אביהם. נ״א ואלו שלשה שלא נסמכו כראמרינן בסנהדרין היושבים לפני עי א שמעו ק רבי ר  פ
. יאסי' שאינו גלול ממנו בחכמה הולך ולומל ולוחק ונכנס בכל מקום שהם בני תורה ם ל ד מכל א מ ו ל  חכמים שמעון בן עזאי ושמעון בן זומא ושמעון התימני: ה
ב ארך אפיס. שאין נוח לכעוס אלא מתגבר ו ש את יצרו.ואינו הולך אחריו: ט ב ו כ . כל מי שבא ללמדני הייתי משכיל שומע ללבריו ולא בושתי: ה ׳ כו ל מלמדי ו כ  ואינו מתבייש : מ
ת בחלקו. בחלק שהקב״ה מזמין לו הכל נוטל בעין יפה . נ״א שיש לו חירות נפש ולב מ ש : ה ר י מושל ברוחו. שכופה את רוחו טוב מגביר ומלוכד ע  על יצרי טוב הוא מגבור : ו
נ בין רע נין רב בין מעט ואינו מצטער להיות רודף ולהוט לאצור ולקנות יוחר מחלקו ואילו לא היה שמח מיגיע כפיו שהוא אוכל מאי אשרי  שוב באותו חלק שהקב״ה מזמין לו נין טו
ך בעולם הזה. שלא י ר ש  איכא אפילו עשיר שבעשירים ודואג ועצב בחלקו הרי הוא כעני שבעניים אלא ודאי באכלו בשמחה קאמר ומדקא משבח ליה קרא הכי אלמא עשיר קרי ליס: א

 יונה
 גבורת אך מגבורת הלב שיש בה שגי כהות להיות גבוד במלחמה ולא יפחד לבי לעולם .
 וגם כח כבישת היצר והיא נחלקת בין האדמ והבהמה כי לא לבהמות גבורת הלב. ועל זה
 אמר שהכה האמיץ והחזק מגבורת הלב הוא הכובש את יצרו כי הגבור במלחמה איגו דבר
 גדול כל כך וכמוהו כמוהם בתאר בני אדם אם להם כה גם לזה חזקה אם למדו יריהמ לקרב
 אצבעותוהם למלחמה . אך כבישת היצר האויב לאיש על פניו להאבידו היא גבורה גשגבה
 וחוקה שנאי [משלי נףז ל״כ] טוב ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר. ארך אפים נקרא
 המאריך אפו ואין רצונו להגקם מיד אך ממתין שעה ומקום לנקומ נקמתו כי הכעםן ומתנקם מיד
 מחבל את מעשיו ובלא דעת הוא עושה ועל זה אמר שלטה עיה טוב ארך אפים מנבור המאריך
 אפו אע״פ שאינו מוחל מתוך כעסו אלא שמניח הדבר להנקם אחר זמן יותר היא גבורת הלב
 מן הגבור במלחמה שגם בלא דעת יהיה גבור להלחם . והמושל ברוחו שהוא יותר ממאריך
 אפיט כי מתוך הכעס הוא מוחל מאשר הוא ירא את דבר ה׳ הוא גבור מלוכד עיר אע״פ שיש
 לו שני דברים גבורת הלב וחכמה כמו שנאי [משלי כיא כ״כ] עיר גברים עלה הכם וירד עוז
 מבטחה. כי בנטרת הלב והחכמ' העצה הנטנד• לכדו העיירות . ועל זה נאמר [מלכים ב׳
 ׳״ח כי] עצה וגטרה למלחמה ומושל ברוחו גדול וחשוב מכל זה ונמצא כובש את יצרו
 מכל דבר רע : איזהו עשיר השמח בחלקו. האומר די לי בחלקי אחר שאני יכול לפרגס את
 עצטי ואת ביתי ולעסוק בתורה. טה לי לטמון אחר אך להיות לי כדי צרכי ילהקימ את דבר
 ה׳ בי מי שאינו שמח בחלקו ואינו שבע במר. שנתן לו השמ יחי עני הוא כמו שטפורש בפסוק
 [משלי עיי VP] כל יטי עני רעים וטוב לב משתה תמיד . ר״ל כל ימי עני המתאוה לממון
 רעים [קהלת ס׳ p'] אהב כסף לא ישבע כסף . אך טוב לב ושטת בחלקו כל יטיו טובים (כי
 מי) [בטי] העושר. טשתה תטיד על כן טדה טובה היא עד טאד להיות שטח בחלקו והוא
 הנקרא עשיר אחר שתשמ ית׳ נתן לי במת שיתפרנס ויעסוק בתורת ובטצות כי טה יתרון

 לאדם בכל עט* אך לקיים את התודה והמצות: שגא' [תהליס קכ״ח ני] יניע כפיך כי חאכל
 אשריך וטוב לך . אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא . אין טזה הפסוק ראיה לדבר
 שהשטח בחלקו גקרא עשיר . אלא שאדם מאושר במרה הטובה הזאת כשאינו חפץ לאסוף
 ממון ושונא מתנות . יניע כפיו אוכל ומסתפק בו כמו השמח בחלקו שאין רצונו אלא בכדי
 חיותו ושלש חמדות האלו סדרן בן זומא כסדר ירמיה הנביא עליו השלום החכמת והגטרר
 והעושר כמו שנאמר [ירמיה P' כ״כ] אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל ועבור בגבורחו
 ואל יתהלל עשיר !עשרו הקדים החכמה לגבורה מפני שהיא מעלה אמתית ובנפש
 השכלות ובגוף שוכגת ולא בן הגבורה שאיגגה כי אם בגיף לבדו . אך כי היא מעולה
 טן העושר שהגבורה היא בנופו דבר קיים כל ימי עודגו חי והעושר חוץ לגוף והוא דבר
 הנאבד כי יעשה עושר ובחצי ימיו יקחוהו אחרים ואף ע״פ שהנביא אטד לבל יתהלל ארט
 בני מדות הללו. חלק בן זומא ואמר כי יש לאדם באלו המרות צד שיהיה לו בלא טורח
 ועמל ויתהלל בהן. בחכמה להיות למד (בכל) [םבל] אדם . כי אז יבין יראת ת׳ ואין בזה
 טורח בי חכמה היא ואיגד. מלאכה. בגטרה לכבוש את יצרו. ולמחול מתוך הכעס גם בזה יתהלל
 בי מתוך היראה הוא עושה . וזהו שאמר שלמה ע״ה [משלי י׳ע אי] שכל אדם האריך אפו
 ותפארחו עובר על פשע . והשמח בחלקו אחר שאין חפצו רק ללמוד ולקיים המצות וכי יש
 לו כדי חיותו ופרגםתו שטח ומכיר כי השאר הבל. הוא העשיר הזה יתהלל בעשרו. כי בכל
 אלו הדברים הם ת־יעח הבורא ית׳ כמו שגא' [ירמיה שם] כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל
. ועוד הוסיף  וידע אותי כי אני ה׳ עשה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי גאם ה׳
 בן זומא מדד. רביעית ואמר איזהו טטבד הטכבד את הבריות . הטכבד את חברו לעצטו הוא
 מכבד לא לחברי . ומה תועלת לאיש בי יעשו לו כטד אס נכבד הוא לא הוסיף במעלתו
 ובכטדו מפגי הכבוד אשר עשו לו. ואם נקלה הוא לא יחזירוהו גבבד בי יכבדוהו ולםכבדים
 הוא אבדון לבל גקלה כטד כי אין מעלתו מוספת כמו שאמר שלמה ע״ה [משלי כיו חי] כצרור
 אבן בטרנטה כן נותן לכסיל כבוד . כי הצורר אבן בטרגטה עושה שטות הוא ולא לאבן כטד
 כי לא נתעלית בוה וכן הנותן לכסיל כטד שטות הוא . נטצאת אוטר כי כל כבוד אשר יעשה
 אדם לבריות לעצמו הוא מכבד שנורם להם כי בעל כרחם יכבדוהו ומתורת חיוב שהוא הבטד
 האמיתי ועל זה נאמר איזהו מכובד המכבד את הבריות שנאי [שמואל א' נ׳ לי] כי מכבדי
 אכבד ובזי יקלו . דאית זה הפסוק הוא מקל וחומר אם הקביה שכל בריותיו לא נבראו אלא
 לכטדי שנאמר [ישעיה מיג זי] ולכטדי בראתיו . והן חייבין בכטדו ולא היה בדין להחזיק
 טובה להם כי לא נבראו לדבר אחר וזו תיא מלאכתם ואין להם רשות לעשות אחרת ואעפ״כ
 אטד כי מכבדי אכבד כ״ש וביש חבר* שאין הנבר (חיים) [חייב] לכבדם אם יעשה להם כי

 יכבדוהו

 רבינו
 תמיד בכל יום מן השמימ שטחפשין אחר טעשה בני האדט שנאמר [איוב ז' ייח] ותפקדנו
 לבקרים לידע ולהודיע מה הם עושין: וגפרעין מן האדם לדעתו. כיצד כשיודע וזוכר
 חעון שעושה וכשבא הפורענות אליו טכיר וטשניח כי טפני אותו החטא. ואשריו שעל ידי
א לדעתו. כיצד כגון שיםורין ל ש  זה מצדיק את הדין וחוזר בתשובה ומתכפר לו העין: ו
 באין עליו ואינו זוכר אל החטאים אשר עשת. ויש שחושבי; כי לא בדין יבואו להם יםורין
 כי אומרים צדיקים אנחנו ולא חטאגו ולמה לגו הרעה הגדולה הזאת וימותו בלא תשובה
 ותולעתם לא חמוח כי הרשיעו הדין והצדיקו עצמן אוי לה; אוי לפנריהן כי פשעו בגופם .
 משל למלך שאמר לעבדו לך ומשכן לפלוני הלך ומשכנו ואותו האיש אינו זוכר את החוב והוא
 צועק וחמה על מה משכנין אוחו והדבר מסור אל לבו. כך מי שנפרעין ממנו מן השמים שלא
 לדעתו. אבל בשזוכר החוב ויודע בי בדין משכנין אותו אין הדבר מסור אל לבו בל בך :
ל מתוקן לסעודה. כ ה יש להמ על מה שיסמוכו. בטעשיתם על מדת הדין והדין דין אמת: ו  ו
 שכל תועלת הדברים הללו אין סופן ואחריתם אלא להכשר סעודה כלומר לחיי העולם הבא :
י אלעזר בן עזריה אומר אם אין תורה אין דרך ארץ . בלומר טי שאינו יודע תורת ב  יז ר
 אינו שלם במדות של דרך ארץ כי רוב הטדוח הםוטת שיש בדרכי העולם בתורה הם במו
 והעבט חעביטנו הענק חעגיק לו מאזני צדק אבני צדק וכמה וכמה כיוצא בהם . אם כן בלא
ם אין דדך ארץ אין חורה, ר״ל שצריך תחלה  חורה לא יהיו דעותיו שלטות בדרך ארץ •י א
 לתקן את עצטו בטדות. ובזר. תשכון התורה עליו שאיננה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל
 מדות טוטת לא שילטוד החורה ואחר כך יקה לו הטצות כי אי אפשר וזהו כענין שנאטר
ם אין חכמה אין יראה. בי אין יראה שלמה בלא חכמה. לפי  נעשה ונשמע וכמו שכתבנו: א
ם אין יראה אין חכמה. שצריך שיקדים היראה  שהיא מחזקת אוחה ומאירה לנחוחו בדרך: א
 לחכמה שבלא כן לסוף לא יקיים החכמה. ויקוץ בה ויניחנה כי מאחר שאין לו תיקון המתת
 תחלד. יאינו ירא את ה' למה זה מחיר ביד כסיל לקנוח חכמה ולב אין להקים את דבר ה' .
ם אין דעת אין בינה . שלש מוחות הם ונחלקים  כי היראה צריכה להיות קודם החכמה: א
 לשלשה דברימ . לחכמה. ולחטנה . ולדעת. חכמה מה שלומד מאחרים. ותטנה מוציא דבר
 מחוך דבר בדמיון. ודעת היא םה שמשיג מדעתו. וזהו שאמת אס אין דעת אין בינת כי
 מאחר שאין לו יטלת להשיג ולרעת עצם הדבר מדעתו . איך יוציא דבר מתוך דמיון
ם אין  דבר . שהדעה קודם לבינה . ובלא דעת אי אפשר להיות לו בינה : א
 בינה אין דעת . אם אין כח להבין הדברי' מדמיון דבר מחמת שאין בו דעת שלימה להשינ
ם אין קמח אי; תורה. לפי שצריך לחזור אחד פרנסתו ואינו  ולדעתי עצמו של דבר ההוא: א
ם אין הורה אין קמח כלוטר טאחר שאין ט תורת אין תועלת הקמח  יכול לעסוק בחורה: א
 עולה שאין אדם טועיל בעשרו אלא כדי ש״יהיו צרכי גופי סצויין ויהיה לו פנאי לעסוק בחודה:
א היד. אומר כל שחכמתו מרובה ממעשיו למה הוא דומה לאילן שעגפיו מרובין ושרשיו  הו
 מיעטין הרוח בא ועוקרתו על פניו וגוי וכל שמעשיו מרובין מחכמתו למה הוא דומה לאילן
 שענפיו מועטין ושרשיו מרובין . ואפי' כל הדוחות שבעולם באות ונושטת ט אין מזיזין אותו
 ממקומו. וכבר ביארנו דברים הללו בפרק זה כענין כל שיראת חטאו קודטת לחכטחו חכמתו
י אלעזר חםמא אומר קנים ופחחי נדה . קן יונים של יולדות. ופתחי ב ׳ י יח ר ו כ  מתקיימת י
 נדה שלש מקומות הן. בית ועליה ופרוזדור וגמ כמה מראות דם שיש בדמי נדה הן דש גופי
 הלכות . וכמו שאמרו [ב״מ דפיל] ששים מראות של דם הביא לפגיו וכלן דן אותם לדם
ת וניטטריאות . מפני שיש בהם השטנית רבים וחכמה החשטן מחדדת את ו פ ו ק  טהור: ת

ת לחכטה : ו א ר פ ר  האדם : פ
ן זומא אומר איזהו חכמ הלומד מכל אדמ . אמרו חכטי האוטות בי  פרק רביעי א ב
 היודע כל החכטוח אם אינו אוהב החבטה אינו חכם אלא טפש הוא אחר
 שאינו אוהב החבטה בי היא הדעת. אך האוהב אוחד. וטתאוה אליה אעיפ שאינו יודע בלום
 הרי זה נקרא חכם שעל בל פנים תשיג אל החבטה האטיתית ודעת אלהים חטצא . ועל זה
 אמר בן זומא איזהו חכמ הלומד מכל אדם שכל כך אוהב החכמה וטתאוה אליה ששואל לכל
 אדם ואף טי שאינו יודע כי אמ דבר (אחר) [אחד] ילמד ממנו ואז יצליח דדט ואז ישכיל .
 ועל זה נקרא חכם שנאמר [תסליס קי״ע P'5] מכל מלמדי השכלתי שכן אמר דוד עיר, שלמד
 מכל אדם ולא היה אומד זד, אינו יודע כמוני בי מכלם למד והשכיל משל לאדם שהפסיד כלי
 קטן והלא טבל אדם מבקש אוחו : איזהו נטר הכובש אח יצרו. כמו שכח הגוף היא מעלתו
 וחשיבותו. כך כח הנשטה תא מעלתה . וגבורת הגוף שהיא הכה באדם נמ בבהמה הוא כי
 לכלם יש כח לישא טשאוח ומהם יוחד על חבריהם . ובזה לא דבר בן זוטא כי לא נקראת



ק רביעי רש׳׳י ר ת פ ו ב  עין משפט 20 רמב״ס א
 נר מצורו

 תצטרך צבריות וצעוה״ב למחוך שהוא נהנה מיגיעולא בא לילי גזל ונוחל פני עוצמות: אמר
 הקב״ה כי מכבלי אנבל אם אתה הולך אחר לרבי מפני שיבה תקום וגו׳ גס אתה תמצא
י יקלו. לא שאני מיקל אותם ז מ . נ״א כבל אכבלך ואז תמצא כבול ותהיה מכובל: ו ל ב ט  מ
 אלא הם יקלו מעצמם להואיל ואינו מכבלני אלא מיקל אינו מכובל ביניהם אלא זל וקל:
ף נ״א כי מכבלי אכבל ובו/זו היא מלה אחת של מקום ה או ר ו  ת

J t הזה וטוב לך לעולם הבא איזהו מכובד המבט־S3S^?Si??h2 
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י  ז ו ב ך ו ב כ י א ד ב ?  את הבריות שנאמר 0כי מ
 ב בן עזאי אומר הוי רץ למצוד, קלה כבחמורה
 ובורח מן העבירה שמצוה גוררת מצוה ועבירה
 גוררת עבירה ששכר מצוה מצוד; ושכר עבירה
 עבירה: ג הוא היה אומר אל תהי בז לכל אדם ואל
 תהי מפליג לכל דבר שאין לך אדם שאין לו שעה
 ואין לך דבר שאין לו מקום : ף רבי לויטם איש
 יבגה אומר אמאד מאד הוי שפל רות שתקות
 אנוש רמה: רבי יוחגן בן ברוקא אומר כל המחלל
 שם שמים בסתר נפרעין ממנו בנלוי אחד שוננ
 ואחד מזיד בחילול השם: ה רבי ישמעאל א) אומר
 בחלומד על מנת ללמד מספיקין בידו ללמוד וללמד

 !יכך •
 זתלקה על כלס.נ״א למצוד. קלה הנראית בעיניך קלה
 הוי רץ ומקיימה. וכן הוי בורח מן העבירה הקלה.
 שמצוה וכו׳ שהרי שכר מצוה מצוה שאז תקיים מצות
 הרבה הואיל ומחמת סיבה של ח תנא לילך מצוה
 אחרת וכיצר עבירה גוררת עבירה למחוך עשייתה
 של זו תכשל לו באחרת ותקרנה צו שתים שכן לרך
 של יצר הרע מוסיף והולך להכשילו בעבירה כלי
. אל ם ל ל תהי בז לכל א  צסורלו מן העוצם: J א
 תבזה שום אלם שבעולם: ואל תהי מפציג צכצ לבר
 שאתה שומע שאס עכשיו אי אפשר לה להיות עתיל
ל תהי לוחה לשמוע . נ״א א  הוא להיות אחר זמן
 שוס חכמה שלא תאמר מה לי לשמעה אפשר לי
 לשמוע כל שעה שארצה אלא מאחר שזכיח לשמוע
 שים לבך להבינה והיינו נמי אל תאמר לבר שא״א לשמוע שסופו להשמע. מפליג כמי
: שאין לך אלם קל שבעולם שאין לו שעה שאתה צריך לשום לבל ם י ר מ  מפליגו ב
ר קטן של חכמה שאין לי מקום . ואין לך לנ ם ל  ויפרע ממך לפיכך אל תהי בז לכל א
 יבא מקום ללבר שתצטרך לו אס היית יולעו לפיכך אל תהי מפליג לכל לבר: ד מאל התקן
ל המחלל  עצמך צהיות שפצ רוח כי תקות אנוש רמה ותוצעה לפיכך מה לךאצל הגאוה: כ

. שעובר עבירה בסתר נפרעין ממנו בגלוי הקלוש ברוך הוא מגצה לכל  שם שמיס בסתר
 חרפתו שנא׳ [ג] מכסה שנאה במשאוןתגצהרעתו בקהצ וכצ כך צמה שצא יתחצצ שם שמיס
. p i על ילו שלא יאמרו ראיתם פלוני שהוא חכם ועשה מעשים טובים ופגעו בו צרות כך 
ד בשוגג ח  לפיכך אחל עושה בשוגג וא׳ עושה במזיל בחלול השם הקב״ה מגלה הכל: ה״ג א
 ואחל במזיל בחלול השם. נ״א הקב״ה נפרע ממנו בגלוי שעושה לו לבר שמוליע לכל שהוא
 עבר עליה ומגלה חרפתו ברבים כלכתיב בלול [ז] כי הנני מקים עליךרעה כי אתה עשית
ד שוגג ואחל מזיל.אס עשית ח  בסתר ואני אעשה הלבר הזה נגל כל ישראל ונגל השמש: א
 בשוגג גובה ממך כעין השגגה כי האי לאמרינן בעלמא מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו
 הלירכציהמפני שהשחחיו צצצםשל נמכלנצר וכי משוא פנים יש בלבר הסהשתמוז לצלסיהיו
 כלים לגמרי א״ל הס צא עשו אצא צפנים משים נבוכלנצר אף הקב״ה צא עשה עמהם אצא
 לפנים לבאותו ענין שחטאו פרע מהם היינו כעין שוגג ואם עשה במזיל גובה ממנו בפרעון
ל סשס.בגון ת״ח המזללזל בפני ב״א למחוך שהוא ת״ח למלים בני אלם ו ל ח  גמור בגלוי: ב
 ממנו ממעשיו ונמשכים אחריו ונמצא ש״ש מחולל על ילו ואומרים ראו זה שלמל תורה במה
 מעשיומקולקליןופורשיןיאין למליןוקשההואחצולה׳מעבולתכוכביסמהכא [ה] יאחם(נני)
 [בית] ישראל [וגו׳] איש נלוליו לכו עבלו מאחרשאינכס שומעי׳ אלי ואח שם קלש׳ לא חחללו עול:
 ה הלומד על מנת ללמל לקרותו רבי ולכבדו: ה״גאץמספיקיןבילוללמולוללמל: נ״א

 גלול
 ומעלות המלות' כלן מכוונות למדרגת הנבואה אב בתורה אב בחכמה אב בנבואה ושבחו השם יתברך על כל •אלם במלת העניה ואמר [ע] והאיש משה עניו מאל מכל האלם ואמרו
. וכן בלול [כ] משיח אלהי יעקב ונעים זמירות ישראל והוא מלך נכבד שגדלה מצכותו ה  מאל מופת לרוב ענותנותו והסיתו לצל הקצה האחרון וכן תמצאהו אומר [י] ונחנו מ
 וחזקה חרבו ושיעלו הש׳'׳ צנו ע״׳ משה רבינו ע״ה והוא הכוכב אשר לרך מיעקב כמו שבארו רז״צ והוא נביא יגלוצ שבשבעים זקנים כמו שאמר W יושב בשנת תחבמוני ועם כל
 זה אמר [מ] צב נשבר ונלכה אלהים צא תבזה והרבה מאיצי מעלות המורות על תכלית הענוה • ומה שאמרו רז״צ בגאוה אמרו י) כצ אלם שיש בז גסות הרוח כאיצו עובל עבולת
. ואמרו שחטא הגאוה כמי שבא ׳  כוכבים כתיב הכא [נ] תועבת ה׳ כצ גבה לב וכתיב התם [ס] ולא תביא תועבה אצ ביתך ואמרו כאיצו כפר בעיקר שנאמר [ע] ורם צבבך ושכחת את ה
 על העריות אמר תועבת ה׳ כל גבה לב ואמר [פ] כי את [כל] התועבות האצ ואמרו שהמתגאה הוא בעצמו אצצ הש״י כעבולת כוכבים עצמה והביאו ראיה מאמרו [5] חלצו צכס מן האלם
 אשר נשמה באפו כלומר גבה רוח כי במה נחשב הוא אל תקרי במה אלא במה. ואמרו שהמתגאה ראוי להורגו ואמרו ז) כל מי שיש בו גסות הרוח ראוי צגלעו כאשרה כתיב הכא [ק]
 ורמי הקומה גלועיס וכתיב סתם [י] ואשריהם תגרעון. ואמרו שהש״י לא יחיה המחגאים בחח״ת המתים באמרס כל אלם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננער שנא׳ [ש] הקיצו ורננו שוכני
 עפר מ׳ שנעשה עפר בחייו ר״צ העניים הם אשר יחיו והפליגו בזה ואמרו כל אלם שיש בו גסות הרוח שכינה מיללת עליו שנא׳ [ת] וגבוה ממרחק יילע והרבה מלבריהם באמרס שהצרעת
 עונש המתגאים אמרו [א] לשאת ולספחת ולבהרת ואין שאת אלא גביהשנא׳ [נ] הגבעות הנשאות כאילו אמרלמחגאה הספחת: וסוף שאמרו בשמתא מאן לאית ביה ובשמחא מאן ללית
 ביה ר״ל שאין ראוי להיות האלם שפל רוח לגמרי מפני שאינו מן המעלות ושערוהו על לרך משל חלק מארבעה וששים ל״צ כשנשים הגאוה בקצה א׳ ושפלות הרוח בקצה אחר יהיה
 ביניהם רחב ארבעה וששים חלקים שיהיה האלם עומל בחלק ס״ג אינו רוצה במציע בזאת המלה לבלה לברוח מן הגאוה שאס יחסר חלק א׳ ייקרב אצ הגאיה יותר יכנס חחת
 השמתא וזה היה לעת רבא בענוה אבל רב נחמן פסק ואמר שאין ראוי שיהיה לאלם ממנה ריל מן הגאוה לא חלק גלוצ וצא חצק קטן מפני שאין חטאו מעט שישים האלם תועבת
 ה׳ אין ראוי להתקרב אליו אמר בזה הענין רב נחמן בר יצחק אמר צא מינה ולא מקצתה. ומי זוטרא מאי לכתיב כי תועבת ה׳ כל גבה לב ולחזוק זה החטא הארור אמר זה מאל
 מאל היי שפל רוח שתקות אנוש רמה רוצה לומר שאתה צריך להכריח נפשך על שתרחיק ממנה הגאיה בחשבך באחרית הגוף והוא שובו רמה: ד אחה יולע מן הכתוב שהשוגג יש
 לו חטא ומפני זה צריך כפרה בקרבן והשם יחברך אמר בו ונסלח לו מחטאתו אשר חטא אנצ אינו כמזיל חלילה ליושר לרכו הי״ת להשוות המזיל והשוגג בלבר מן הלבריס אבל
 כוונתו הנה שחלול השם אס יהיה במזיל או בשוגג נסרעין ממנו בגלוי אס היה מזיל עונש מזיל ואס היה שוגג עונש שוגג אבל שני העונשים בגלי': ח אחרי אשר הסכמתי שצא אלבר
 בזאת הצוואה מפני שהיא מבוארת ולדעתי ג״כ שדברי בה לא יאות לרוב חכמי החורה הגדולים ואפשר לכולן חזרתי מהסכמתי ואדבר בה מבלתי שאשגימ לקודמים אי לנמצאים .
 דע שזה שאמר שצא חעשה החורה קורדום לחפור בו כלומר לא תחשבהו כלי לחיות בו ובאר ואמר כי כל מי שיהנה בעולם הזה בכבוד החורה נוטל חייו מן העולם פירוש מחיי העולם

 בפרקים הקודמים: ב כבר בארנו פירוש זה המאמר בסרק י׳ מסנהדרין וכבר העירו
 חכמים ע״ה על חלוש נפלא בתורה יש בו זרוז על מעשה המצות והוא אמרו [א] אז יבליל
 משה שלש ערים בעבר הירלן וגו׳ בילוע שאינן מועילות שלא יהיה בהן לין ערי מקלס
 על שיובללו השלש האחרות שבאלז ישראל אמרי ג) יולע היה משה רבינו עליו השלום

 שאין שלש ערים שבעבר הירדן קולטות על שיובללו
 השלש שבא״׳ שנאי [נ] שש ערי מקלט תהיינה ואמנם
 הבליל אלו מפני שאמר הואיל ובאה מצוה לילי
 אקיימנה ואס כיוצא בזה במשה רבינו ע״ה משיג
 האמתות שלם שבשלמי׳ נכסף להוסיף חצי מצות עשה
 על כל מעלתו ושלמותו ג) אין צריך לומר שיעשו
 מי שנצטרפה נפשם והוחזק צרעתה וקלמה :
 ג ואמר שאי אפשר שלא יהיה לכל אלם עח שיוכל
 להזיק בו או להועיל ואפילו בלבר מועט : ד כבר
 בארנו וזכרנו בפרקים הקולמי׳שהענוההיא ממעצו׳
 המלות והיא ממוצעת בין הגאוה ושפצות הרוח ואין
 צה שם אחר רק ענוה וצגאוה יש שמות רבים בלשון
 עברי גבה לב עיניס רמות וגאה ירם(א) ומשמות
 החכמים ז״ל רוח גבוה וגסות הרוח(ב) ומתגאה.
 וכנגלן שפלות הרוח וכבר בארנו בפרק הרביעי
 שאלם צריך לו שיטה מעט לאחל מן הקצוות על
 שיעמול באמצע המעשים עצ צל הסייג אבל במלה

 הזאת לבדה בין שאר המדות ר״ל בגאוה לגודל חסרון זאת המלה אצצ החסילים ולעתס
 בנזקה רחקו ממנה על הקצה האחרון ונסו אל שפלות הרוח לגמרי על שלא ישאירו
 בנפשם מקום לנאוה כלל והנה ראיתי בספר מספרי המלות שנשאל לאי מן החשובים
 החסיליס ונאמר לו איזה יום הוא ששמחת בו יותר מכל ימיך אמר יום שהייתי הולך
 בספינה והיה מקומי בפחות שבמקומות הספינה בין חבילות הבגליס והיו בספינה
 סוחרים ובעלי ממון ואני הייתי שוכב במקומי ואחל מאנשי הספינה קם להשתין ואה׳
 נקל בעיניו ונבזה שהייתי שפצ בעיניו מאל על שגצה ערותו והשתין עצי ותמהתי מהתחזק
 תכונת העזות בנפשו וחי השם לא כאבה נפשי למעשהו כלל ולא התעורר ממני כחי ושמחתי
 שמחה גלולה כשהגעתי לגבוצ שצא יכאיבני בזוי *)החסרההואוצא הרגישה נפשי אליו(ג)ואין
 ספק שזאת תכלית שפלות הרוח על שיתרחק מן הגאוה: ואני זוכר עתה קצח מה שזכרו
 חכמיס בשבח הענוה וגנות הגאוה ומפני זה צוה זה צהתקרב אל השפלות ואמר מאל
 מאל הוי שפל רוח מפחלו שישאר האלם על הענוה לבלה כיש שיהיה אצלו מעט מן
 הגאוה אחר שהוא קרובה אליה מפני שהענוה ממוצעח כמו שזכרנו . ואמרו ל) בשבח
 ה^נוה מה שעשתה החכמה כתר לראשה עשחה העניה עקב לסוליחה פי׳ צמנעצתה
 לכתיב [ג] ראשית חכמה יראת ה׳ זאת הראיה שיראת השם גלולה מן החכמה והיא סבת
 מציאותה ואומר [י] עקב ענוה יראת השם כלומר שיראת השם תמצא בשולי הענוה א״כ
 הענוה גדולה מן החכמה הרבה : ואמרו ה) לבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש
 בכתובים כצ מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב״ה שם אחה מוצא ענוחנוחו כחוב
 בתורה [ה] האצ הגדוצ וגו׳ וכתיב בתריה [י] עושס משפט יתום ואלמנה. ישנוי בנביאים
 לכתיב [ז] כי כס אמר רם ונשא שוכן על וקלוש שמו מרום וקלוש אשכון וסמיך ציה
 ואת לכא ושפל רוח.ומשולש בכתוביסני׳]לכתיב סולו לרוכב בערבות ביה שמו יכתיב בתריה
 אבי יתומים וליין אלמנות ויש לך ללמול ממשה רבינו ע״ה אשר נשלמו בז מעלות השכליות

 א א מ״׳ פרק ב
 מהל׳ רעות הליג:
 ב ב עיין נכימ פרק
 ג מהלנות ת״ת
 הלכה ז באריכות:

 מסורת הש״ם
 א) נסה״מ ננו :
 נ) [מכות דף ׳.] :
 ג) נדפו" הג״
 אין צריו שיעשו כוי
 והוחזקה: ד) [מדרש
 רכה שיר השירים
 ונירושל׳פיקדשנת]:
 ה) [מגילה דף לא.]:
 י) [סימה דף ד:]:
 ז) [שם ה.כל הענין]:

 יונה
 ודמז״ל פירש שבא להודיענו כי אע״פ שהקו האמצעי בכל המדות הוא המשובח כמו מדת
 הנדיבות כי הפזור והכילות שניהם רעים והאמצעית היא הבחירה וכן במרת האכזריות שאין
 לאדם להיות אכזרי ולא רחמני לגמרי כי אין לו לרחם על הרשעים ולא להיות אכזרי על שאר
 בני אדם אך האמצעית הוא הדרך הטוב לרחם ולהיות אכזר כראוי ובכל (הדעת) [המרות]
 כלם יש לו לאדם לאחוז הדרך האמצעית ובמדד, הבינונית אבל מדר, זו של גסות הרוח צריך
 להתרחק ממנה עד הקצה האחרון שאין לך מדר, קשה ממנה ורוב העבירות שבתורה חלויות
 בה . ולא עוד שמשכחת הבורא ית' מלבו של אדם שנאמר [דנריס ח׳ י״ד] ורם לבבך ושכחת
 את ה' אלהיך . וזו היא ששנינו מאד מאד הוי שפל רוח וכבר נחלקו חכמי התלמוד בדבר
 הזה במסי סוטה [דף הי] חד אמר בשמחא דאית ביה ובשמתא דלית ביה כלל . כלומד שאין
 לאדם להיות שפל רוח עד הקצה האחרון ולא יהיה כל כך שפל שיבזוהו בני אדם אך.בינונית
 יקח לו גסות הרוח לא(להתנאות) [להתנאוה]ולא להשפיל רוחו בתכלית השפלות שלא יבא לידי
 בזיון ועל זה אמדו בשמתא דאית ביה גסות הרוח הרבה ובשמתא דלית ביה כלל כי אינו אדם
 אך לבהמות נדמה . ואחרינא אמר בשמתא דאיח ביה כלל שכל כך היא מרה רעה שצריך
 להתרחק ממנה הרחק גמור ולא יהיה בו ממנה כל עיקר כדעת ר׳ לויטם ומן הטעם שכתבנו
י יוחנן בן ברוקה אומר כל המחלל את שסי שמים בסתר נפרעין ממנו. ב  וכן הלכה : ר
 חלול השם האמור בתלמוד הוא פרהםיא ולפי חשיבות האדט הוא חלול בדבר קטן וכדאמ'
 (רב נחמן נמסכת חולין) [יומא פ״ז] היכי דמי חלול השם [אמר רב] כנו! אנא דשקילנא בשרא
 מטבחא ולא יהיבנא דמי לאלתר . לכן החכמים ואנשי השם [צריכין] לשמור במעשיהם על כל
 שאר בני אדמ . וכל איש כפי מעלתו. וכל הרוצה ליטול את השם יבא ויטול. ואמרו במסכת
 סנהדרין שאפי' על ערקתא דמסאנא יהרג ואל יעבור לא על דרך חיוב אך יש לו ליהרנ על זה.
 כי עושה מצוה שמקדש את השם ית' וקונה עולמו בשעה אחת. אבל בשלשה רבדים כל אדם
 חייב ליהרג עליהם: ואם יעבור ולא יהרג הוא ערן פלילי כעבודת כוכביפ ושפיכות דמים ונ״ע
 וחלול השם בפרהסיא. עונשו גדול מכל אלו הגי כמו שנא׳ [יחזקאל כ׳ ל״ס] ואתם בית ישראל
 כה אמר ה' אלהים איש נלוליו לכו עבדו ואחר אם אינכם שמעים אלי ואת שם קדשי לא תחללו
 עוד במתנותיכם ובגלוליהם. הנה נתבאר לך כי ביותר(ר,פקיד) [הקפיד]במה שהיו עובדימ נלוליהם
 מפני שהיו מחללין את השם קדשו בפרהסיא מן העבודת כוכבים עצמה. וזהו ששנינו כל המחלל
 שם שמים בסתר מדבר בדברים שהן בעצמן חלול השם כמו עבודת כוכבים שהוא חלול שמודה
 לאלהותו וכמו כן הנשבע לשקר בשמו של הקכ״ה שנונב דעת הבריות חלול כמו שנאמר [ויקרא
ר שוננ אחד מזיר על ת  י״נו י״נ] ולא תשבעו בשמי לשקר וחללה אח שם אלהיך אני ה׳ : א
 חלול השם . לא שנפרעין ממנו על השוגג כמויד אלא שאף על השוגנ נפדעין ממנו בנלוי וכל
 אחד כפי עונו ישא מפני שאף השגגה נחשבת לו עון בזמן שאינו אנוס שהיה לו ליזהר שלא
י (שמעון בנו) [איה ב י לי•: ה ר פ כ י  יבא על ידו ולא נזהר לפיכך חייבו הכתוב קרבן ש
 לפנינו הגרסא רבי ישמעאל] אומר' הלומד על מנת ללמד . פי' חס ושלום שאין זה מדבר
 בלומד על מנת ללמד ולא לעשות שזה אין מםפ־קין בידי לא ללמוד ולא ללמד אלא על
 מנת לעשות איסור והיתר כטשמעו לא שיטרח ויעיין הרבה (אלא) [אולי] ימצא איסור בדברים

 המותרים

 רבינו
 יכבדוהו ועל כפים ישאוהו. ונמ בזאת הטדה אין בה טורח והיא נאה ומקובלת : ב בן עזאי
 אומר הוי רץ למצוה קלה . כבר אמרו טעפ בזה הדבר בפרק שני לפי שאין אתר, יודע מתן שכרן
 של מצות . ועתה בן עזאי הוסיף טעם אחר ואמר הוי רץ למצור, קלה ובורח מן העבירה
 שמצור, גוררת מצוד, מכח הטבע כי הוא זה . כי בעשות האדם מציה קטנה פעם אחת הוא
 מתקרב את השם ומרגיל את רוחו לעבודתו ונקלה בעיניו לעשות מצוה אחרת שיש בה מורח
 כננד הראשונה או יותר מעט מפני שכבר הורנל טבעו למלאכה המצוד,. וכי יעשה שניה
 (לשלישי) [ושלישי] אף כי תהיה עליו לטורח הרבה מן הראשונות יעשנה מהרה כי כבר הרגל
 שולט עליו הרבה עד כי ישלוט עליו עד מאד ויעשה כל המצות כלן והעבירה גוררת עבירה גם
 זח מן הטבע אחר שעשה עבירה אחת ונתרחק מעבודת השם ית' כי תבא לידי עבירה אחרת אף
 כי אין היצר מהאור, אליה כבראשונה יעשנה כי רוחו עלול אל היצר ותוקף עליו ואם אין מתאוה
 גדולה בדבר ההוא אך יעשה כל העבירות כי טבעו מורגל לעשות כל תועבת השם אשר שנא :
ר טצוה טצוה . זהו טעם אחר טן הטבע . וכן ר״ל כי הקב״ה לא נתן ביד האדם הרע כ ש  ש
 והטוב'אך הבחירה לבד כמו שנא׳ ובחרת בחיים ואחד שבחר לו הדרך האחת אם בטובה הולך
 וד,/.-עמו וכי יעשה מצור, אחת מסייעת אותו לעשות מצור, אחרת כי בפני עצמו אין לו יכולת
 גם להיטיב ועל זה נאמר ששכר מצוה מצוה ושכר עבירה עבירה . ולא חס ושלום שזהו שכרה
 שאם כן מה שכר יש לו ולא כן הדבר כי שכרה קיים הוא לעולם הבא . אלא שר״ל שפרי
 מצוד, מצור, ואוכל פירותיה בעולם הזר, שמסייעת אותו לעשות מצות אחרות וגמצא הקרן מתרבה
 וקיים לעולם הבא . וזה שנאמ1 [ישעיה ג׳ יי] אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו.
 ושכר עבירה עבירה ואם בחר את המות ואת הרע ועשה עבירה אחת הקב״ה מתרחק טמנו
 ומניחו ומוסר אוחו ביד טבעו הרע . וזהו הפרי היוצא מן העבירה שמניחין אותו לעשות אחרת
 ואין בידו יכולת לסור מן הדרך ההיא . כי לא לאדם דרכו בשכבר בחר לו הדרך וזהו שאמד
 אוי לרשע דע כי נמול ידיו יעשה לו [ישעיס שם]. ועל זה ארו״ל בא לטהר מסייעין^אותו בא
 לטמא פותחיןלו כלוטר שאם בא לטמא אין מסייעי! אותו אבל פותחין הרבה יש לו ליכנס בהן ולהרע
 כי מניחין אותו לעשות הישר בעיניו . ועל זה משלו חז׳׳ל משל למה הדבר דומה לאדם שלקח
 את הנפט כשבא [למדוד] אומר לו מדיד לעצמך שאם(לו) [לא] מפני שלקחו בכספו לא היה לו
 רשות לקחתו אבל אחר שמכרוהו לו אומר לו מדוד לעצמך מפני שריחו רע . כן הרשעים
 אחר שבחרו בדרך הרע מניחין אותן לעשות חפצם ורצונם. כי חס ושלום מן השמים לא
 יסייעו לשום אדם רע אבל הצדיקים שבוחרין בדרך טובה מסייעין אותם . משל לאדם
: ג הוא ו נ ל  שלקח אפרסמון הלך למדוד לעצמו אמרו לו המתן עד שנמרוד עמך ונתבשם כ
 היה אומר אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר . שלא תבזה שום אדם ואפי׳
 לנקלה . ואל תפליג דבריך לומר רחוק הוא שיוכל לבא אלי חיזק בדבור זה : שאין לך אדם
 שאין לו שעה . שיוכל להזיק או להועיל אם מעם ואם הרבה: ואין לך דבר שאין לו מקום
י לויטם איש יבנה אומר מאד מאד הוי שפל רוח שתקות ב  וצריך אתה להזהיר ממני : ד ר
 אנוש רמה . איך יתגאה האדם כל עקר וסוף הרמה תשות ?תר ממנו. ועל זה אמר מאד
 מאד הוי שפל רוח להפליג בדבר ולומר כמה גדול עונשו של גסות הרוח והוא מתגאה .

 *) גמנסימ סי׳ שלד
 הסוחר ההוא

 הגהות
 מהריעב״ץ

 (א) ככר כוי וגאה
 ורם . ניכ ויהיר :
 (ב) ומתגאה . נ״נ
 ויוהרא:(ג) נ״נ תיתי
 לי דאתא עונדא לידי
 מאחדמנני נריתנזוי
 ושפל מאד מפחותי
 ההמון שקללני קללה
 נמרצ׳ והרכה להכלים
 אותיולנזותי נדנרים
 קשים ומרים יורדים
 חדרי נען . ואמר
 אלי שמותר ומצוה
 לנתק מעי מקרני
 ולחתוך מנשרי
 רצועות . ועדיין לא
 יש נזה ד׳ לפי ערך
 מעשי (עס שלא
 עשיתי לו מאומה רע
 מימי לא הכרתיו
 מעולס) וכזה וכזה
 אמר בקללו . ולא
 התפעלתי נלל מזה
 ונענעתי. לו ראשי .
 גם מתיו לזכות
 אמרתי לפי מחשכתו
 סוב עשה לפי דמיונו
 המוטעה הותר לו
 דמי ומחלתי לו. אך
 עונותיו ילכדונו
 למק5ת הימים כתוא

 מכמר:

 מראה מקומות
 [א] דנריס ד׳ מ״א:
 [נ] נמדנר ל״ה י״ג:
:  [ג] תהליס קי״א ״
:  [ד] משלי כ׳נ ד׳
 [ה] דברים י׳ ייז:
 [ו] שס י׳ס :
 [ז] ישעיה נ״ז ני״ו:
 [ח] תהלים ס״ח ה״.
 [נו] נמדנר י׳נ ג׳:
 [י] שמות נו״ז ז׳:
 [כ] ש״כ כיג א׳ :
 [ל]שס: [מ]תהליס
 ניא י״ס: [נ] משלי
 ס״ז ה׳: [ס] דנריס
 ז' כ״ו: [ע] שס ח'
 ׳׳׳ד: [פ] ויקרא י׳ח
 כ׳ז: [צ] ישעיה כ׳
 כ״נ: [ק] שסי׳
 ל׳ג : [ר] דנריס ז׳
 הי: [ש] ישעיה כיו
 ייע : [ת] תהליס
 קל״ח ו׳: [א] ויקרא
 ׳״ני נ״נ: [נ] ישעיה
 נ׳ ״ד : [ג] משלי
 נו:[ד]שינינו״נ:
 [ה] יחזקאל כ ל׳ע:



 מסורת דוש״ס

 א) [ע״( תוס' סנהד׳
: [ ק ס  דף ס. ד
 נ) [יומא דף לה:]:
 ג)[נ׳נלקציד.סוכה
 דף כא.]: ד) [נרכוש
 דף יז: תענית דכ״ד:
 חולץ דף פו.] :
 ם) [נתונות דףקס.
 ועיש דרנ הונא היה
 אומר נך]: ו) [בימ
 סד:]: ז) [נימין דף
 סו: ועיש]: ח) [נרנו'
 דף יי:]: מ) [פסחים
 דף מנו.]: י)[שם]:
 כ)[נלריסדףםנ.]:
 ל) [נינ דף ח.] :
 מ) [ברכות דף לד:
 נתונות קיא. סנסד׳
 צנו.]: נ) [פסחים
 דף »:] : ס) [ביב

 דף פג.]:

 עין משפט
 נר מצות

 ג א מי" סרק ג
 מסל׳ ת״ת הליו
 סמג עשי! יב סור
 שו׳ע יויד סי׳ רמו
 סעיף נא גהגה״ס:
 ד ב מיי׳ פרק י
f מהל׳ס״ת סלי׳ 
 ד, נ מיי׳ פיג נמ!ל׳
 סנהדרין הלייח
 סמג עשין יג טור
 חוימסי' יי סעיף ג:
 ו ד מיי׳ שם סלי!
 והל״וו טושיע שם

 סעיף א:
 ז ח מיי׳ שם פיס
 סליא סמג משין
 5ז טור שו״ע חוימ
:  סימן ג׳ סעיף ג

 הגהות הב״ח
 (א) שאין שם חכמה
 וכדאי הוא סיס:

 הגהות
 מהריעב״ץ

 (א)ואין ספק למשכיל
 שאילו היה מורס כוי.
 ניב תמהתי מאד אטו
 לא סבר מר להא
 דא׳ר[קוושיןדףע.]
 כיו( שנתמנה אדם
 פרנס על הצנור אשור
 לו לעשות מלאכה
 בפני ג׳. ונוראי מי
 שעסוק בבל יום
 במלאכה קנועה הרי
 הוא כעושה בפרהסיא
 אחר שהדבר ידוע
 שמתפרנס ממנה וכן
 שנינו אהוב את
 המלאכה ושנא את
 הרבנות מכלל
 שהמלאכה והרבנות
 אינם משתתפים ולא
 יתקבצו יחד. איכ
 ע׳כ צ״ל שכל אותן
 חנמי׳שעסקו כמלאכי
 לצורך פרנסתן. ודאי
 לאהיוממוניספרנס״
 על הצנור. ולפיו
 אין ראיה לאסור
 ההנאות לרימ וריי.
 ונגר השיבו על הרב
 זיל כמה גדולים
 מסאחרוני׳ז׳לוהניאו
 המה ראיות מהתלמוד
 שהותר הדנר לר׳י
 ושכן היה מנהג קדום
 כישראל. ואין הוכחה
 מאותן חסידים יחידיי
 שקרשו עצמן כמותר
 לסם נמו נשאר
 דנריס שהיו מופלגים
 נחסידותואיןזומדת
 כל אדם ולא חונה

 מדאה מקומות
 [א] משלי ה׳ ט״ז

ק רביעי רמב״ם יא ר ת פ ו ב  דש״י א
ם י ר מ  הבא והחעוותו בני האלם בזה הלשון הנגלה והשליכוהו אחרי גיוס ינהלו בסשסי ה
 שלא יבינום ואני אסרשם וקבעו להם חוקים על יחילים ועל קהצות והביאו בני אלם לחשוב
 בסכלות גמורה שזה מחוייב וראוי שיעזרו חכמים והחלמיליס והאנשים המחעסקיס בחורה
 ותורתן אומנותן וזה הכל טעות ולא ימצא בחורה ולא בלברי החכמים לבר שיאמת אותו
 ולא רגלים שישען עליהם כלל שאנחנו כשנעיין
 בלבר׳ רז״ל לא נמצא אצלם שהיו מבקשים ממון
 מבני אלם ולא היו מקבצים ממון לישיבות סנכבלות
 והיקרות וצא לראשי גליות לא ללייניהס ולא
 למרביצי התורה ולא לאי מסגלוליס וצא צשאר בנ?
 אלם מן העם אבל נמצא בכל לור ולור בכל
 קהלותיהס שהיה בהן פני בתכלית עניות ועשיר
 גלול בתכלית העושר וחלילה לי לחשול הלירות
 ההם שהם לא היו גומלי חסל ונותני צלקה כי
 אמצם העני ההוא אילו סשס ילו לקחת היו ממצאים
 ביתו זהב ופנינים אלא שלא היה רוצה אבל היה
 מסתפק במלאכתו שהיה מתפרנס בס אס בריוח
 אס בלוחק והיה בז למה שבילי אלם כי התורה
 מנעתו מזה וכבר ילעח נ) שהלל ׳הזקן היה
 חוטב עציס והיה לומל לפני שמעיה ואבסליון
 והיה עני בתכלית העניות ומעלתו היתה כאשר ילעת מתלמיליו אשר נמשלו כמשה ואהרן
 ויהושע והקטן שבתלמיליו ג) רבן יוחנן בן זכאי(א) ואין ספק למשכיל שאילו היה מורס
 לאנשי לורו ליהנוח מהן לא היו מניחין איותו לחטוב עציס.ור׳ חנינא גן לוסא י) שיצאה בת
 קוצ ואמרה כצ העוצם [כלו] אינו נזון אלא בשביל חנינא בני וחנינא בני לי לו בקב חרובין

 והלומד על מגת לעשות מספיקין בידו ללמוד
אל תעשם  וללמד לשמור ולעשות: רבי צדוק אומר א
 עטרה להתגדל בהם ולא קרדום לתפור בהם וכך
 היה הלל אומר ודאישתמשבתגא חלף הא למדת
 כל הגהגה מדברי תורה גוטל חייו מן העולם :
כל המכבד את התורה גופו  ן רבי יוםי אומר ב
 מכובד על הבריות וכל המחלל את התורה גופו
 מהולל על הבריות: ז רבי ישמעאל אומר 1־•החושך
 עצמו מן הדין פורק ממנו איבה וגזל ושבועת שוא
 יוהגס לבו בהוראה שוטה רשע ונס רוח. ח הוא
 היה אומר האל א) תהי דן יחידי שאין דן יחידי אלא

 אחד

ל תעשם עסרה.צל״ת  גלול הוא מעל מנת צלמול ללא המלרש הוא העיקר אצא המעשה: א
 להתגלצ בהם שצא תצמול ע״מ ציטוצ עטרה[שיקראו אותך רב והתגלצ בה]:ולא כקורלוס.
לא קרלוס צאכול מהן אצ תעשה לברי תורה כקרלום זה  שאלם עושה בה מלאכה. נ״א ו
 שאלם משאיל לחבירו ונותן לו פרוטה בשכרו [וכן לא תלמול אותה על מנת שאס תצטרך

 לבריות שתלמל אותה בשכר אלא על מנת ללמל
 בחנם • וזהו האוכל הנאות מלברי תורה נוטל
 חייו מן העולם. מפסיל שברו מן העולם
ש בתגא חלף. עבר שכרו ממנו: מ ת ש א ד  הבא]: ו
ל הנאות שמתהנה ומשתכר בהן נוטל שברו  ה״ג כ
ל את התורה. שאינו מניחה ב כ מ ה ל כ  בעוה״ז: ו
 אלא במקום קלש ולא על ספסל שיושבים בו בניא
 גם לא תורה עיג תורה [ויש אומרים הנוטה אוזן
. ו  אל ספר תורה ואינו מספר בעול שקורא החזן ב
 ויש אומרים מי שאינו מניחו כשהוא פחוח ויוצא]:
 נ״א וכל המכבל את התולה שאינו מלמלה לתלמיל
 שאינו הגון שנא׳ [א] יפוצו מעינוחיך חוצה לתלמיל
 הגון ואין צזלים אתך צתלמיל שאינו הגון: גופו
 מחולל. גופו חולין: ן ה״ג ר׳ שמעון בנו של
ך ש ו ח י ישמעאל: ה ב  ר׳ יוסי אומר: נ״א ר

רק ממנו איבה וגזל  עצמו מן הלין. שאינו רוצה לישב נלין אא״כ מחסשרין זה עס זה: פו
. [נ״א שלא ן י  ושבועת שוא. שאין בעלי ליניס הללו שונאים אוחו ואינו בא לילי עונש הל
. נ״א החושך עצמו [ ן  ישנא אוחו החייב ולא יגזול שלא כלין ואינו בא לילי עונש הלי
 מן הלין שמתפשר עם בעל לינו קולס שיבא לב״ל שאס באים לטעון בב״ל החייב יהיה

ת שוא. פעמים ?־מע׳ש לע״ש ולא היה מבקש מבני אלסה) וקרנא היה ליין •גא״י והוא הוה ללי לולא וכשהיו ע ו ב ש  גזלן לפעמים שהוא חייב וטען טענה שהוא פטור בה ונמצא גזלן: ו
. ועול א״ר ישמעאל כל 5יבאין בעלי הלין לפניו היה אומר תנו לי מי שיללה במקומי או תנו לי כלי בטילתי ואלון ׳ ס וכו הג  שהוא סובר שהוא אמת כלבריו ונשבע על שקר: ו
 המגיס לבו בהוראות שוטה לאילו לברים שאין אלם עומל בהם על שנכשל בהם וזה שמא 3 לכם וצא היו ישראל שבלורם לא אכזרים ולא בלחי גומלי חסליס ולא •מצאנו חכם מן
 נכשל בהוראתו שהורה שלא כלת והוא אינו מבין בכך ונמצא בלאי. א״נ שוטה קרו ליה על !ןהחכמים *עניים שהיה מגנה אנשי לורי על שלא היו מעשרים אותם חלילה להם אבל סם
ם היו חסיליס מאמינים האמת לעצמם והיו מאמינים בהשי״ת ובתורת משה אשר מ צ ע ב e שנוטל גאוה על לבר שאינו שלו שהרי החורה אינה שלו. ורשע הוא שמראה עצמו לשלא 
ל חהי לן יחילי. בה יזכה האלם לחיי העוה״ב ולא היו מחירים לעצמם לבקש ממון מבני אלם והיו רואים  לשמה למרס אלא לקנות ש״ס. ונס רוח שרולף אחר השררה: ח א
 שאע״פ שיחיל מומחה לינו לין גמור מ״מ אל תזקק עצמך לבא לילי כך שאין שוס אלם שלקיחתו היה חלול השם בעיני ההמון מפני שיחשבו שהתורה מלאכה מהמלאכות אשר יתיה
 רשאי בהס אלם ותתבזה בעיניהם ויהיס מי שעושס זה לבר השס בזס ואמנם החעו אלה
 המחגברין לחלוק על האמת ועל הפסוקים הפשוטים והנגלים בלקיחת ממון בני אלם ברצונם או על כרחם מהמעשים אשר ימצאו בגמ' מאנשי בעלי מומין בגופותיהם או זקנים
 באו בימים על שא״א להם לעשות מלאכה שאין תחבולה לסם אלא לקחת ממון מאחרים ואם לא מה יעשו הימותו זה לא צותה התורה ואתה תמצא המעשה אשר הביאו ראיה ממנו
: ורב יוסף היה ז) מוליך עצים ממקיס למקום והיה ך ר  0 באמרס היתה כאניות סוחר ממרחק חביא לחמה בבעל מוס שאינו יכול לעשות מלאכה אבל עס היכולת לא המציא אליו התורה ל
 אומר(יפה) [גלולה] מלאכה שמחממת בעליה ר״ל עם טורח אבריו כי בהוליכו העצים סכבליס היה מחחמם גזסו בלא ספק והיה משבח זה ישמח בו והיה נהנה במה שחלק לו השם
 ית׳ מה שאצלו במעלות ההסתפקות ושמעתי המשוגעים המבוהלים הנתלים בראיות שהביאו באמרם ח) הרוצה ליהנות יהנה כאלישע והרוצה שלא ליהנות אל יהנה כשמואל הרמתי
 וזה אינו לומה לזה אשר מביאים כלל אבל זה אצלי הסעה גלולה מהביא ראיה ממנו מפני שהוא מבואר ואינו מקום שיסעה האלם בו שאלישע לא היה מקבל ממון מבני אלם
 כ״ש שלא היה מבקש מהם וקובע להם חוקים חלילה לשם אמנם היה מקבל כבול לבל כשהיה מאכסן אותו אלם בעברו עליו להיות בבית אצלו והיה אוכל לחמו בלילה ההוא
 או ביום ההוא והיה שב לעסקיו ושמואל צא היה נכנס צבית אלם וצא היה אוכצ משום אלם וכיוצא בזה אמרו חכמים ז״צ.שתצמיל חכם כשירצה להלמות בזה על שלא יכנס לבית
 אלם הרשות בילו ואס ירצה להתאכסן אצל אלם בעברו עליו לצורך הוצאת הלרך הרשות בילו מפני שכבר הזהירו מלאכול אצל כל אלם שלא לצורך ואמרו תיח ס) המרבה סעולתו
 בכל מקום וכוי ואמרו י) כל סעולה שאינה של מצוה אסור להת״ת ליהנות ממנה ולמה אאריך בזה הענין ואמנם אזכיר המעשה אשר התבאר בגמ׳ כ) והוא שאלם א׳ שהיה לו ברם והיו
 נכנסים בו הגנבים וכל פעם אשר היה רואה אותן בכל יום [היה] מוצא פירותיז מתמעשין והולכין ולא היה ספק בו שאחל מן הגנבים נתן עיניו גו והיה מצטער מזה כל ימי הבציר על
ס שבצר וצמקס על שיבשו ואסף הצמוקים ולרך בני אלם כשיאספו הצמוקים שיפצו מסס גרגרים מן התאנים ומן הענבים ומותר לאכלן מפני שהם הסקר וכבר  שבצר ממנו מ
 הניחום בעלים למעוטם למוצאיהם ובא ר׳ טרפו( במקרה יום א׳ לכרם ההוא יישב וצקט מן הצמוקים שנפצו וסיס אוכצ אותם ובא בעצ הכרס וחשב שזה היה הגנב שגנב ממנו
 כל השני ולא היה מכיר אוחו אבל שמע עליו ולקחו מיל והתחזק עליי ושם אוחו בשק אחל ישם אוחו על גבי להשליכו בנהר וכשראה ר׳ טרפון כך צעק ואמר אוי לו לטרפון
 שזה הרגו וכששמע בעל כרס הניחו וברח ללעחו שחטא חטא גלול והיה רבי טרפון מצטער מן היום ההוא והלאה כל ימיו ומתאבל על מה שאירע לו שהציל את עצמו בכבול
 התורה והוא היה עשיר גלול והיה יכול לומר הכיתני ואני אתן לך כך וכך זהובים וסיס נותנס לו ולא היה צריך להודיע שהוא ר׳ שרפון והיה מציל את עצמו בממונו ולא בתורה
 ואמרו כל ימיו של אותו צליק היה מצטער על לבר זה ואמר אוי לי שהשתמשתי בכתרה של תורה שכל המשתמש בכתרה של תורה אין לו חלק לעוס״ב ונעקר מן סעולם ואמרו בזה
 משוס לירי סרפון עשיר גלול היה וה״ל לפיוסיס בלמים . וכן ל) פתח רבינו הקלוש ע״ה אוצרות בשנת רעבון ואמר כל מי שירצה לבא לקחת פרנסתו יבוא ויתפרנס ובלבל
 שיהיה ת״ח ובא ר׳ יונתן בן עמרם ועמל לפניו והוא לא סיס מכיר אותו אמר לו רבי פרנסני א״ל קרית לא שנית לא אלא במס אפרנסך אמר לו פרנסני ככלב וכעורב ר״צ
 אע״פ שאין בי חכמה כמי שיפרנס השיי חיה טמאה ועוף טמא שאין ע״ה פחות מהם ונתן לו ואח״כ נתחרס באשר פתהו בלבריו ואמר אוי לי שנהנה ע״ה מנכסי ואמרו לו
. ו3׳ סמעשיס האלה ן  השומעים מס שאירע לו אולי יונתן בן עמרם תלמילך הוא שאינו רוצה ליהנות בכבול התורה כשיוכל להשמר מזה ואפ״ בתחבולה וחקר ומצא הענין כ
 ישתיקו כל חולק בזה הענין. ואמנם סלבריס אשר התירה איחס התורם לת״ח סוא שיתנו ממונם לאלם לעשות בו סחורה בבחירתו ויהיה השכר כולו להם אס ירצה והעושה זה
 יש לו שכר גלול«) עליו וזהו מטיל מלאי לכיס נ) של תיח ושחמכר סחירתס ס) לפני כל סחורס ושיקנו להם בתחלת השוק אלה הס חוקים שקבע להם הי״ת כמי שקבע
 המתנות לכהן והמעשרות ללוי לפי מה שבא בקבלה כי שתי הפעולות האלם יעשו אותם סוחרים קצתם עם קצתם על לרך כבול ואע״פ שאין שם חכמה (א) כלי הוא ת״ח להיות
 כע״ה נכבל וכן הקילה התורה מחלמילי חכמים חקי הארמניות ואכסניות החיל וחקיס המיוחלים בכל איש ואיש והם הנקראים בסף גלגולת יפרעו בעבורם הקהל
 וכן בנין החומות וכיוצא בהן ואפילו היה הת״ח בעל ממון לא יתחייב לבר מכל זה וכבר הורס רבי׳ יוסף הלוי ז״ל לאיש במקום אחל שהיו לו גנות וסרלסיס שהיה חייב
 בעבורם אלפי זהובים ואמר שיפטר מתת בעבורם לבר מכל מה שזכרנו מפני שהיה ת״ת ואע״פ שהיה נותן במס ההוא אפילו עני שבישראל וזהו לין תורה כמו שפטרה
 התורה מחצית השקל מן הכהניס כמו שבארנו במקומו ומה שלומה לזה : ן כבול התורה הוא בהוראת הזריזות בעשייתה ויכבל החכמים סמעמיליס אומה והספרים אשר
 חברו בה וכן חלול התורה הפך הגי ־• ז בהוראה גס לבו להתגבר להורות מבלי יראה ופחל : ח התורה התירס לאיש מומחס ללניס ללון יחילי כמו שבארנו בסנהדרין
 אבל זהו לבר תורה והזהיר הנה ממנו קצת על צל המוסר ולא על צל האיסור. ואמר כשיחלוקו עליךמביריך בלעת מןהלעותלא תכריחם לקבלסברתך מפני שהם מכירים

 יוגה
י יוסי אומר כל חטכבד את החודר. וכו׳ ואיזהו כבוד חודה שלא יניח םפדים ב  ז״ל: ו ר
 בקרקע ולא ישב בספסל ובכםא בננדם בשוה והחרד על דברי חורה ומכבד אותה יאת
 לומדיה שדבר ידוע הוא מהכרח הפםוקימ והסברא שנותנת שכל מי שטדבר טוב על הטובים
 ועל החכמים שםוחוקין בו שהוא צדיק וכל הדן אותם לכף חובה ולוקח במעשיהם לומר
 שאינן מכווני! ואינו רואה להיות להם זכות וכשמדברי! לפניו מן הרשעים מצדיק את
 מעשיהם בידוע שיש בו שמץ רשעות. ובזה אל חסחפק כי בזה הדבר חוכל להבחין לבות
 האדם ופסוק שלם יש לנו על זה ששלמה ע״ה אמרו [משלי כ״ז כיא] טצרף לכסף ובור לזהב
 ואיש לפי מהללו. כלומר לפי מה שהוא מהלל יאעיפ שכחיב [ש״א ט״ז זי] והי יראה ללבב.
 הוא בעני! המינוח מדבר שאין כה האדם להבחין בחברו אם הוא מין כי הדברים הפוצנעין
 בלבות המינין. הם אך בדבור המאמינים [א״ס לפי המובן חסר כא! איזה תינות]: גופו מכובד
 על הבריוח. טן שטים טםייעין שיכבדהו הבריות אחר שהוא מכבד את התורה ועושה הדברימ
ל המחלל את התורה נופו טחולל על הבריוח . על אלו אטרו הטנלה  שזכרגו ובחלופיהן אמרו כ
 פנים בתורה . ואומר למה הוצרך לכחוב והמנע היחה פילגש וכיוצא בו הרי זה מחלל את
י ישמעאל ברבי יופי אומר החושך עצמו מן הדין. ואע״פ שכתוב שופטים ב  התורה •י ז ר
 ושוטרים תתן לך בכל שעריך . וכתוב צדק צדק תרדוף שמצוה לדון את הדין זהו במקום
 שאין שם דיינים אחרים אבל כל זטן שיוכל לחשוך את עצטו טוב לו להשליך עולו על אחרים
 שמוגע עצמו מכמה ספקית . פורק ממנו איבה שהיוצא טב״ד חייב ישנא את הדיינין. ונול
 שמא יחייב תשלומין למי שאיגו חייב והדבר עליו כאלו גוולו. ושבועת שיא שמא יחייבנו
 שבועה שלא כדין וגמצא מכשילושבועח חגם: והגם לבו בהוראה. סמך זה הדבר לחושך
 עצמו מן הדין שהוא עגין הפך ממנו. כי זה חושך עצמו מן הדין מפגי שצריך לפסקו במתון
 ובעיון גדול והדבר עליו לטורח. אבל הגם לבו בהוראה שחושב בעצמו כי יודע להורות בדין
 ולא יטעה הרי זה שוטה . נקרא שוטה מפגי שהוא הכם בעיגיו ואין לך שטות גדול טור.
 כי חקור. לכסיל טטנו. כי הכפיל ועושה עבירות הוא בעצטו יודע וטביר כי לא הולך בדרך
 טובה ואינו חושב כי איננו טועה. ויש חקוח לתועלתו כי אולי ישוב אל ה׳. אך החכט
 בעיגיו וגס לבו בהוראה טח חקור, יש בו טאחר שחושב כי הוא חכם איך יחזור לו כי יראה
 לו כמגיה החכמה והדעת. ורשע אע״פ שאטר כי הוא שוטה אין בכלל אוחו הלשון שאיגו
 ירא חטא . ועל זה הוצרך לומר כי הוא רשע שאם היתר, בו יראת שסים לא היה אץ בדבריו
 כל כך בי יודע חוא (שהשגה) [שהשגגה] מצויה היא בבני אדמ וקרוב הדבר לכל אדם
 לטעות . וגם החכם הגדול ומפולפל וגס רוח אע״פ שאמר כי הוא שוטה ולא ירא חטא עחה
 טוםיף ואוטר כי טתוך גאוה וגסות הדוח וכי רוצה להשתרר לבו גס בהוראה כדי שיראו
 העולם שפוסק את הדין טהרה ולהראות להם כי הוא חכם ויטנוהו שופט ואדון עליהם. וזאת
 היא מחשבתו הרעה . הנה כי שלש המדות האלה יש בגס לבו בהוראה ומורה מבלי איטה
ה םענין חושך ו , ם . ג י ד חי ם •י ך1 הוא היד, אומר אל תהי דן י ה  ופחד המקום ברחםיי יצילני ט
 עצמו מן הדין כי אף על פי שמומחה [דן] ואפילו יחידי מרח חסידות היא שלא יעשה כן עד
 שיקח חברים שידונו עמו ויםייעוהו וימצא חושך עצמו מן הדין קצת שאין הכל עליו מושלך:
 שאין דן יחידי אלא אחד . דיל שאין דן יחידי אלא הקביה. ויש מפרש שאין דן יחידי

 אלא

 רביגו
 הטוחרים אך לוקח הדברים כפשוטן מפני כך אין מספיקין בידו אלא כפי מחשבתו ללמוד
 וללמד: והלומד על מנת לעשות טםפיקין בידו ללטוד וללטד ולעשות . ר״ל שדעתו לפלפל
 בלימוד כדי לרעת אטתת הדברים ורצוגו לטרוח כטה יטים ושגים להשיג דבר קטן ולגהוג
 עצמו על פי האמת הרי זה למד על מנת לעשות . שכל עיקר מחשבתו אין כי אם אל המעשה
י צדוק ב  להיות אמתי. ולפיכך מםפיקין בידו ללמוד וללמד ולעשות שהכל בכלל המעשה : ר
 אומר אל חעשם עמדה להחנדל בהם ולא קרדום . שלא תעשה דברי חורה כעטרה להתנדל
 ולהתכבד בהם בעולם הוד, שזהו הנאת הכבוד. זולת אם יכוין לכבוד התורה כי (כעושי!)
 [כשעושין] לו כבור . התורה מתכבדת בזה ואם בונת החכם לכבוד התורה ולא לכבודו בלבב
 שלם מותר ולא קרדום לחתוך בהם שלא יחנה בהמ הנאת ממון שאין ליהנות בהן כל עיקר :
 וכן היה הלל אומר ודישתמש בתגא חלף. תנא לשון כתר כתרגומו האוכל הנאות מדברי תורה
 הנהנה בדברי תורה בעולמ חוה הרי זה נוטל חייו מ! העולם הבא ולא הנאת כבוד והגאת
 ממון בלבד אמרו אלא אפילו להציל את עצמו אסור. שהרי רבי טרפו! שכפתוהו להשליכו
 בנהר כסבורין שהוא לםטיפ ולא אטד [רק] אוי לטרפו! שוד, הורנו וכיון שהכירו בו שהוא רבי
 טרפו! הניחוהו וברח כל יטיו של אותו צדיק היה מצטער על דבר זה ואטד אוי לי שנשתטשתי
 בכתרה של תורה שכל המשתמש בה אין לו חלק לעולם הבא . ואמרי׳ טעמי׳ משוט דר׳ טרפו!
 עשיר גדול היה והוד, ליה לפיוסיה בדמים ואמרי' נמי בב״ב פרק ראשון [דף חי] רבי פתח
 אוצרות בשנת בצורת אמר יכנסו בעלי מקרא בעלי משגה ובעלי התלמוד ועמי הארץ אל
 יכנסו. דחק ר' יונתן בן עמרם ונכנס אמר לו רבי פרנסני אמר לו קהת לא שנית לא . וא״כ
 במה אפרנסך. אמר לו פרנסני ככלב וכעורב עמד ופרנסו לאחר שיצא אמר רבי אוי-לי שנתתי
 ממוני לעמ הארץ אמר לפניו ר״ש ברבי. שמא יונתן בן עמרם תלמידך הוא שאינו רוצה
 ליהנות (בכבוד) [מכבוד] תורה בדקו ומצאו כדבריו. א״ר יכנסו הכל . ואף רבי אמר לפרנס
 בכבוד תורה . אלא בשני בצורות שמצוה לפרנס את מי שאין לו די מחסורו. והצריך יש לו
 ליטול. אלא שלא היה רוצה רבי ליהנות מממונו לעט הארץ ר׳ לטעמיה דאמר רבי אין פורענות
 בא לעולם אלא בשביל עמי הארץ . ואעפיב יונתן בן עמרם לפנים טשורת הדין עשה דכיון
 שראה שלא היו מפרנסים אלא בעלי תורה . אמר א״כ בכבוד ההורה המ םפרנםין ולא רצה
 ליהנות בכבודה של חורה ונראין דברימ כי שמא אלו לא היו רוצים לפרנסו על מגת שהוא
 עמ הארץ היה מפרגס בכבוד חורה שאין עון זה גדול מכל המצות האמורות בתורה שנאי
 וחי בהמ ולא שימות בהם חוץ מן הגי הידועות ובן ההוא מעשה דרבי «לעזר ברבי שמעון
 [ננ״מ דף פ״ד] דאמר היתד, כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה [משלי ל׳ ׳״ד] ומפגי שהיה זקן
 וקבל עליו יםורין והיד, צריך ליוון ולהתרפאות ולא היה לו במה . ואין לך צדקה מזו. אבל
 מי שהוא בריא ויכול לעשות מלאכה אסור לו ליהנות בכבוד חורה כל עיקר. ומה שאמרו
 מכאן למביא דורון לתלמידי חכמים מעלה עליו הכתוב כאלו מקריב בכורים לא אמרו אלא
 בדבר שהדיוטות רגילין בו שכן דרך בני אדם ^הביא דורון לאדם חשוב אפילו הוא עם הארץ .
 ומה שאמרו חכמימ [כרנות י' ע״נ] הרוצה ליהנות יהנה כאלישע זה המטיל מלאי לכיס תלמידי
 חכמים ששכרן מרובה וטותר . והכתוב נ״כ פטר! מן מיני מסים וארנונות ואפילו כסף גולגלתא
 וכמה רבדים הידועים על פי הקבלה שהקב״ה זכה בהם לתלמידי חכמימ וכן סדר העני! ר״מ
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ק אל מאמר לבעלי הלץ קבלו לעמי ש  רשאי ללון יחילי אלא הקב״ה שהוא ירויל:• ו
אאל  רשאין לעשות כלבריך אס הם רוצים ולא אתה רשאי להכריחם בעל נרמס . פ׳

 תאמר קבלו לעתי אם סוא ליין אחל שיושב בין שני בעלי לינין אינו יכול לומר
 אותו הליין קבלו לעתי בעל כרחכם אף על פי שאני אחל שסן רשאין נעלי לינין לומר
ה אור לליין אי אתה רשאי לומר קבלו לעתי כמו שאמר ר ו  ת
ל המבמל  להא קי״ל ליני ממונות בשלשה: ט ב

 אם יש להם לקבלה ואיט ברשותך להכריחם לקבל אח לעמי י• ט אמר בי העוסק
 בתורה והוא עני ולל ועם כל זה יצער נפשו לעסוק בה לסוף יעסוק בה מעושר ומאשר
 לא יהיה לו מה שיסרילהו מן הקריאס ומי שלא יעסוק בתורה מפני רוב הממון להתעסקו
 במאכל ובמשחה ובמנוחה לסוף יתרושש ויצר לו הזמן על שיהיה סבת בסולו בקריא׳סרלתו

 בלחם למאכלו: י אמר סוי ממעט בסחורה והחמל

 את החורה מעושר. שמחוך עשרו אין לו פנאי
 לעסוק: י הוי ממעט עסקים בעסק לרך ארץ :
ם בטלת מן המורה יש לך בסלים הרבה בנגלך.  א
 כמה וכמה לברים תמצא יבואו לילך שתבטל מהם.
 ניא הוי ממעט בעסקך: יש לך בסלים. מןסשמים
ט י ל ק ר  ויעמלו כנגלך מנסליןמליתןלךשכר: יא פ
 אחל• מלץ יושר שמטהו לזכות וכס׳׳א [ג] אס יש
 עליו מלאך מלין אחל מני אלף להגיל לאלם ישלו:
. מגן להגן עליו ס י ר ת  קטיגור. לשון קורא תנר: כ
ה פ ו ה. כלקיבין : ס סי ל כנ  מפני הפורענות: כ
 להתקיים. עתילה שתהיה העצה קיימת ומצלחת:
גה לשם שמים. עצה שלה בטלה היא :  ושאי
 יב ה״ג ככבול חברך משמע שתעשה כגיל
 לתלמילך כמו לחברך. וכן כבול חברך ככבול
 ומורא רבך: נ״א יהי כבול תלמילך כוי סובר הוא
 שאתה מתפאר בו והרי כבולו הוא כבולך לפיכך
 לין הוא שיהיה חביב עליך כשלך ככבול עצמך .
 אבל בכבול חבירך לא מצי למתני חביב שהרי אין
 לו חלק בכבולו של חבירו למה סיבו של בבול
 חבירו אצל כבול שלו לפיכך מצי כבול חבירו
 במורא רבו:ומורא רבך זכו׳.(אין צזרך בלבר)להא
 לרשינן [י] את ה׳ אלהיך מירא לרבוח חיח וכ״ש
 לרבו ומוראו מפורש בקלושין לא ישב במקומו ולא
 יסתור את לבריו: הוי זהיר בצמוד . לפלפל
 ולחקור לקלוקיו:ששגגתלמול עולה זלון.שמתוך
 שאין מלקלקין בלמול ומורץ הוראה שלא כלין
 נעשה כזיון לסי שחלמילי חכמים השגגות נעשה
 להם כזדונות. נ׳יא שאם נכשלת בה אפ״ בשוגג
: ה פ ו  חשובה כמזיל שהיה לך ללקלק ולשמוע על ס

 אחד ואל תאמר קבלו דעתי שהן רשאין ולא אתרו:
 ט רבי יונתן אומר כלאהמקייםאתהתורה מעוני
 סופו לקיימה מעושר וכל המבטל את התורה
 מעושר סופו לבטלה מעוני: י רבי מאיר אומר
 הוי בממעט בעסק ועסוק בתורה גוהוי שפל רוח
 בפני כל אדם ואם יבטלת מן התורה יש לך
 בטלים הרבה כננדך ואם עמלת בתורה יש שכר
 הרבה ליתן לך : יא ר׳ אליעזר בן יעקב אומר
 העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד והעובר
 עבירה אתת קונה לו קטיגור אתר"תשובה ומעשים
 טובים כתרים בפני הפורענות: ר׳ יוחנן הסנדלר
 אומר כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקיים
 ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים * y ר״א בן
 שמוע אומר ייהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך
 וכבוד חברך כמורא רבך א) יומורא רבך כמורא
 שמים : ב) ר׳ יהודה אומר הוי זהיר בתלמוד
 ששגגת תלמוד עולה זדון: ר׳ שמעון אומר"שלשה
 כתרים הם כתר תורה וכתר כהוגה וכתר מלכות
 וכתר שם טוב עולה על גביהן: ע נ) רבי גהוראי
 אומר הוי גולה למקום תורה ואל תאמר שהיא תבא
 אחריך שחבריך יקיימוה בידךואל ביגתךאל תשען:
 יד ר׳יגאי אומראיןבידיגולא משלותהרשעיםואף
 לא מיסורי הצדיקים ר׳ מתיא בן חרש אומר טהוי
 מקדים בשלום כל אדם ל) והוי זגב לאריות ואל

 תהי
. והאחל אינו לומה לשנים לסי שאין'השנים שוי[ בכל אלם שא׳׳א ס ה כתריס ה ש ל  ישיבה שצ עשרים ישצשהיסוף של אחל ושבעים מישיבה גלולה שראו שהם הוסיפו לו בזה ש
 מעצה לו צאלס צסיות כהן אצא אס כן הוא מזרע הכהונה וכן אי אפשר צהיות מצך אצא אס
ר שס סוב עיצה עצ גביהן . שהוא ת כ  כן ראוי למצכות וצכתר תורה אפשר צו בכצ מי שיעסוק בה כלאמר מר יגעתי ומצאתי תאמין צכך גלוצ כתרה שצ תורס משנים הצצו : ו
 משובח מכלם מי שיש לו שם טוב ומעשים טובים נמצאים בו שנא׳ [ה] טוב שם משמן טוב טוב שמס של חנניה מישאל ועזרים שסיו בעלי מעשים טובים מנלב ואביהוא שנמשחו בשטן
 המשחה שהרי הצצו נשרפו והצלו לא נשרפו. נ״א וסימן לשלשת כתריס אלו הארון לכתיב ביה [י] ועשית לו זר זהב היינו כתר תורה. זר שולחן לכתיב W ועשית זר זהב זה כתר כהונה
 שהכהניס זוכים ואוכצים הצחס שעציו. זר מזנח לכתיב ביה M ועשית צו זר זהב סיינו לוגמא לכתר מלכות שכל ישראל משועבלים למזבח ופונים אליו להקריב קרבנות להוא ענין
ר שם טוב וכו׳ כלומר עצ יריסן הוא נא אס עוסק בתורס נמצא שם סוב עציו וכן כהן המוזהר בעבולתו יצא שם סוב עציו וכן מלך המנהיג את ת כ  מלוכה שהכל באין אצלו: ו
י נהוראי זס ר׳ אלעזר בן ערך ועל שם שהיה מנהיר פני חכמים ב  עמו בצלק ומשפט ואית למפרשי על גביהן על כלס ולא נהירא לאם כן ארבעה כתריס הס מיבעי ליה: יג ר
. שכל לך י ך יקיימוה ג י ר י ב ת אל תאמר שהיא תבא אחריך . יבא לכאן ואלמול לפניו: ש  נהלכה נקרא כך כלאיתא נמס׳ שבת : הוי גולה למקום תורה. למקום שהרב שס : ו
 ספקית שיש לך יאמרו לך. נ׳אשאס תוליך לשם תצמילים נגי תורה סמתחנרים עמך ישאו ויתנו עמך שם נהצכה וחנינה כלאמר" [מ] חרנ אצ הנליס וגו׳: ואל נינתך אל תשען.
 אל תאמר איני צריך ללכח לרב אנא מעצמי יכול אני לילל לעומקה . נ״א שלא חהא עצל לשאול בלבר כל מה שבלנך אלא הס אזנך לשמוע הכל מפיו ואחר כך הנין נתשינתו
 כלאמרי׳ הס ואח״כ כתמ : יד אין בילינו לא משלות הרשעים ולא מיסורי הצליקיס שאין הלבר ילוע מלוע לרך רשעים צלחה . ו״א אין בילינו משלות רשעים כלומר כך
 הלין ניטה שלא חהא שלוה לרשעים בעולם הזה ילא יסודן לצליקים אלא שאין סלבר מסיר לילינו אלא ליל הקב״ה שהוא מביא שלוה לרשע בעוס״ז כלי שימול חלקו וחלק הצליק
 בגיהנסועל הצליקמביא ייסורין כלי שיטיל חלקו וחלק הרשע בג״ע לפי שכל אלם יש לו שני חלקים אחל בג״ע יא׳ בגיהנם זהצליק שזוכה נוטל חלקו וחלק מ׳ שאיני צליק והרשע
ם כל אלם ואפי׳ פובל כוכבים בשוק מפני לרכי שלום כלאמרי׳ לא קלמני אלם בשלום אפילו עובל כוכבים בשוק : הוי זנב ו ל ש  המתחייב נוטל חלקו וחלק מי שאינו רשע. כך שמעתי: ב

 על התורה והוי שפל רוח בפני כל אלם ר״ל שלא
 תהא שפל רוח בפני הגלולים לבל אמנם בפני כל
 אלם על שכשתשב עם איזה אלם שיהיה יהא
 םסורך עמו כאלו הוא גלול נמעלה יותר ממך וזס
 כולו לנרות מן הגאוה כמו שנארנו: וענין בסציס
 הרנה כנגלך הוא שיש לנרים הרנה סמנסליס
 ויצטרכו למי שנתעסק בהן וכשלא תתעסק נתורה
 יטרילך הזמן באחל מןהלברים הסם: יא פרקליט
 הוא[האיש]המליץ סוב על האלם לשלטן:קטיגור הוא
 הפך זה והוא המלשין האלם למלך ומשתלל להמיתו:
 ואמרו שהחשובה אמר המעשים סרעיסאו המעשים
 הטובים בתחלת הענין כל אחר משני העניניס האלה
 מונעיםמבא המכות והחצאים באלם:יב אלי השלש
 מעלות טובות נתנו לאומה זו נתחצת נתינת התורה
ו ב ס כ ז ( ס ה נ ו ה  והן הכהונה והמלכות והתורה כ
 אהרן מלכוח זכה בו לול וכחר חורה מונח לכל מי
 שירצה להתעשר בו ואמרו רז״ל י) ושמא תאמר
 שזה הכחר פחית היא משנים האחרים אינו כן אבל
 גלול הוא משניה׳ ובו יהיו השנים שנאי[א] בי מלכי׳
 ימליכו ורוזני׳ יחוקקו צלק ואמר [כ] בי שרים ישורו
 וגוי אבל כתר שם טוב מגיע מאת סחורה ר״ל
 יליעתה והמעשס בס בי בסן יגיע השם הטוב
 האמיתי: יג אמר בקש מקום הקריאה והלמול כי
 עם זולתך יתכן לך הקריאה ותתקיים וצא תשען על
 תבונתך ותאמר שאינך צריך לחברים ילתלמיליס
 שיעורריך : יד אמר שבהיות האלם תלמיל למי
 שהוא חכם ממנו יותר מיב לו ויותר ראוי מהיותו
 רב לפחות ממנו כי בענין הראשון יוסיף ובענין
 השני יחסר ואתה תבין ממה שבארנו בסנהדרין
 שהן(א) שמו מסעם מעלין בקדש ולא מורידין ראש

 יונה
 ובחבר כי אינו חייב במוראם. נמצאת למד כי כבוד תלמידך צריך שיהא חביב בעיניך כפורא
 שמימ המחויבת עליך ואין לך לבטל את זה במו לזה שבלם חלה זה על זה וא״כ ארבעתם
י יד\דה אומר הוי זהיר  במררנה אחת הם הכבוד לפי כבודם והמוראם לפי מוראם: רב
 בתלמוד ששננת תלמוד עולה זדון . שיחזור הדברים עד כי לא יוכל לשכת דבד עד ירד
 לעומקן של דברים בי טבע האנוש קצר להבין החכמה והשכחה מצויה בבני אדם נם לא
 יסמוך בסברא הראשונה כמו שכתבנו בתחלת הםפד , אשר בכל זה עושה זדון בי בכל דבר
 מדבר התורה והטצוה שהטעות טצויה ולא נתן אל לבו וחוטא אין זה שוגנ אן־ נקרא פושע
 שהיה לו לחשוב כי כל אדם טועה ולהזהיר שלא יחטא ולא נזהר וארבעה הפ פושע קרוי.
י שטעון אומר שלשה כתרים הם כתר תורה וכתר כהונח  לםזיד שוגג קרוב לאינם : רב
 וכתר מלכות . כתר כהונה ניהנה לבית אהרן שנאטר [נמדנר כייס י״ג] והיתד• לו ולזרעו
 אחריו ברית כהנת עולם . וכתר מלכות ניתן לבית דור שנאמר [תהליס פיט ליז] ורעו לעולם
 יהיר• וכםאו כשמש ננרי. וכתר (תורה) תורת מונחת לכל באי עולם. הרוצה לזכות בו יבוא
 ויזכה וזה הכתר גדול על שני הכתרים כמו שארזיל שלשה זרות הן זר שלחן וזד טובח הפנימי
 וזר כפורת שעל הארון שבו מונחת התורה . חרות על הלחות ומלפנים לפרכת מונח הכפרת
 וזרו . והשנים מונחים מחוץ לפרכת. הנה לך כי התורה מכובדת מן השלח! שהוא כננד
 שלחן המלכים וכן חטובה שהוא כתר הכהונה שטקטירין עליו בכל יום. ועוד ראיה אחרת
 כי למלכות ולב הונה יחד להם בתים . בית למלכות כמו שנאמר [ירמיה כ׳׳א י״נ] בית דוד
 כה אמר ה' דינו לבקר טשפט. בית לכהונה כמו שנאמר בית אהרן בית הלוי. אבל ליראת
 השם שהוא כתר התורה אין בית מיוחד שנאמר [הסלים קל״ס כי] יראי ה׳ ברט את ה'
כתר שם טוב  [שמית כ׳ כ״א] בכל המקום אשר אזכיר את שמי אטא אליך וברכתיך: ו
 עולה על גביהן . ר״ל ולבתדים בלם צריך כתר שם טוב . והרי הוא תלוי בכתר תורה . כי
 במה יש לאדם שם טוב אם לא אשר יעסוק בתורה ויקיים המצות ועל זה גאםר [קהלת ז׳ אי]
 טוב שם משמן טוב ר״ל אם ינית בביתו שמן אפרסמון שהוא טוב ריח [לו] ולאנשי ביתו
 ושכניו הקרובים ואם יחרחקו מטנו טעט לא יריחו ט אבל המוכתר בשם טוב אפילו הוא
 עומד בקרן זוית זו שומעו הולך מסוף העולם ועד מופו. ויום המוח מיום הולדו. ריל
 (כמן) [כמו] השם טוב יתר בתשיבות על שמן טוב כן חשוב יום המות על יום הולדו לטי
 שנפטר בשם טוב ואם בני אדם שמחים על הלידה ועצבים ביום המיתה . כי אין גהם תבונה .
 טשל למדינה שהספינה פירשת מן הים ליבשה וספינה הנכנס מן היבשה ליס לזו שגבנסת
 טנננין ועושי! שטחות לזו שפורשת אין עושי! כל עיקר . והלא אנשי אוחה העיר שוטים
 הם כי באותה שעה שנכנסת לסכנת הים היה להם להתפחד עליה ולא לשטוח וכשיצאת
 וניצלה מן הסכנה הגדולה היה ראוי לגנן ולשמוח כך כשנולד אדם ראוי לפחד עליו אם ילך
 בדרך טובה ואם לאו וכשנפטר בשם טוב מן העולם ישמחו עליו ריעיו ואוהביי והס עושין
י ב  בהפך : (רבי מאיר אוטר עשה רצוני כרצונך יכו'. פרשניה כפרק שני בס״ד): ר
 נהוראי אומר הוי נולה למקים תורת. שתדור במקום שיש בו חורה הרבה יחכמים מרובים
 ואל תאמר שהיא חטא אחריך שחבריך יקיימוה בירך לא תשען על חבריך אשר הלכו
 ללמוד בי יבאו וילמדוך כי אתת בעצמך צריך לגלות עמהס ולרדוף אחד התודה אם תרצת
 לרעת אוחד, ואל בינתך אל תשען גם בי תלמוד ותגלה למקום תורה יתחכם אל ביגתך אל
י ב  תשען שלא תסמוך על םברתך אך בעצת החכמים תעשה את בל המעשה : יד ר
 ינאי אוטר אין בידינו לא טשלות הרשעים שאי! לצדיקים השקט ובטח ועישר ופל צרכי
ף לא םיסורי הצדיקים . יםורין של אהבה אשד לצדיקים שהם על  העולם במו לרשעים : א
 דרך שלא יתבטלו מלמוד התורה וי״מ אין בידינו לא משלות הרשעים כי אע״פ שטן הדין
 הוא רשע וטוב לו צדיק ודע לו מ״ט אין אנו טשיגין לטעם הדבר והיא טן הדברים אםתיים
 שאין ידיעתנו משגת לטעגה זו וזהו שאמר ירמיהו ע״ה [ירמיה י״ב אי] צדיק אתה ת' כי
 אדיב אליך אך משפטים אדבר אותך מדוע דרך רשעים צלחה שלו כל בגדי בגד. ועל ות
 נאמר אין [בידינו] לא טשלות הרשעים שאנחנו יודעין באטת שיש 8ענר. לדבר ואין אנו
י מתיא בן חרש אומר הוי פקדים שלום לכל אדט . ווווא ב  םשיגין לדעת אותת ז ר
 מדרך המוסר : והיי זגב לאריות . ריל שישמש תלמידי חבטים וידבק בחברתם : ואל
 תהי ראש לשועלים . לומר לך שטח לו לאדם להיות תלמיד למי שגדול טמגו בחבטה .
 שנמצא בבל יום טוםיף על חכטתו םהיותו רב לטי עקפון ממגי בחכמה. שגםצא פוחת ומלן

 סחנמתו

 רבינו
 אלא אחד זהו המומחה אבל לא שאר בגי אדם שאינן מומחי! ולפיכך אין לאדם להחזיק
 עצמו במומחה . ויש לו לחשוב כי צריך הטרה: ואל תאמר קבלו דעתי . גס בשתקח חבורה
 לרון את הדין ונחלקו עליך אל תאמר אני מומחה והם איגן טומחין את דעתי יקבלו ויבטלו
 דעתם אצלי. בי אם לא מפני ענותנותי אני לבדי הייתי דן את הדין. גם עתה את סברתי
 העשה שאין לך לחשוב את זח ־. שהן רשאי! ולא אתה . אם (ישמטו) [יםכיטו] חבריך
י יונתן אומר ת : ט רב א  בדעחך יש לחם לקבל דבריך ואם לא אינך רשאי להכריחם "ל י
 כל המקיים את התורה מעוני. שדוחק שעותיו ומניח מלאכתו הצריכה לפרנסתו כדי לקיים
 התורה והמצור, והוא לומד ועושה מצות מתוך הדוחק : סופו לקיימה מעושר. כי יתעשר
 ונוסף עוד ויהיו לו שעות מרווחות לעסוק בתורה ולקיים המצות כי פרנסתו תהיה מרובה
 ולא יצטרך אל יגיע כפיו בי יאבל וילמוד בשמחה ובטוב לבב בי בחכמה יהיה לו כל טיב
 כמו שמציגו בשלמה המלך ע״ה ששאל החכמה ולא שאל כסף וזהב כמו שנאמר [משלי ל'
 חי] שוא ודבר כזב הרחק ממני ראש ועשר אל תתן לי הטריפגי לחם חקי משל למלך שאמר
 לעבדו שאל מה את! לך . אמר אם אשאל בסף וזהב הנה הוא גוחן לי נכסים וקרקעות הוא
 נותן לי, אשאל את גת המלך לי לאשה והכל בכלל בך אמר שלטה ע״ה אשאל אח החכמה
 והכל בכלל כי בצל החכמה בצל הכסף: וכל המבטל את התורה מעושר. שכמה פעמימ וכמה
 שעוח יש לו פנאי ללטוד ואינו עושה : סופו לבטלה טעוני. שיצטרך לטרוח על פרנסתו
 ולא ימצאנה עד כי לא יהיה לו פנאי לעסוק בתורה נם כי ירצה טרה כננר טרה ונמצא
י מאיר אומר הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה . שתעשה  יוצא מן העולם בלא תורה : י רב
 מלאכתך עראי ותורתך קבע : והוי שפל רוח בפני כל האדם. נם זה הדברמעני! התורה הוא
 ועל כן גאמד בתוך דבריו דברי תורד,. ולא קדמו ולא אחרו ור״ל גפ כי תצליח בתורה שהיא
 המעלה האמתית ולא תתגאה ואין צריך לומר כי מפני המעלות האחרות נכריות גשמיות
 שאין ראוי להתנאות והוי שפל רוח בפני כל האדם וגם בפני השפלים והנבוימ והפחותים
 כדי להתרחק ממרת הגאוה ואין צריך לומר בפני השקול כמותך ז ואס בטלת מן התורה יש
 לך הרבה בטלין כנגדך. אלו הרשעים הדובים והאריות הבטלימ ממלאכה שהמ שבט מוכיח
 ובהם הקניה נפרע מן הבטלים בתלמוד הורה כי לא בידו רוצה לשלם אך על ירי אחרים
 במרת הפורענות : ואם עמלת בתורה יש לו שכר הרבה ליתן לך. הקב״ה בעצמו ובכבודו
 נותן שכד לעוםקי תורתו לא על ידי טלאך ולא על ידי שליח ונזה הוא מבטיח לבל באי
 עולמ כי הפורענות מביא ע״י שולחיו להקל הדבר . כי לא כצורנו צורם אך שלום רב לאוהבי
 תורתו ושכר טוב ליראיו על ידו משלם להם ולא על ידי אחרים בדי להרבות בשכר. משל
 למלך שעשה לו אומן כלי נאה צוה ואטד הטלך לעבדיו שיקהו טאוצרו טעות ולפורעו בענין
 יפה והלא פחות יתנו לו משאם המלך בעצמו היה פורעו בי אין רחב לבם כלב המלך ברוב
 עשרו וכבודו ואין טבעם בנדיבות כטבעו גם כי ממון המלך יתנו תהיה מתנחם טועטת
 ממתנת הטלך כך הקביה ית' בטדת הטובה על ידו רוצה ליתן להגדיל השכר ולהאדיר:
י אליעזר בן יעקב אומר העושה מצוד, אחת קונה לו פרקליט אחד . זה המליץ טוב  יא רב
בר עבירה אחת קונה לו קטיגור אחר. זה המליץ על האדם  על האדם לפני הטלך: והעו
ה וטעשים טובים כתרים לפני הפורענות. כי התשובה שאדם ב ו ש  רעה לפני הטלך: ת
 עושה על מעשיו הרעים או טעשיו הטובים שעשה םתחלתו הרי אלו מנינין עליו כתריס לפני
 הפורענות: רבי יוחנן הסנדלר אוסר בל כנסיה שהיא לשם שטים סופה להתקיים. לתורה
 ולטעשים טובים נקראת כנסיה שהיא לשום שמים : ושאיגה לשם שמים אי! סופה להתקיים.
י אלעור ברי שמעון ב  כשמתקבצין להשתרר זה על זה ומתפבדין כל אחד על חביי : יב ר
 אומר יהי כמד תלמידך חביב עליך כשלך ככטד חברך. ר״ל כל אחד כפי כבודו. הידוע
 שראוי לעשות לחברו ולתלמיד אכל אינו אומר שיכבד לתלמידו כמו׳ לחברו כי אינו בדין. אלא
 כמו שאינך רשאי לגרוע לחברך מכבודו הראוי כך אי! לך רשות לפחות מהכבוד הראוי
ד חברך כטורא דבך וטורא דבך כטודא שטים. בכלל המורא הוא הכבוד  לתלטידך : וכבו
 ואין בכלל הכטד מורא כמו שאמר [מלאכי א' וי] בן יכבד אב ועבד אדגיו ואפ אב אני איה
 בטדי ואס אדונים אני איה מוראי וגוי אמר מורא בעבד וכטד בבן כי הדבר כן הוא והזכיר
 בבא! מורא לרב ולשמים שצריך לירוא אותם כי מורא חרב יסוד מורא שמים הוא על כי למדו
 תורה ולירוא את ה׳ אלהיו ואוהב את התורה אוהב את החכמים וירא את דבר ה׳ ולמלמד
 אותו יש ט יראת שטים וללכת בורך טובח על כן נאמר מורא רבך. והזכיר כמר בתלמיד

 א< [פסחים דף
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 עין משפט
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 ת״ת הלי״ג סמג
 עשין יכ טור שו׳ע
 ׳ויד סימן רמו
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 י ג מיי׳ ס׳נ מהלכו׳

 דעות הלכה ג:
 יא ד מיי׳ סרק ט
 מהלכות תשונה

 הלכה א:
 יב ה מיי' שם פיו

 הלכה כ:
 יג ו מי" פרק ה
 מהל׳ תית הל״נ
 סמג עשי; יבטוש׳ע
 יו״ד סי׳ רמנ סעיף

 לג:
 יד ז מיי' שם

 הלנה א :
 טו ח מיי׳ שס פיג

 הלכה א:
 טז ם מיי׳ פרק ה
 מהלכות דיעות

 הלכה ז :

 הגהות הב״ח
 (א) כסנהדרין שהן

 שמו מטעם :

 הגהות
ץ  מהריעב׳

 כלל . ואף אותן
 חסידים עצמן כמו
 הלל הזקן ודומיו
 אע־פ שנהג בחסידות
 זו קודם שעלה לגדולה
 מימ אחר שעלה
 לנשיאות כודאי לא
 היה עושק כמלאכה
 כלל. וע״כ היה
 צריך לקנלמקו הקצוב
 עכיפ מהצנזר כאופן
 הראוי לכנוד הנשיא.
 וכמו שמוכיחים
 הדברים כמקומות
 רכים בגמרא ויש
 עדים מצויים על זה.
 אמנם אפי׳ מ׳ •שלא
 עלה כמדרגת ר׳מ
 יפרנס צנור. אס
 הוא עני מדוע לא
 יטול. יהרי אפילי
 בעה׳ב העני משנה
 שלמה שנינו [הוף
 פאה] שאפילו יש לו
 ר׳ זוז(והוא) [ואינו]
 נושא ומתן נהם זאיגי
 מסר אלא דינר א'
 אפילו אלף נותנין לו
 באחת היו יטול .
 מעתה הת׳ח שאין לו
 כדי סיפוקו ופרנסתו
 מדוע יגרע ממנו .
 ולא הזתנה על העני
 שיהא דוקא בעל
 מוס ומוטל במטה
 שאינו ראוי למלאכה.
 אלא אדרכה אע׳פ
 שהרי היא עסוק
 נמו׳מ [אולי ריל
 נהי״ל נ' זוז פחות

ה מקומות א ר  מ
 [א] משלי מ׳ ט״ו:
: ז  [נ] שס שם ט׳
 [ג] איזנ ליג כ״ג:
: ג  [ד] דנריס ו׳ "
:  [ה] קהלת ז׳ א׳
 [ו] שמות כיה"א:
 [ז] שם שם כיד;
: ׳  [ח] שס ל׳ ג
 [ט] ירמיה נ׳ ל״ז:



^ ש  יך עץ מ
 נר מצוה

ק רביעי רמב״ם ר ת פ ו ב  רש״י א

 מהלכות תשוכה
 הלכה א :

 יח ב מיי׳ פרק ה
 מהלכות רעית

 הלכה ז :
ט ג מיי' פרק כ  י
 מהלכות דעות

 הלכה ו :

 הגהות
 מהריעב״ץ

 דינר] ובמלאכה ואינו
 מספיק לו ינוול אפיי

 מעלה:טץ טרקלין הוא ההיכל ופרוזדור הוא בית שער והמשל מבואר והפונה ילועהשבעוס״ז יז א מיי׳ פרק*
svrל ייהיריה ״־ ב זיץ כ : ב ״ ה ן ע  יקנה סאלס המעלות שבהן יזכה לעוה״ב בי זההעולם אמנסהוא לרךומענר 3

 בארנו בס׳ י׳ מסנה׳ שאין אחר המות שלמות ולא תוססת אמנם ישלים האלם ויוסיף מעצה
 בעוה״ז ואל זהרמזשלמהבאמרו[א]כיאין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הולך
 שמה אבל הענין ההוא אשר ילך סאדם עליו ישאר
 לעוצם וצזהצריךשישתדל האדם בזה הזמן הקצר ולא
 יאבד זמנו אלא נקנות המעלות לבד מפני שספסדו
 מרובה אחר שאין לו תמורה ולא תקנה וכאשר
 ידעו החסידים זה לא ראו לכלותו אלא בחכמה
 ובתוספת סמעליח וסרויחו זמנם כולו על דרך
 האמת ולא פזרו ממנו בפניני הגשמי׳ אלא זמן קצר
 מאד ובדבר הצריך שאי אפשר זולתו ואחרים
 הוציאו זמנם כולו בגשמיות לבד ויצאו ממנו כאשר
 באו כל עמת שבא כן ילך והפסידוהו כולו הפסל
 עולמית וההמון כולם יהפכו האמת בזאת השאלה
 ויאמרו שהכת הראשונה הפסידו העולם והכת
 האחרונה הרויחו סעולם והענין בהפך כמו שספרנו

 והם שמיס חושך לאור ואור לחושך ואוי למאבדיס אילף 'כא׳ • כיש
 האמת והענין הזה עשה שלמה ע״ה עיקר בקהלת נתיח שסתמו אינו
ו שאיי ראוי לעסוק כמלאכה ר א ב י ן ל ש ס י ה ן מ מ ם ן ל י ע n ה m ״ ן 5 ח נ ש 5 

£ ? ״ א & כ ״  ריוח וקטן אחר המות מן הדבר אשר יבצר ממ״ ״
ח כל תלמודו דאי ספרא א ז  הנה וזה כולו אמת וכשחבחן הספר ההיא ב
 הבחינה יתבאר האמת: יך| זה מבואר והס עניני לא סייפא כו׳ [ע׳ז
 מוסרים בתקוני חברת בני אדם בהפיל הדבר דף יז:] כ״ש בדירות
א *I.?!*? ־ יא'ז צ  במקומו המיעיל: יט חרון אפו לא נאמר א
 אפו מלמל שמוחלין לו כל עונותיו ואע״פ ששלמה חסידים הראמים
 אמר בחכמתו זאח הצואה אבל זה סחכם היה שהן כמלאכים. ויש
 מוכיח בזאת המלה ומזהיר מזאח העבירה : מהן שלא נהנה אף
 כ אמר שהלמוד בימי היללות יתקיים וצא יקל מסעודת אביו מיום
י [חולין דףעז-ז.וי£׳ פ ה  לשכחו והענין מן הלמוד בימי הזקנה ב
 וזה מבואר ונראה לעין • אמר ר׳ יוסי כי מיונתן כיע היא
 חכמת סבחוריס יש בה שאלות וספקות בלתי מזוקקות ולא נמלטו מן הקושיות כי לא לעניד סותרת דעת
מער  ארכו להס סימיס לשנות תלמודם ולהסיר הספקות ואמר רבי לא תבחן היין בקנקני! כי הרג שהיי י׳'5
אינוית״ימ ם פתו למ̂י ה י ת ו ל א ש ס ש ' י ו ח  יש קנקן חדש ובו יין ישן וקנקן ישן ריקס ואין דבר בו כן יש ב

; 5 ה ר ר י כ ״J,J5 ש ,  וחכמותיהס זכות לא התערב בהם ספק כיין ישן שנבדלו שמריו ממנו ויש זקנים שאין א
 להם חכמה כלל ואין צריך לומר שאין להס חכמה מעורבת ומבולבלת: ו£א אמר הקנאה להכשיל לת׳׳ח שימו
 והתאוה ואהבת הכבוד מוציאין את האדם מן העוצם והוא כי באצה המדות או באחת מהן ממנו. וכן אמרו
 י י בפירוש כל הנביאים

 לאריות טוב לך שתהיה זנב לאריות לאנשים סיבים מהיותך ראש ושר צרקים :
ר. סורסיק״ו בלע״ז פרוזדור לשון יון הוא והוא בין השער לחצר זדו  טן פרו
 קודם שיכנס לפני המלך: כדי שתכנס לטרקלין. לפני המלך שהרוצה ליכנס לפני
 המלך מתקן ראשו וזקנו ומכוין מלבושיו לפני חצר הבית כך צריך כל אדם לתקן עצמו

רה אור ב תו ר ע  בעוס״ז בתשובס ומעשים טוניס דמי שטרת נ
 תהי ראש לשועלים t טז ר׳ יעקב אומר העולם שבת יאכל בשבת

 הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא אהתקן
 עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין 5 יז הוא
 היה אומר יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים
 בעולם הזה מכל חיי העולם הבא ויפה שעה אחת
 של קורת רוח בעוה״ב מכל חייהעוהי׳ז: יח רבי
אל תרצה את חבירך  שמעון בן אלעזר אומר ב
 בשעת כעסו ואל תנחמהו בשעה שמתו מוטל לפניו
 ״. ואל תשאל לו בשעת נדרו ואל תשתדל לראותו
ל תרצה • לאינו מועיל לך שאיני מקבל משלי בשעת קלקלתו י יט שמואל הסטן אומר 0בנפול  יח א
— - ' ׳ ' ־ ־ ״ י׳ י ׳ ׳ ׳ •  רצזי מתוך רתחנותי י" ״

 כלאמר" בברכות

 ושלמה לימהו לנמלה שנאמר
ל חיי כ ן מ  [נ] לך אל נמלה עצל וגו׳: י
 העוה״ב. שכל חיי העוה״ז לצורך כך לפי שבאותו
 הזמן לא יהיה נוהג תשונה ומעשים טוניס שאין
 העוה״נ אלא לשילום שכר על מם שקיים נעולס
 הזה: נ״א ישעה אחת יפה היא לעולם הנא לצירך
 כך לקורת רוח הנאה מכל חיי העוה״ז מכל קורת
 רוח של עולם הזה לפי שאין בו לאלם קורת רוח
 שלימה מפני צרות ורעות הבאות עליו ומיום
. קורת רוח לשון נתקררה ו  המיתה שמתיירא ממנ
 לעתו שמתקררת ומתיישבת לעתו עליו מפני שמחה:

 נייר חדש והלומד זקן למה הוא דומה לדיו כתובה
 על נייר מחוק : רבי יוסי בר יהודה איש כפר
 הבבלי אומר הלומד מן הקטנים למה הוא דומה
 לאוכל ענבים קהות ושותה יין מנתו והלומד מן
 הזקנים למה הוא דומה לאוכל ענבים בשולות
 ושותה ייןישן: רבי אומר אל תסתכל בקנקן אלא
 במה שיש בו יש קנקן חדש מלא ישן וישן שאפילו
 חדש אין בו:כא ר״א הקפד אומר 3הקנאה והתאוה

 והכבוד

 יפסיד

 כעסו שנא׳ W פני
 המתן לי על שיעברו

 בשעה שמתו מוטל לפניי שמתוך שצרתו עומלת
ל תשאל לו בשעת א  בפניו איני מקבל תנחומין: ו
 נלרי . בשע?ז־ שהוא נולר אל תשאל לו ולומר בני
 כזה וכזה אל תלול כלי שיתירו לך וימצאו לך פתח
 לנללך לפי שמתוך כעסו אומל לא כן אלא בכל
 ענין שבעולם אני נולל ונמצא שאינו בא לילי חלטה
 לעולם: ויש אומלים אל תשאל לו בשעת נללו בזמן
 שהוא נולר שום לבל לעשות אל תשאל לו לאלתל
 שלם את נלרך מיל שמא הוא מתתרש מאותו
 סנלר שכשרואס שאתס לוחקו לקיום הנלר הוא

 כועס ומתחרט ואומר טוב סיס לי לשתוק מאשר נלרתי ומתחרט. נ״א ואל תשאל לו להתיר
 נלרך בגןעמ נלרו כ׳ז שיש עליו נלר מפני שאתה מזכיר לו צערו : ואל תשתלל לראותו
. קטן ן ט ק . אל תהי רגיל לראותו אז לפי שהוא מתבייש מכל אלם: יט ה  בשעת ק$לתי
 משמואל הרמתי כמו שמצינו שיצתה גת קול ואמרה שהיה ראוי שתשרה עליו שכינה
ב מעליו ל אויבך אל חשמח. הכי הוה מרגלא בפומי׳ האי קרא: והשי  כמרע׳יה \ בגפו
 אפו שישוב ממנו ויבא עליך. ה״ג חרון אף לא נאמר אלא אפו מלמל שמוחלין לו כל

 עונותיו: כ לדיו כחובס על נייר חלש. שליבקה שם יפס ואינו נמחק לעולם כך הלומי יי1׳־1'י לא גתגנאי אלא כיי
 בילדותו אינו שוכח לעולם: נ׳׳א הלומד ילל כשהוא קטן ביללותו לומה יכו׳ והלומל זקן אלם שמתחיל בזקנותו שוכח הכל מיל ומאבל מהר כמו כתיבה על נייר מחיק שאי! ולמהצה תיח מנכסיו
. נחצקדצ״ט. וריח . ענבים שלא נתבשלו כצ צרכן אנרישט״ו בצע״ז כגון האוכל את הבוסר תקהינה שיניו: ושותה יין מגתי ת ו ה  הכתיבה שעל המחק אלוקהועומלת אלא שנמהקת והולכת: ק

. י ״ . י . . "  המתמצה מן הגת ואינו מתוק אגל תורתן של זקנים שלימה היא כיין ישן שמשיב את הלב. י
י אומר לא בן סלבריס שיש בחור שתורתו ב : ר ב ל  בשולות ויין ישן המשמחיןאת ס

. . . ״ ״ המבית דורון . w ״ w ־״ ״ ׳ יי ׳״׳•׳•י ״ ״ w , , r ״ ״ v •«.״׳ Vw ״ ״ ! ! ״ JWJ״ !.״״״״ ״  לקומת האלם ולמראהו לחלוק לו כבול משום צורתו. אלא במה שיש בו תן עיניך ביין שבחוט ״

. שריקן הכלי כך אלם זקן ובעל צורה שאפילו ״ן חלש אין בו ואע׳ג ליין כאילומקריכביכור״. ו  שיש חלש אלם בחור מלא ישן שהוא מובחר למל תורה הרבה: וישן שאפילו חלש אין ב
ה שיש לו לאלם על חבילו כלכתינ [ל] ירקב עצמית קנאה : ואין יתקיים תלמודו א ג ק  חלש גלוע מן הישן מכל מקום חשוב הוא מן המים להט מלמי ליה תולה מועסת : כא ה
 י 1 י | י : בידו מי שהוא סריל
 לשוני אחר פרנסתו.
 ואין מגיאין ראיס
 מיחידים חסידים
 הראשונים . וכבר
 מציגו גס כן לחכמי
 התלמוד שאמרו לכא
 בכיסא הליא וכן שנו
 אס אין קמח אין
 תירה ורבה כיא אמר
 בארכע לא מצינא
 [ג״מ דקי״ד:] ואמרי
 לא ניתנה תורם אלא
 לאוכלי המן. ותו
 קשיא דר׳ נהוראי
 שילהי קדושין ואמר
 מניח אני כל אומניות
 שבעולם ואיני מלמד
 את גני אלא חורה.
 והרי כבר אמרו
 [קדושין דף פט. ל:]
 כל שאינו מלמד בנו
 אומנות כמלמדו
 ליסטית ולא יחלוק
 רינ ע״ז שאס איל
 מה יאכל מה יעשה
 שיתק״'בעילם יילמוד
 ינידאי צא נתכוין
 לומר שיסמוך על הנס
 שימצא חרומעיןמים
 כדרך שאירע לרשנ׳י
 ובגו במערה [שגת
 דף לג:] אבל הדבר
 ברור שסבור רינ
 שלמוד תורה היא ג׳כ
 אומנות המפרנסת
 וכ״כ במנת מורי
 המורה למען יחזקו
 בתורת ה׳ ועסיס
 הזרוע בעונדא דשקא
 דדינרי דאתא לבי
 מדרשא דאדם חשוב
 מצווין לגדלו.ונרש
 אחיזאמגסיהיהמקנל

 יונה
 עדיין לא נתבשלה חכמתם בקרבם: לבי אומר אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו
 שיש קגקן חדש מלא ישן וישן אפילו חדש אין בו. כי בחשיבות היין הישן לא יפםד בכלי
 החדש כך אם הקטנים נחכמו מן הזקנים ילמוד כל אדם לפגי הקטנים תחלה וזהו מה שיש
 בין דברי ר׳ יוסי בן יהודה לדברי רבינו הקדוש ע״ה כי רבי יוסי היה אוטר רי אם הזקנים
 והקטנימ כלמ חכמים עם הזקנים ילמור לפי (שברוב חכמת) [שחכםת] הזקנים טבושלת ,
 ורביגו הקדוש ע״ה [היה אומר] אין הולכין בחכםה אלא אחר הרוב ואם יטצא הקטנים נבונים
 ודבריהם גטנים וחכמתם מרובה ילםד לפגיהם . ושגי הדברים האלה אליהוא אמר אותן שגא'
 [איוב ל״ב זי] אמרתי ימים ידברו ורב שנים יריעו חכמה אכן רוח היא באנוש וגשםת שדי
 הבינם . כי מחחלה היה אומר כדברי ר' יוסי בן יהודה כי רוב שנים יודיעו חכמה אחר
 שראה כי הוא ילד מחבריו הוקנימ . אמר כי רוח היא באנוש . ולפעמים כי הילד יחכם
 מן חוקן וחהיה חכמתו מבושלת ממנו ודבריו מתוקנים וברורים הדברים לכן טוב ללכת אחר
 ילד וחכם מאיש זקן ונשוא פנים ואיננו כמוהו בחכמה י בא רבי אלעור הקפד אומר
 הקנאה. פי' בעני! הקנאה יש שגי דברים שבהם שגים שלשה ענינים ואין בהם לרוע לשנים.
 הדרך האחד טקנא בטובה והוא הדרץ רע וענין הראשון כי יראה חבית טוב ורע בעיניו .
 וכאשר עוסק בתורה ובטצות והולך בדרך טובה מקנא בו . כי הוא שונא אוהבי השם ועושי
 רצוגו חמדה הזאת טוציאתו מן העולם והיא הרעה הגדולה בקנאות ונקרא שטו שונאי ה' .
 העני! השני לא ירע בעיניו מצד כי שונא דרך עוסק בחורה . אך אחר שאינגו הולך בדרך
 ההיא לא חפץ נם בחברו שילך בה כי אפ לפי רציני לא ימצא אחר טוב ממנו לא טטובתו
. כי איגו עושה מעשי הי. גס מחבריו העושים  אך מרעת האחרים גם וה יקרא שונא הי
 קשה בעיניו ואם איננו שונא כראשון. ויש דרך טובה בקנאה ואם אחרת טובה ממנה מה
 שאח1״ל קנאת סופרים חרבה חכטה כי על ידי שרואה חבריו קדושים וחכטים גם הוא חפץ
 להיות כמוחם ימפני הקנאה מרבה על חכמתי וטורת ומוסיף לעשות טובה וללכח בדרך ישרה.
 אך יוחד היא שזה אם בלא קנאה חפץ באלה כי (נאם) [יראי] ה' הם. וזאת מלאכת האדמ.
 וזהו שאמר שלמה המלך ע״ה[קסצת ד' די] וראיתי אני את כל עמל ואת כל כשרון המעשה
 כי היא קנאת איש מרעהו גם זה הבל ורעות רוח. דייל שגם בעושה המעשה בכשרון אמ
 מקנאת אדם יעשהו טובה עושה . ויש בו רעה רבה . כי עושה הראוי מנדבת לבו הולך
 באמת ובלבב שלם וחשוב מן העישהי מקנאת אדם כי חעלה על לבי ואם מזה או מזה המעשר.
 יעשה וטוב אשר תאחוז בראשון ומזה אל חנה ידך . הדרך הבי קנאת העושר הענין הראשון
 השוחר הרע וקשה בעיניי בי יש עישר לאחריט אחר שאין לי. ואין לו בכל אלה כזו לרוע.
 כי שונא טובת הנבראים ואינו רוצה בתיקון העולם. הענין השני הטקנא בחביריו העשיריט
 וקשה בעיניו כשהם עשירים מטנו לא טשנאתו בהם ובעשרט ויחפוץ כשיתטעט אך טאהבתו
 אל העושר וחפצו להיות עשיר גדול. כי העושר בעיניו הוא הכבוד ורוצה להיות נכבד
 טהם. והענין השלישי הוא הטוב ברעיט אוהב כסף וטקנא בו וחפץ שיהיה לו עושר גדול.
 יאם לאחרים יש מעט או הרבה לא יחוש. ואין לוה קנאת בוערת בטו החפץ להתעשר טבל
 בגי אדם. ושלמה המלך עיה בלל לבל אלה הדברימ ואמר [משלי כ״ג ייז] אל יקנא לבך
 בחטאים כי אם ביראת ה' כל היום. פרש חחלה הקגאה הרעה שלא יקגא ברשעים בעושי
. כל הקנאות לטרע לבד קנאת ׳  העבירות לעשות במותם ואחר כך כלל ואטד כי אם ביראת ה
 היראה. שיקנא את טעשי ה' כי נורא הוא: והתאוה היא חחלה לכל הפעולות והטעשים
 ונם קודמת למחשבה כי חטד לתאוחו לדבר חושב עליו לעשות ויש בכל החאוח רעה רבה אין
 צריך לומד תאות היצר על העבירות כי אפיי תאות משכב הנשים הרבה במותר רעה גדולה
 ועל זה אמר שלטה ע״ה [משלי ל״א גי] אל תתן לנשים חילך. וכמו כן תרבות התאות במאכל
 ובמשקה . במוחרין נם זה רעה . וכמו שאמדו חכמי הטבע כי נמ המאכליט קליט וטובים
 מזיקין לאוכל מהם הרבה . וזהו שאמרו במסכת פסחים [דף קי״ד] אל חרגיל עצמך לאכול
 אווזי! ולבך רדוף עליך . ושלשה דרכים יש בתאוה לרוע כמו בקנאה. הראשון המתאוה שלא
 יחיה עושר וחכמה לשום אדם ושיהיו לו והוא עו! אשר חטא. והשני מחאוה לעושר וחכמה
 ואם יש לאחרים טוב הדבר בעיגיו אך שיהיה לו יוחד מהם להחגדל עליהם . גם בזה רעה
 רבה. והשלישי יש טובה טעט בראותו כי יש לחבריו חכטה ועושר טחאוה להיות גם הוא
 במוחם . וייטב הדבר בעיגיו מאד להיות לחם בטוהו ויוסיף להם השם מטגו אלף פעטיט
 ויברך אוחו ואחהם ואין הטרה הואת שלימה לטוב בהתאווחו מצד בי אחרי הם חכמימ וגבוגימ
 ועשירים בי החאוה הראויה להתאוות בחכמה מצד כי היא העיקר והשורש לעבודת הבורא
ד ווי^ שאמר דוד המע״ה [תהלים ח  יתברך ולעשות בעושר הישר בעיני ה' ולא מפני דבד א
 ל״מ יי] ה׳ גגדך כל תאותי ד״ל כי בל חאוחו טצד שמים היא ולא מקנאת אדם. וכ! מצינו
 ברכינו הקדוש עיה [כתובות דף קיר] שבשעת פטירתו זקף אצבעותיו ואטד גלוי וידוע לפניך
 רבין העולמים שאפילו אצבע קטגה לא גהגתי ואע״פ שאטרי עליו •רבותינו שהיה עשיר גדול
 שגושא המפתחות שלו בעושר שגור טלכא ואעפ״כ לא גהנה ני אם לשום שטים בי לא

 נחאוד.

 רבינו
 טחכטחו כעני! שאטרו טי שהיה ראש לסנהדרי קטנה עושין אותי טפלה לםנהדרי גדולה .
 ד״א ואל חהי ראש לשועלים שלא יהיה ראש ושר וקצין לרשעים וזהו שאמר שלטה ע״ה
 [משלי י״ג כי] הולך את חכמים יחכם ורעה כסילים ירוע . ר״ל הולך את חכמים להיות שפל
 יחכם . שעושה עצמו זנב לאריות . ורעה כסילים שנעשה אדון להם כי הרועה הוא הראש
 יריע : טז ר׳ יעקב אוטר העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא החקן עצמך
 ־בפרוודור כדי שתכנם לטרקלין (נאין) . טרקלין הוא הבירה וד״ל שאין העולם הזה אלא
ן הוא היה אומר יפה שעה בתעובה וטעשים טובים בעולם חוה  כדי לוטת בו העולם הבא •י י
 טבל חיי העולם הבא . שבשעה קטנה בעולם הזה אדם טרויח העולם הבא כמו שםצינו
 (בסדר קדושים [איה לא מצאתי בסדר קדשים אבל המעשה הזה הובא במדרש רבה
 בראשית פרשה ס״ס] אותו םעשה של יוסי בן יועזר שהיה יוצא ליהרג ופגע בו יוקים איש
 צרורות הרשע רוכב על סוס אמר ליה הזי סוםיא דארבבך מרך והוי םוםיא דארכבן טרן
 אמר לו אם לעובדי רצונו כך לעושי רצונו לא כ״ש. אמר לו וכי יש עושי רצונו יותר ממך
 אמר לו אם לעושי רצונו כך קל וחומר לעוברי רצונו . עלה בלבו כאש בנעורת . פי' הבין
 בדבריו כי אטד אם טוב לרשעים עוברי רצונו בעולם הזה כל כך על אחת כמה וכמה לצדיקים
 בעולם הבא כי חהיה טובה כפולת ומטפלת מטובת הרשעים בעולמ הזה ושמה אין שלום
 לרשעים כי ירע להם כפלים מאשר לצדיקים בעולם הזה וכשטעו כך הלך וקבל עליו ארבע
 מיתות ב״ד וכוי כדאי׳ החם איר יופי בן יועור בשעה קלה הקדימני לנן עדן . ועל זה
 נאמר יפה שעה אחת וכו׳ ואין שבח העולם הזה כי אם לזה נם שלמה המלך המהביל העולם
 בספר קהלת ובמקומות מעטים משבח החיים מן המתים גם אוחו השבח איננו כי אמ לתשובה
 וטעשים טובים מפני שהן מועלים בעולם הזה ולא בעולם הבא שאין דגין את האדמ אלא
 בשעת מיחה : ויפה שעה אתת של קורח רוח בעולמ הבא טבל חיי העולם הזה. במו
 שארז״ל כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח אבל לעילם הבא עין לא ראתת אלתים
 זולחך יעשה לטחבה לו שטוב העוהיב אי! לי ערך ולא דמיון . וזהו שאמר דוד ע״ה [תסלים
:  ליא כי] טר. רב טובך אשר צפגת ליראיך פעלת לחוסים בך גגד בני אדמ המקום יזכנו ט
 יח רבי שטעון בן אלעזר אוטר אל תרצר. את חברך בשעה כעסו . שעל ידי זה יבא לוטר
 דברים שאינם טהוגגים מ כי יוסיף כעס על כעסו: ואל חגחטהו בשעת שטתי טוטל לפניו.
 בי בשעה העצטן הנהמה מוספה עליו כעם ובא לוטר דברים לא טובים: ואל חשאל לו בשעת
 נדרו. שלא ישאל טמנו הפתחימ של היתר לומר אדעתא דהכי מי נדרת כי בעודנו כעוס ונודר
 בא לפרש כל השאלות אשד ישאלודן וישימם בנדר על דרך שלא יוכל למצוא לו היתר
 ונמצא כי יגרום לו רעת : ואל תשתדל לראותו ולביישו גם עתת בעת קלקלתו בשעת
 ההיוק או עשה עבירה והיא מתבייש מעצמו אין לך לראותו ולביישו. גרסות הספרים :
 יט שמואל הקטן איטר בגפול אויביך אל תשמח ובכשלי אל יגל לבך . ומה בא להשטיעגו
 שטואל הקטן בזה והלא פסוק שלם הוא ושלטה אטרו אלא ר״ל שהיה רגיל שמואל ליטר
 פסיק זה מפגי שהוא דבד הצריך ובני אדםגכשליםבו בי גם בהיות האויב רשע אין לשטוח
 ברעתו בלתי מפני ה׳ לבדו רצוננו לומר בי זה הצדיק לא ישמח במפלת הרשעים אך אם
 טונת שמחתו מפני שטפלתו כבוד שטים הוא לא טפני שנאתו אותו וכ״ש מי שמעשיו
 מקולקלין כטווד יאם יגל לבו בהכשלו רעתו רבה. ילטה הוא שטח יהנה הוא כטוהי ועל בל
 זה גאמר [משלי כ״ל ׳"ז] בגפל אויביך אל חשםח ובחכשלו אל יגל לבך ולזה היה טחכוין
 שמואל לאמרו חדיר ויש שגורסין פן יראה ה' ורע בעיגיו והשיב מעליו אפו . חרון אפו לא
 נאמר אלא מעליו אפו מלמד שמוחלין לו על כל עונותיי ועתה השמיענו שמואל חריע גדול
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 בן אבויה אומר הלומד תורה לילד למה הוא דומה לדיו בחובה על נייר חדש . כי אין הכתיבה
 בנייר החדש יטלה למחוק כך חורה שבילדותו לא תשכח מלט: והלומד חורה לזקן למר.
 הוא דומה לדיו כתובה על נייר מתוק. שמהרת נפסדת הכתיבה ההיא . כן חורה שבזקנותו
 טשחכחת טהרה יטשל בזה אטרו במבחר הפנינים הלומד חודה לילד למה הוא דומה כפחוח
 על האבן . והלוטד תורה לזקן דוטה כפתוח על החול . יאל יאטר הזקן הן אני עץ יבש
 אחרי שאין התורוז מתקיימת בידי ולטד. אקרא יחבל איגע כי טבל טקום שכרו אתו אשר לטד
 וטרח יעשה מציה ימה לו אם לא יזכרנה שבין כך ובין כך השבר גותגין לו. משל לשוכר
 שנהן לשני פועלים טרםקל נקובה לרלוח בי מים ופסק עמהם לעשוח עטי טלאבה זו יום אחד
 טפש אומר טת תועלת נטלאכתי הפקח אוטד ומה לי השכר ית! לי כך הזקן מה לו אם הוא
 שובח שכר נווזנין לו . אחד המרבה ואחד הממעיט מכרינו ובלבד שיתבוין לט בשטים :
 רבי ייסי בן יהידד, איש בפד הבבלי אומר הלומד מן הזקגים למה הוא דומה לאוכל
 עגבים בשולות ושותה יי! ישן כי בהחיש! על החבטה ובכל יים ויום מוסיף פגים לכל דבר
 ודבר ומתקן אותן ויורד לטף הדעת עד כי הוא נקל להבין כי בישישים חכמת ואורך יטיס
 תנינה . והלטד טן הקםגים לטה הוא דוטת לאיכל ענבים קהות ושותה יין טגתו. ני
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. נ״א שהולך אחר ף ם ב כסף לא ישבע נ ה ו א . שמשאוה ממון הרבה שנא׳ ש ה ו א ת ה  ו
. שהרבנות מקברח אח בעליה . נ״א ויש ד ו ב כ ה  תאות לבו כניאוף ושאר עבירות: ו
 אומרים הקנאה שראו מלאכי השרת שעשו לו לאלם הראשון שהיו צולין לו בשר ומוזגין
. והכבול שעשו לו י . והתאוה שהתאוה לאכול מן הפר ו  לו יין וראו כבולי ונתקנאו ב
 המלאכים לפיכך נגרש מג׳׳ע • וי״א הקנאה שקנא
 קרח במשה ואהרן. והתאוה שהתאוה גיחזי לקחת
 ממון מנעמן. והכבול מירבעם שאמר אם יעלו העם
 הזה לירושלים מפני שהי׳ המלך קורא משנה תורה:
 כב הילודים. אותם שבבר ניללו עתילין למות:
. ם י י ח ה ם. שכבר מתו עומלין לחיות: ו המתי  ו
. נ״א ן י  אוחם שעולם חיים עתידן לילון ליום הל
 והחיים שעתילין לחיות אינם ניצולים מיום הלין:
ע להוליע ולהוולע.ילע אלם ויבין ויוליע הוא ד י  ל
 לכל שיהיו גס הם יולעיס שהוא יוצרם ובוראם. נ״א
ע די ן: להו  לילע שאין בריה נחבאת מיום הלי
 אח האלם ויבין שהוא ליין לכל. גס יהיו יולעיס
 שהוא יוצרם ובוראם ומבין כל מעשיהם והוא הליין
 מומחס שבקי צלונם כפי משפפס ואם חאמר במה
 ילוננו הלא אין על שיעיל בנו הוא על והיא עצמו
 יהא בעל לין לצעוק עליכ^ולסביאכם במשפמ.
 הוא עתיל ללון לכך הוא מצפה ללון אתכם ולשלם
א עולה. אלא נלין ובמשפט הוא פורע:  גמולכם: ל
 ולא שכחה. שלא חלמה בנפשך הוא ישכח קצת
 מחובותיך שהרי כולם כחוביס לפניו: ואל תאמר.
 [הוא] ישא פנים כי אין משוא פנים בלבו ולא מקח
ל שלו. והואיל וכן למה יקבל שוחל: כ ה  שוחל: ש
דע שהכל בא לפי חשבון.אחת לאחת למצוא חשבון  ו
ש י  פרוסה ופרימה מצטרפת לחשבון גלול: ש
 בשאול בית מנוס לך. ועיר מקלמ וחפטר מן הלין
ל כרחך ע  לסי שלא אחרי לעתך עושין לך : ש
 אתה נוצר. שבא לו מלאך הממונה על ההריון אצל
 הפרגול שבו נשמות חקוקין ואומר לה לכי בתי
 עמי והכנס׳ במעי אשה פלונית ואומרת האיך אלך
 במקום המנופח ואניח מקום סהרה כזה מיל בא
 מלאך ונוטלת׳ בעל כרחה ומכניסתה למעי אשה:
על כרחך אתה נוצל. בשעה שהגיע זמן העובר  ו
 צצאת ממעי אמו ואינו רוצה צצאח משם צפי שהוא
 צופה מסוף העוצם ועל סופו כמו שנא׳ [יי] בהלו
 נרו עצי ראשי מיל מוציאין אותו בעצ כרחו משם:
 ועל כרחך אתה חי. לפי שיש אלם שהוא מליכא ביסורין ובשעס שהוא ישן בצילה ואין
 הנשמה רוצה לחזור מפני עול הצרות שהוא סובל אומר לה הקלוש ברוך הוא חס ושלום
 לא אכפור באמונתי לעוצם אלא אשלם לו הפקלון שהפקיל אצלי וכן הוא אומר M בילך
 אפקיל רוחי ועל כן רגילין צומר אמת ואמונה בלילות. ועל כרחך אתה מת וכו׳ וכן

 אתה עחיל ציחן לין וחשבון בקבר על כאן:
ה מאמרות וכו׳ . ט׳ ויאמר הן ובראשית נמי מאמר הוא ר ש ע ק תמישי א ב ר  פ
מה ת׳צ. מה אנו צמלין ממנו שהקב״ה  שנא׳ [י] בלבר ה׳ שמיס נעשו: ו
 נזקק לברוא העולם בעשרה כלאי היה לבוראו בלבור אחל אלא צכך טרח כלי ליתן
 פרעון גלול לרשעים שמאבלין את העולם שטרח הקב״ה כל כך לבוראו בעשרה מאמרות
ה לורות וכוי צא וחשוב בפרשה: ר ש  וכרי ליתן שכר שוב ומרובה לצדיקים וכי׳: ב ע
ר כ דיע כמה הוא ארך אפיס שהמתין לרשעים כל כך ולא נפרע שמא ישובו: ש  להו
ב. נ׳׳א ה׳ . לפי שעל עתה לא היס צדיק בעולם כל כך שינחל חלקו וחלקם בעו ס ל  כ
 השכר שהיס ראוי לכולם אילו חזרו בחשובה קבל אברהם אבינו על עצמו. ובנח לא
 נאמר על שבא נח וקבל עליי שכר כלם לפי שלא היה צליק כל כך שנאי בו [כ]צליק תמים
 היס בדורותיו ולא בדורות אחרוח• נ״א ונ״ל דכ״ש שאם סיס בדור צדיקים שהיה צדיק
ה נסיונות . נתנסה א״א מפורשים בפרקי ר״א וכולם יסדם רבי שמעון ר ש  גמור: ג ע
. והביא הקב׳ה רעב בימיו . ונלקחה  שוב השליכו באור כשדים . והגלהו מארץ מולדתו

 והכבוד מוציאין את האדם מן העולם י• כב הוא
 היה אומר הילודים למות והמתים להחיות
 והחיים לירון לידע להודיע ולהוודע שהוא אל הוא
 היוצר הוא הבורא הוא המבין הוא הדיין הוא עד
 הוא בעל דין והוא עתיד לדון ברוך הוא שאין
 לפניו לא עולה ולא שכחה ולא משוא פנים ולא
 מקח שחד שהכל שלו ודע שהכל לפי החשבון ואל
 יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך שעלכרחך
 אתה נוצר ועל כרחך אתה נולד א) ועל כרחך אתה
 חי ועלכרחך אתה מת ועל כרחך אתה עתיד ליתן

 דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקב״ה:

 פרק חמישי
 א בעשרה מאמרות נברא העולם ומהתלמוד
 לומר והלא במאמר אחד יכול
 להבראות אלא להפרע מן הרשעים שמאברין את
 העולם שנברא בעשרה מאמרות וליתן שבר טוב
 לצדיקים שמקיימין את העולם שנברא בעשרה
 מאמרות: ב עשרה דורות מאדם ועד נח להודיע
 כמה ארך אפים לפניו שבל הדורות חיו מכעיסין
 ובאין עד שהביא עליהם את מי המבול. עשרה
 דורות מנח ועד אברהם להודיע כמה ארך
 אפים לפניו שכל הדורות היו מכעיסין ובאין עד
 שבא אברהם אבינו וקבל נ) שכר כולם:
 נעשרה נםיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם
 להודיע כמה תבתו של אברהםאבינו ע״תךיעשרה
 נסים נעשו לאבותינו במצרים ועשרה על הים.

 עשרה

 יפסיד אמונת החורה בהכרח ולא יגיעו לו לא מעלות שכליות ולא מעלות המדות :
 כב אמר לילע להודיע ולהוודע רוצה בי שיודע העתידים להולד ואשר סם נולדים עחה
 וימותו ואשר יחיו אחר המות ונלמל משלש הכתות האלה שהוא היוצר והוא הבורא ואמרו
 הוא הליין'והוא עתיל ללון רוצה בו שהוא שופמ עתס את סכל בחיים ובמות ובשאר

 עניני העולם והוא ג״כ עתיל ללון אשר יחיו
 לעוה״ב בגמול ועונש: ואמר ולא מקח שוחל הוא
 כמו שאמר ג״כ בתורס [א] אשר לא ישא פנים ולא
 יקח שחל ואין ענינו שלא יקח שחל להמות סלין
 כי זה מן השטות שימחק מן הש״י מה שלא
 יצוייר ואף לא ילומה כי איך יצוייר לי שחל ומה
 יהי השחל אגל ענינו מה שבארנו שהוא לא יקח
 שחל הטובות כמי שיעשה אלם אצף טובות ורעה
 אחת שלא ימחוצ הש״י מעבירה ההיא צרוב
 טובותיו ויחסר לו מאלף טובוחיו טובה אחת או
 יותר אבל יענש על זאת הרעה האחת ויגמלהו על
 הטובות הסס כולם וזהו ענין לא יקח שוחל והוא
 כמו לא ישא פנים שיענש הגלול במעלות על לבר
 מועט כמו שנענש משה רבעו ע׳׳ה עצ חטא הכעס
 כמו שבארנו בפרקים הקודמים וגמול עשו הרשע
 על כבוד אב ואס ונבוכדנצר על כבוד השי׳ כמו
ים:  שהחבאר בסנהדרין וזהו ענין ולא משוא פנ
 ובחון מאמר שעל כרחך אחה נולד ומה שדבק
 בו שהוא זכר ענינים טבעיים שאין בחירה לאדם
 בהן שעליהם אמרו רז׳ל ל) הכל בידי שמיס חוץ
 מיראת שמיס ולא אמר על כרחך אתה חוטא או
 עובר או מהלך או עומד ומה שדומה לזה שאלו
 כולם ענינים שהם ברשות האדם ואין הכרח בהם

 כמו שבארנו בפרק החמישי :
ק חמישי א בעשרה מאמרות כשחסחכל ר  פ
 בכל מה שבא במעשה בראשית
 ויאמר תמצאם תשעה ובראשית עשירי ואף ע״פ
 שלא התבאר בו מלת ס) ויאמר הענין מורה עליו
 וכאילו אמר ויאמר אצהיס יהיו השמים והארץ
 כי לא נהיו מבלתי מאמר והיה יכול לספר בריאה
 כוצה במאמר אחד כשיאמר ויאמר אלהים יהיו
 שמיס וארץ ויהי רקיע ויקוו המיס וגו׳ ואמנם ייחד
 מאמר לכל ענין להודיע גידל זה המציאות וטוב
 סדרי וטמפסידו מפסיד דבר גדול ומתקנו
 יתקן דבר גדול רוצה לומר שמפסידו מי שיפסיד

 נפשו אשר בילו לחקנה ולהפסידה וכאילו הוא החכליח האחרון מכלל המציאות
 אשר אמר בו עשרה מאמרות כמו שבארנו בפחיחת חבורנו זה : ד אלו סלורות
 הס דברי החורה פלוני הוליד פלוני על הסדר וזכר זה ומה שאחריו מפני זכרו
 עשרה מאמרות שבהן מוסר לאלם לזרז אותו ולתקן נפשו במעלות המלוח ובמעלות
 השכליות שזהו כוונת זאת המסכתא: ג הי׳ נסיונות שנתנסה אברהם אבינו כולם לבר
. הב׳ הרעב אשר נמצא בארץ ׳ ו ג  הכתוב. הא׳ הגרות באמרו יתברך [נ] לך לך מארצך ו
 כנען בבואו שם והוא יעלו [ג] ואעשך לגר גלול וזה נסיון גלול והוא אמר [י] ויהי רעב
 בארץ. והגי חמס המצרים עליו בהלקח שרה לפרעה. הל׳ הלחמו בל׳ מלכים. הה׳ לקחו
 הגר לאשה אחר שנואש מהוליל משרה • הוי הוא המילה אשר צוה בה בימי הזקנה.
. הס׳ ה נ מ . החי גרש הגר אחרי הבנותו מ ן  הזי חמס מלך גרר עליו בלקחו שרה גס ב
 הרחקת בנו ישמעאל והוא אמרו יחברך [ס] אל ירע בעיניך על הנער וגו׳ וכבר העיל
 הכחוב איך היה קשה בעיניו הדבר הזה באמרו [י] וירע הדבר מאד בעיני אברהם אלא
 ששמר מצות הש״י וגרשם. םעשירי עקדח יצחק : ד אבל סי׳ נסים שנעשו לאבוחינו
 במצרים הוא הנצלס מן הי׳ מכות והיות כל מכס ומכס מיוחדת במצרים ולא בישראל
 ואלו הס נסים בלא ספק ולשון התורה בכל מכה ומכה מסם שהביא הקב״ה על המצריים

 בלבד
 הגדול בקרוב״ץ אמרת ה׳ צרופה. חחלה בקש נמרוד להרגו ונחבא בקרקע י״ג שנה

 א) [כנתונות דף ל.
 גרס׳ תופי ע׳כאתה
 מת •ועיכ אתה
 חי ועיש]: נ) נ״א
 עליו [ונ׳ה נד״נ]:
 ג) ס״א ינתן :
 ד) [נרכות דף לג:
 מגילה דף כה. נדה
 דף סז:] : ה) [עי׳
 ריה דף לנ. מסיק
 הש״ס אשאלת והא
 תשעה הוו נראשית
 נמימאמרסואדנתינ
 נדנרהישמיסנעשו]:

ת ו ה ג  ה
 מהריעב״ץ

. נ״נ ׳  כבוד לנד ט
 ומה יענה הרננכתונ
 [שיא ס] ויאמר שאול
 לנערו וגו׳ ויוסף
 מערוגז׳מהמנזאר
 שזההיהדרןהדורשי'
 דנר ה' מפי נביא
 שלא לנוא אליו בידי׳
 ריקניות. אף אס
 יונח ששמואל לא קנצ
 ממנו מאומה .
 להתיחדו נמרה זו
 לעצמו. אבל ודאי
 יורה שכך היה המנהג
 לפניס כישראל. וגס
 שאוצננניאיסןלישנא
 דקרא נקש אף שזה
 היה אחר כך] וידע
 בלי ספק מנהגיהם
 ודרכיהס:ומ״ש אח״ז
 ויהיה השכר טלו להס
 כוי. נ״נ אס רשאי
 לקכל גס אחריותו של
 הממון עליו . ע"
 שאילת ׳עג״ן :

ת מו ה מקו א ר  מ
: ז  [א] דברים י׳ "
 [נ] כראשית ״ב אי:
: [ד] שם ׳  [ג] שס נ
: [ה] שם בא  שם ״
 ׳״נ: [ו] שה שס "א:
 [ז] קהלת ה׳ ס' :
: '  [ח] איוכ כיס ג
: '  [נו] תהליס ל״א ו
 [י] שה ל״ג ו׳ :
 [כ] בראשית ו׳ נו׳:
 [ל] שס יכ ה׳ :
 [מ] שמות ל״כ י״ג:
 [נ] תהליס קיו כ״ג:

. ואמר לו לגרש ישמעאל ו . וצוה למול את עצמו ואת בנ ו י . ובאו המלכים והגלו את"לוס בן אחיו. והראה לו בין סבתריס שעבוד ארבע מלכיות שימשלו בבנ  שרה בבית פרעה
גו באגלה שלכך נתנסה אברהם אבינו בעשר נסיונות כנגד י׳ מאמרות . הרי עשרה ולא הרהר אחר מלותיו ית׳ מרוב אהבתו: מצי ו . וצוהו לשחוט את יצחק בנ  בנו עם אמו
ד עשרה מאמרות שבהן נברא העולס והאריך להם אפו ואח״כ נ  ללמלך שבזכותו העולם עומל וכן אתה מוצא בי׳ לורוח שחלה סקב״ס מאלס ועל נח שמא יעשו תשובה מ
 הביא עליהם את מי המבול ואף נח לא היה בו כח להציל אלא אשחו ובניו עמו בלבד. אבל אברהם הציצ כצ סעוצס כלו לאחר שהמתין להם הקב״ה עשרה דורות לפי שהלריכן
ה נסיונות ר ש  בתשובס ונתן לו שכר גדול על שנתקיים העולם בשבילו לפי שהקב״ה חפץ בתשובתן של רשעים ואינו חפץ במיתתן וכן הוא אומר [ל] ואת הנפש אשר עשו בחרן: וכנגד ע
 שנתנסה אברסם אבינו ועמל בכולן כנגלן עשה לישראל הקב״ס במצרים עשרס נסים ועשרה על הים והביא עשר מכות על המצריים במצרים ועשרס על סיס וכנגדן נתן לבניו עשר דברות
 ובשעה שעשו את העגל ונשתברו הלמות שהיו כתובין בהן עשר לברות עמלו להם העשרה נסיונות שלא כלס הקב״ה וכן הוא אומר W זכור לאברהם ונוי שכנגד עשרת סלברות
. ואס הס חייבים מיתת הרג ׳ גו  שאבלו מהן הולך עשר כסיונות שנתנסה אברהם אביהם וכן הוא אומרשהקב״ה החזיק לו סובה שנאמר [׳]ויאמר להשמילס לולי משה בחירו ו
ה נסים נעשו לאבותינו במצרים ועשרה על הים לא נתפרשו לנו: ר ש  זכור ליצחק שנעקל על גבי המזבח . ואם הם חייבים גלות זכור ליעקב שגלה על מצות אמו ואביו: ד ע

 יונה
 כי אם יזיק אדם לחברו אל יחשוב כי אליו חטא ולא לשם כי הוא תובע את ההזק כבעל
 דין כי גם לה' חטא : והוא עתיד לרון . לעתיד לבא : שאין לפוניו לא עולה להטות את
לא טקח שוחד ,  הדין ולא שכחה ולא משוא פנימ למחול לטי שגדול בחכמה וחסידות : ו
 שיוציא שכר טצוה כננד הפסדה אלא טשלם שכר טוב טפגי הטצוה ונפרע מן העבירה ומפורש
 הוא בדיה [נ׳ ו׳ כ״ג] שאין לפניו כל זה: ודע שהכל שלו והכל בא לידי חשבון אם לטוב
 ואם לרע ואל יבטיחך יצרך לומר שיש בשאול ביח מנוס כמו שדומה לך בעולם הזה בית
 מנוס וכמו שהמיני! אומרים בעלמא דאתי לית דינא ולא דיינא אל תחשוב וחאטר זה כי לא
 אמת הוא שעל כרחך אתה נוצר ועל כרחך אתה נולד ועל כרחך אתה חי ועל כרחך אתה

 מת ועל כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקביה:
ה מאמרוח נברא העולם ומה תלמוד לומד. מבראשית ועד ויכלו כתוב ר ש ע  פרק ה׳ א ב
 1 תשעה פעמים ויאמר ובראשית נמי מאמר הוא שגא׳ [תהליס ליג וי] בדבר

 ה׳ שמים נעשו שאי אפשר שנבראו שמימ וארץ אלא במאמר ומה תלמוד והלא במאמר אחד
 יכול להבראות דיל מה בא ללמדנו. כשאמר כי בעשרה מאמרות נברא העולם . או פירושו
 מה חלמוד לומר שנבראי בעשרה מאמרות אלא כדי להפרע מן הרשעים שמאבדין במעשיהמ
 העולם שהוא דבר גדול שנברא בעשיר, מאמרות וכן מדת הדין עתיד להפרע מהן וליתן
 שכד טוב לצדיקים שמקיימין את העולם שגברא בעשרת מאמרות . שלא נברא העולם אלא
ה דורות טאדט ועד גח ר ש : ב ע ו ת י  לעשות בו הישר בעיגי ה׳ והעושים כן טקייטי! א
 להודיע כםה ארך אפים לפניו שכל הדורות היו טכעיסין לפגיו עד שבא עליהם טי הטבול
 ובא ללמדנו כי כאשר אתה רואה בדורות שבין אדם הראשון לנח שכלם הכעיסוהו בטעשה
 ידיהם לרע להם והאריך אפו כל אותם הדורות ולסוף הביא עליהם טי הטבול כי לא לעולם
 מאריך אפו כן תחשוב לכלותינו ע״י הרומיים ולבל תאמר כמה ימים ושנים כי השיב חמתו מעל
 מלכות רומי ואנחנו בגלוח הלעולם יאריך להם אפו בי ארך אפים הוא ידוע תדע כי לסוף ישלם
 להם בפעלם וכמעשה ידיהם ויגאלנו ויושיענו כי ארך אפים גדול הוא . אך באחרית הימים פוקד
ה רותח מנח ועד אברהם ר ש ד : J ע א  עונות ראשונים ומהר יקדמנו רחמיך כי דליני ט
 ואמרו רבותינו כשמת נח היה אברהמ אבינו בן חםשים ושמנה שנים אך כשתמנה התולדות
 חמצא עשרה דורות ביניהן כי אע״פ שנח האריך ימים עשרה דורות הם נחשבים להודיע
 כמה ארך אפים לפניו שכל הדורות היו םכעיםין עד שבא אברהם אבינו ולא אמרו בכאן
 עד שנפרע מהן כי אברהם אבינו מלא כל חחםרונות ועשה טובה מנד כל רעתמ והצילם
 מן הפורענות אך נח לא יוכל להצילט כי לא היה צדיק כל כך לטלא החםרוגות ונטל שכר
 כלם. ואע״פ שלכל האדם יש להם חלק בגן עדן וחלק בניהנם אם יזכה יטיל חלפו בגן עדן

 אס

 רבינו
ד . כבוד הרע הוא המתכבד על בני אדם להטיל איטתו עליהם ו ב כ ה  גחאוה להבלי העולם : ו
 ונותן חתיחו בארץ חיים. ומה שכרו שיורד לעמקי שאול בגיהנם . ואין למפלתו תקומה
 לדורי דורות ומפני זה דמה יחזקאל הגביא מפלת מלכי עובדי כוכבימ בגיהנם. לנותן חתיתו
 בארץ חיים לומר שאין להם תקימה כמו שנאמר [יחזקאל לכ לנ] כי נתתי חתתי בארץ חיים
 והשכב בתוך ערלים את חללי חרב וכל העני! . ויש כבוד שני הרוצה כי יכבדוהו
 בני ארם שחושב כי הוא ראוי לכבוד ההוא ואיננו. נ״כ כי יהיה תלמיד חכם ובעל מצות
 ורצונו שיכבדוהו על זה חוטא בנפשו אך אם כוונתו לשום שמים ואם לכבוד תורה הוא
 עושה לבד. ולא יקחהו מפני עצמו ולא יהנה בו כי אם כדי להתכבד התורה על [ידי] זה
 כמו שכתבנו. אך כל הדברים האתיים בכבוד רעים מאד. וכמה הזהירה התורה ואסרם
 אותו שנם על מלך ישראל אשר אמרה עליו שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך והוא
 ראוי לכבוד יותר מכל הבריות אשר החת השמים. ואעפ״כ הזהירתו לבלתי רום לבבו מאחיו
 כל שכן ההדיוטים שאין להם לחפוץ הכבוד כלל: מוציאין את האדם מ! העולם. ששלש
 מדות הללו בכלל עון פלילי. דבר אחר מוציאי! את האדם מן העולם. הקנאה כמו שנאטר
 •[משלי י״ד לי] ורקב עצמוח קנאה . החאוה כמו שנאמר [משלי כ״א כיס] תאות עצל תמיתנו
ב הוא כ  הכבוד כמו שמצינו ביוסף שמת עשר שנים קודם אחיו מפני שהנהינ עצמו ברבנות :
 היה אומר הילודים למות . מאחר שסופן למות והיום בחיים ומחר בקבר יש להם להרהר
ם להחיות . כי יחיים השם ית׳ לעתיד לבא כמו שנאמר י ת מ ה  במעשיהם ולשוב בתשובה : ו
 בדניאל [דניאל י״כ גי] ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לרראון
 עולם. על כן יש לאדם לעשות מה שיהיה מן החיים ולא דראון עולם : והחיים לדון אותם
 שעחידין להחיוח יעמדו לדין לפני השם יחברך ויחן להם בפעלם וכמעשה ידיהמ: לידע
 ולהודיע וילהודע. כלם צריכין לדעת אח זה . לידע מאחרים שילמדו אוחו. ולהודיע שילמד
 אחרים בעולם הזה , ולהודע בעוה״ב מעצמו בלא מלמד כמו שנא׳ [ירמיה ל״א ל״ד] ולא ילמדו
 עוד איש את רעהו ואיש אל אחיו לאטר דעו את ה? כי כולם ידעו אותי לטקטנם ועד גדולם:
א היוצר הוא הבורא את הבריות א אל . מלשון אלי הארץ כלומר חזק ותקיף : הו ו ה  ש
 טלידה וטבטן ומהריון . והיוצר הוא התחלת המעשה ובורא גמד המלאכה . ואיננו כמו
 עשיית הכלי כי אחר שנגמר אין צריך לעושהו אבל האדם בכל עת ווטן צריבין לבוראם כמו
 שאמר דוד המלך עיר, [תסליס ק׳ גי] דעו כי ה׳ הוא אלהים הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן
א א המבין . מבין כל המעשים : הו  מרעיתו. ר״ל כי אנחגו צריכין לו בכל שעה ורגע : הו
 הריין. מאחר שהוא יודע אמתת כל הענינימ הוא ראוי לדון . כי ירין את הדין לאמתו :
א בעל דין . שהוא תובע את החוטאים כמו שאמר דוד א העד. שהכל גלוי לפניו: הו ו  ה

 [תהלים נ״א וי] לך לבדך חטאתי והרע בעיגיך עשיתי למען חצדק בדברך הוכה בשפטך



 םעדוז הש׳׳ס

 א) נסה״מ עשרה
 נסיונות נתנסה איא
 ט׳ עשרה נסים נעשו
 לאבותינו כוי עשר
 מכות הביא הקניה
 על המצרים נמצריס
 ועשר על הים
: ׳  עשרה נסיונות נו
 נ) [יומא רף כא.]:
 ג) [סדר עשרה
 נסיונו׳ תמצא כערכין
 דף סו. קצת כאופן
 אמר ממס שזכרן
 הרמניס הכא ועיין
 מהרשיא בחידושי
 אנחת וע״ע תוייט]:
 ד) ניא נאמת

 והתאוננו •

ס חמישי רמב״ם יג ר ת פ ו ב  רש״י א

 הגהות
 טהריעביץ

 (א) דיה אנל העשרה
 נסים נוי נדמות נג.
 ניב דל אוהל נעל

 מחיצות :
 (ב) ר״ל בהיר עד
 שיראו קצתם כוי. ניב
 לפי שנבקע הים
 לדרכים רכים כניל.
 ואילו לא היו מחיצות
 המיס שכין הדרכים
 בהירים. היו [רואני׳]
 אלי מל אלו שמא

 נענעו חבריהם:

 מראה מקומוה
 [א] שמות ז׳ כיא :
 [ב] שס שם כ״5ו :
 [נ] שם שס ייח :
 [ד] שם ס׳ ו' :
 [ס] שם שם י״א :
 [י] שם שס כיו:
׳ד:  [ז] שס י׳ י
 [ח] שם שס כ״ג:
 [ט] שס יל כיא :
 [י1 חבקוק ג׳ ייד:
 [כ] שמות יד כיס:
 [ל] חבקוק ג׳ מיו:
 [מ] תסלים קל׳ו
 ״ג : [נ] שם
 עיל י׳ג: [ס] שס שם
 י׳ד: [ע] שם ׳׳מ
 ייב: [ס] שמות מ״ו
 ח׳: [נ] ש״א ד ח׳:
 [ק] שמות ׳"ד ייא:
 [ר] שם ס״ו כיד :
: ׳  [ש] שס מיז ג
:  [ת] שם שם כ׳
 [אן שם שם כ׳ז ־
 [כ] במדבר׳״אאי:
: ׳  [ג] שס שם ד
 [ד] שס ׳״ד ביב ־
 [ה] תהלים טיח ׳'ג:
 [ו] חבקוק ג׳ ט״ו:
 [ז] ישעיה סיג ׳״ג:
 [ח] תהליס עיר ייד:
 [ס] שם שם ט״ו:
 [י] שמות ס׳ו ״ס:
 [כ] שם "ד כ״נן:
 [ל] שם סו ח׳ :
 [מ] ישעיה סיד א׳ ־.
 [נ] דכריס ל״כ י׳ג:
 [ס] שמות "ד כ׳ז:
 [ע]כראשיתד'י״נ:
 [פ] תהליס קיו ז׳

 [צ]שמותטיכ״גכ״ד:
 [ק] שם ייז א׳ :
: י  ןר] שם ס׳ז ג
 [ש] נמדכר יא ד׳ •
 [ת] שם י׳ד כ׳נ :

 מלבל מכה הבנים שלא גאר זה אלא שהוא ילוע שלא ענש ישראל אגל היו נמצאים
 אצלם ולא היו מצערים אותם וכן בארו החכמים אגל בשאר המבוי! המבאר בהם הענין
 אמר כלם [א] ולא יכלו מצרים לשתות מיס מן היאור ראיה שהנזק היה משיג אותם לבלם
 ואמר בצסרלעי׳ [ג] ובאו בביתך ובחלר משכבך וגו׳ ואומר בערוב [ג] והפליתי ביום ההוא
. ואמר בלבר [ד] וממקנה בני ט׳  את ארץ גושן ו
 ישראל לא מת אחל ואמר בשחין [ה] כי היה השמין
 בחרטומים ובכל מצרים. ואמר בברל [י] רק בארן
 גושן אשר שם בני ישראל לא היה גלל . ואמר
 בארבה 0] ייעל הארבס על כל ארץ מצרים ואמר
 בחושך[י׳]ולכל בני ישראל סיס אור במושביהם. אבל
 היי״ל נסים שהיו על היס הס קבלס . הראשון
 הבקעת המיס כפשוטו שלפסוקנ«]ויבקעוסמים.הב׳
 שאחר שבקעו נעשה בקובה על ששב(א) כלמות גג
 ולא מקורה ולא משופע והיההלרך כאילו היה נקב במים והמים מימין ומשמאל וממעל
 הוא מאמר תבקוק [י] נקבת גמטיו ראש פרזיו. הג׳ שארצו נתקשה ונקפל להם כאמרו
 [כ]הלבו ביבשה ולא נשאר בקרקעיתו שום חומר וטיט כבשאר נהרות.הל׳ שלרבי מצריים
 היו בחומר מלובק והוא אמרו [ל] חומר מיס רבים. יהס׳ שנבקעו ללרביס רבים כמספר
 השבטים כעין קשת עגול על זאת הצורה והוא אמרו[מ]לגוזר ים סוףלגזריס.
 והו׳ שנקפאי המים ונתקשו באבנים ועל זה ^ffm אמר[ג]שגרתראשיתניניםעלהמים
 ר״ל שנתקשו המיס על ששבו בענין שישבור )))))) הראשים עליהם. והו׳ שלא נקפאו
H אחת אבל היו חתיכות רבות s s  כקפיאת שאר המים סנקפאיםר״צ חחיכס ^
 כאילו הם אבנים וסלרו קצתם טל קצתם והוא אמרו [ס]אתה פוררת בעזך ים.
י שיראו קצתם אל קצתם בעברם בו והוא  והחי שנקפס כזכוכית או כשסס(ב)ריל בסיר ע
 אמרו [ע] חשכת מיס עבי שחקים ר״ל שקבוץ המיס היה כעצם סשמים לסוהר שהוא
 בהיר. והטי שהיו נוזלים ממנו מיס מתוקים והיו שותים אוחס . והיו״ל שהיו נקסים
 געת שהיו נוזלים אחר שלקחו מהם מה ששתו ער שלא היו יורלין לארץ והוא אמרו
 [ס] נצבו כמו נל נוזלים ר״ל הלבר הנוזל היה נקפה בלב ים ומצאנו בקבלה ג״כ שהמצריים
 באו עליהם מכות על הים יותר ממכות מצרים אבל כלם היו מעשרה המינים ההם
 אשר ירלז נמצריס ונחלקו למינים רבים על הים ואל זה רמז נאמרו נשאלה סם האלהיס
 המכים את מצרים בכל מכה במלבר ר״ל גמלגר ים סוף . אנל העשרס בסיומת
 שנסו אבותינו את המקום בולם לברי סכתוב הס • הראשון על ים סוף באמרס
 [ק] המבלי אין קברים במצרים • והב׳ ג) במרה הוא אמרו [י] וילונו סעסעל משה לאמר
. ׳ ו ג  מה נשתה . והגי במלגר סין כשבקשו המן והוא אמרם [ש] מי יתן מותנו ביל ה׳ ו
 הל׳ מריחם בהניח המן על הבקר והוא אמרי [ת] ויותירו אנשים ממנו על בקר. והה׳
 מריתס בבקשם אותו ביום השבת כמו שנאמר ויהי ביום השביעי יצאו מן העם
. יהז׳ בחורב במעשה העגל . והחי בתבערה כ ״  ללקוס . והוי ברפילים על המים ג
 נהיותם מסופקים נמקים ההוא ל) נאמרו התאונניס והוא אמרו [ג] ויהי סעס
 כמתאוננים • והטי בקברות התאוס בבקשם הבשר אמרי [ג] והאספסוף השר בקרנו
ה. והיו״ל במלגר פארן גענין המרגלים ושם נאמר [י] וינסו  התאוו תאו
| כבר ילעת שהמזבח היה באמצע  אותי זה עשר פעמים וצא שמעו בקולי: ף
 העז רס ואנו עתילים לבאר זה במקומו והיה מגולה לשמים ועם כל זה צא היו
 מבבין הגשמים אש המערכה ולא היה מפזר הרוח את עמול העשן העולה מן הקרבנות
 אבל נעת ההקרבה סיס סאויר צח וסיו עומלים בעזרה כל אחל בצר חברו ובעת

 ההשתחויה

 אשל״ה זה מצאתי כתיב בהעתק ישן פי׳ רש״י ולא השמסתיה וז״ל ואני משה בר
 מתתיה מצאתי עשרה נסים נעשו לאבותינו על הים כתוב באבות לרבי נתן
 ובן מפורשים לשם באו משה ואבותינו ועמלו על ים סוף אמר להם משה קומו ועברו
 אמרו לו אין אנו יכולין לעבור על שיעשה הים נקבים נקבים נטל משה את מטהו והטילו
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 ונעשה הים גזרים גזרים שנאמר לגוזר ים סיף בקילי: ה ב) עשרה נםים נעשו לאבותינו בבית
 לגזרים. אמר להם משה קומו ועברו אמרו לו המקדש לא הפילה אשד! מריח בשר הקדש ולא
 אין אנו יכילין לעביר על שיעשה הים בקיעות הםריח בשר הקדש מעולם ולא נראה זבוב בבית
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 משה קומו ועברו אמרו לו אין אנו יכילין לעבור י ׳
 על שיעשה הים סיס נטל משה את מסהו והשילו על הים ונעשה הים סיט שנאמר
 [י] לרבת נים סוסיך . אמר להם משה קומו ועברו אמרו לו אין אנו יכולין לעבור על
 שימשה הים מלברות מלגרות שנא׳ [!] מוליכם בתהומות כסוס במלבר לא יבשלו. אמר
 לסם משם קומו ועברו אמרו לו אין אנו יכילין לעבור על שיעשם סיס פירודן פירודן
. אמר להם משה קומו ועברו אמרו לי אין אנו יכולין ם  שנא׳ M אתה פוררת בעזך י
 לעבור על שיעשה סיס סלעים נטל משה את מטהו והסילו על הים ונעשה הים סלעים
 שנאי [ע] אתה רצצת ראשי לויתן שברת ראשי תנינים על המיס . אמר להם משה קומו
 ועברו אמרו לו אין אנו יכולין לעבור על שיעשה הים יבשה נטל משה את מטהו והטילו
 על הים ונעשה יבשה שנאמר [י] ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים . אמר להם משה
 קומו ועברו אמרו לו אין אנו יכולין לעבור על שיעשה סיס חומות נטל משה את
] והמים להם חומה. אמר להם משה קומו נ  מטהו והטילו על הים ונעשה חימות שנא׳ [
 ועברו אמרו לו אין אנו יכולין לעבור על שיעשם סיס נולות נולוח שנאמר [ל] נצבו כמו נל
 נוזלים. ומיס שבין הגזרים ירלה אש מן השמים וליהטתס שנאמר [מ] כקלות אש המסיס
 מיס תבעה אש ונולות של שמן ושל לבש ירדו לתוך פיהם של תינוקות של ישראל והיו
 יונקים שנא׳ [נ] ויניקהו לבש מסלע ישמן מחלמיש גור. וי״א מים היו נובעים להם מן
. רבי אליעזר בן יעקב אומר תהום קפה ם  השמים ושותין מפני שמימי סיס מלוחים ה
 צסם צמעלס ועברו בו בלי שצא יצסערו רבי אליעזר ורבי שמעון אומרים מיס העליונים
 ותחתונים היו מנערים את המצריים שנא׳ [ס] וינער ס׳ את מצרים בתוך הים. ע״כ נסים
ר מכות סביא ש  שנעשו צאבותינו עצ הים שסיו כתובים באבות לרבי pi עכ״צ : ע
 הקג׳ה על המצריים במצרים וזה סימנם לצ״ך על״ש באח״ב . וי׳ על הים מפורשים
 במכילתא והן כמנין לשונות מפלתן הכחוב בויושע. רמה ביס. ירס בים. טובעו ביס
. תרעץ אויב. תהרוס קמיך. יאבלמו ן ב . תהומות יכסיומי. ירלו במצולות כמו א ף  סו
 כקש. נערמו מיס נצנו כמו נל נוזלים אין נל ל׳ נפיצה אלא מגיל הכתוב שהמים
. צללו כעופרת. הרי עשר נפילות. ם . כסמו י ל  נעשו ערימס וקיבוץ ועמלו כמו נ
 בשכר שעלו עס יוסף לקבור את יעקב. ובשכר שאמרו ה׳ הצליק וגו׳ שפלטס הים נטית ימינך חבלעמו ארץ לא קא חשיב בחשבון מפלתם שזו היא טובתם שניתנו לקבורה
 ליבשה להראותם לישראל ולא רצתה הארץ לבולעם שהרי קלל הקניה את הארץ על
 שקבלה למי הבל מילי קין שנא׳ [ע] לא תוסף תת כחה לך לפיכך מיאנה לקבל הללו שלא
ל שנסההקב״ה ימינו ונשבע שלא יתבע ממנה את ע ס ע נ  מתו מיתת עצמן אצא הים ס
ר נסיונות נסו אבותינו את הקב״ס נמלנר. מפורשים הן ש  למס ובלעתם היבשה: ף ע
: אצו הן ב' בים. א׳ בירילס שנא׳ ( י  נמסכת ערכין בפרק יש בערכין צהקצ (לף מ

 .המבלי אין קברים במצרים. א׳ בעליה שנאי [פ] וימרו על ים ביס סוף שאמרו כשם שאנו עולין מצר א׳ כך מצרים עולין מצל האחר מיל אמר הקב״ה לשר הים סלומ אותם ציבשה
. ובי במים אחל במרה שנא׳ [P ויבואו מרתה וגו׳ וילונו. ואי ברפילים שנאמר [ק] ויחנו ברסילים וכתיב וירב סעס עם משה • ובי במן לא תצאו ויצאו. לא תותירו ויותירו. וני י  כי
ס. ואחל בעגל ואחל במלבר פארן(ואחל) במרגלים הרי עשרס ולשם נאמר במרגלים  נשלו ראשון [י] בשבתינו על סיר הבשר וכשליו שני [ש] והאספסוף אשר בקרבו סתאוו תאו
א הפילה אשה מריח בשר הקלש. מתאות בשר הקדש. אי נמי מריח איבדם של המערכה שאלו הריחה בהן ובאת למעוס  ־[מ] וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי: ךן ל
לא התליע. נ׳א ולא הסריח כשלא היה לו פנאי להקסיר כלילה כל האיכרים שנתעככו מבערב מעלין אותן בראשי של מזבח ועומלין ק אין שומעין לה להאכילה כשר קלש : ו  מ
ת הממכחיס. שכעזרה כמקום י ב  שס ב׳ ימים או שלשה על שיהיו פנויין להקסירן שאין לינה מועלת בהן בראשו של מזבח ונעשה בהן נס ולא היו מסריחץ כל זמן עככתם : ב
: ולא אירע קרי לכסן גלול ביום סכפורים. למומאה זו ס ס  שהיו שס השולחנות של שיש שמליחין עליהן את סאמורין ולא סיס יורל שם זבוב משום מיאוס ללמלך ששכינה שורה ג
 הואיל ויוצאה מגופו לבר מגונה הוא ומכוער משאר סומאוח ומה שהיו מחקינין לו כהן אחר חחתיו מחמת פיסול אחר סיו עושין ואותו פיסוצ שאירע בו ביוסף בן אצס [יומא י״ב]
. כחוב במשנה לא כבו גשמים ולא נצחה הרוח וכמלומה לי שהוא שגוש להא בפרקא קמא ליומא ה י  גיסול אחר היה כגון מחמת שרן או צנורא של עם הארץ נתזה על נגלו ולא קרי ה

 יונה
 עשר מטת הביא הקביה על המצרים במצרים דציך . עד״ש . כאחיב : ועשרה על הים .
 הראשון [שמות י׳ד] ויאר את הלילה ובמו שתרגם אונקלופ והוה(השונא) [עננא וקבלה] למצראי
 ילישראל נהר כל ליליא . והשני והשלישי [שמות שם] וישקף ה' אל מהגה מצרים בעמוד אש
 ועגן . ענן יורד ועושה אותו כטיט ועמוד אש םרתיחו וטלפי סוסיהם משתמטות . הרביעי
 ויסר את אופן מרכבותיו שהסיר האופנים מן העגלות ונפלו הםצרים וגשתברו. החמישי ויגהגו
 בכבדות אחר שנפלו ונשתברו לא היו יטלין לעמוד ובמקום שנפלו שם נשארו . הששי שרצו
 לנום ולא יבולו כמו שנא׳ [שמות שם] ויאמר מצרים אנוסת מפני ישראל ולא כמו שמצינו
 בםיםדא שנאמר [שופעים ד' ס״ו] וירד סיסרא מעל המרכבה ויגס ברגליו אבל אלו לא ירדו ולא
 הספיק בידם לנום. השביעי [שמות שם] וינער ה׳ את מצרים בתוך הים כתרגוםו ושניק מלשון
 שבד שנערם כאדם המנעד את הקדרה מה שלמעלה למטה ומה שלמטה למעלה . השמיני
 שבלעה אותם הארץ אשר בתחתית הים כטו שנאטר [שמות טיו] נטית ימינך תבלעםו ארץ .
 התשיעי שירדו בטבד לעומקי הים כמו עופרת שנא׳ [שמות שס] צללו כעופרת בטיס
 אדירים . העשירי שפלטה אותם הים שנאמר [שמות י״ד] וירא ישראל את מצרימ מת על
 שפת הים : עשרה נסיונות נסו אטתינו את הטקום בטדבר שנאטר וינסו אותי זה
 עשר פעמים ולא שמעו בקולי . הראשון שאמרו [שמות י״ד] המבלי אי! קברים בטצרים .
 השני [שמות ט״ו כיד] וילבו העם על משה לאמר מה נשתה ונעשה נס שצוה הקב״ה למשה
 להשליך עץ במים המרימ כמו שנאמר [שמות שם] ויצעק אל ה׳ ויורהו ה' עץ ואמרו במס׳
 פסחים שאותו העץ הרדופני היה שהוא מר השליך מר במר והפך למתוק [איס לא מצאתי
 זס בפסחים כי אם ברש״י בפסחים דף צ״ט נשם סמכילתאפ׳ בשלה וסתום׳ שם דף ל״ו מביא נשם
 המכילתא שזה הען היה זית ובאמת שתי דעות סס במכילתא יטו״ש] . השלישי במדבר פין אשר
 שאלו לחם שגאטר [שמות ט״ז גי] בשבחנו על סיר הבשר. הרביעי [שמות י׳ז זי] היש ה׳
 בקרבנו אם אין. משל לאדם שמוליך בנו על כתפו והיה בן דעת ואומר ראיחם אבא . מה
 עשה אביו השליכו מעל כתפו . כך הקביה היה נושא אותם על כנפי נשרים שואלים היש
 ה' בקרבנו מה עשה הביא עליהם עמלק . החמישי שהוחירו מן המן. הששי בדפידימ לא
 היה מים לעדה [א״ה נראה כי הוא מונס מסה ומריבה בקרא בשנים יזהו נסיו! הרביעי והששי אבל ציע
 מגמ׳ כערכי! דף p׳V]. השביעי בחורב במעשה העגל שנאמר [שמות ל״ב אי] ויקהל העם על
 אהרן וגוי. השמיני(כמדבר ייא אי] ויהי העם במתאננים רע באזני ה׳ והביא עליהם אש ותבער
 בם אש ה׳ וחאכל בקצה המחנה [דברים ד׳.כ״ג] כי ה׳ אלהיך אש אכלה הוא אל קגא .
 התשיעי בקברות התאוה כשאמרו [כמדבר י״א די] מי יאכלנו בשר וכי לא היה להם בשר
 והלא בכל עת ועת היה להם שלו כמו שנאמר [שמות ט״ז חי] בתת ה׳ לכמ בערב בשר
 לאטל ולחט בבקר לשבע. וכמו שלא פפק המן לא פסק השלו אלא שבקשו בשר בערב
 לשבוע כמו שהיה להם הלחם ועל זה אמר משה רטנו עיה [כמדבר י״א כ״כ] הצא! ובקר
 ישחט להם ומצא להם וגו׳ אמר משה רבינו עיר. לפני הקניה בשר הרבה יש להם בקשתם
 מרוע לבבם היא . וכי עם קשה עורף הוא גם כי תתן להם עוד רב יאמרו בלי די הצאן ובקר
 ישחט להם ולא ישבעו פיהם אמר לו הקביה היד ה׳ תקצר־ אני אתן בשר עד שיתרצו ולא
 יהיה להם פתחון פה לוטר לא שבענו והוסיף והביא להם טן השלו הרבה עד טאד וישטחו
 להס שטוח והממעיט אסף עשרה חמרים ולא יכלו לאבלו כך הוא פשט הפסוק נטצאת אומר
 כי לא חטא משה בדבריו. ורבותינו שבתלמוד לא דרשו כן. והעשירי במדבר פארן ששלחו
 המרגלים ושם נאטר [כמדבר י״ד כ״כ] וינסו אתי זה עשר פעטים : ה עשרה נסים נעשו
 לאבותינו בבית המקדש לא הפילה אשה מריח בשד הקדש. על המובח החיצון ונותן ריח
 כעי! כל צלי ובשר הקדש אסור בהנאה והקב״ה כל אות! הימים שמר את הנשים שלא הפילו•
 מאוחה הריח: ולא התליע בשר הקדש מעולם. קדשים קלים שנאכלין לשני ימים ולילה אח׳
 שמשהין אותו ומן מרובה כזה לא התליע מעולם: ולא אירע קרי לכהן גדול ביום הכפורים
 כדי שלא יצטרך לסגן . ואעיפ שהיו יודעי! שלא יארע לו קרי היו ממגי! את הסגן שאין
 סוסכין על הנם משום לא תגסו כראיתא בירושלמי: ולא נראה זבוב בבית המטבחיים. משוס

 קדושה

 רבינו
 אם נחחייב בדינו יטלנו בנהינס . אבל טאחר שכלם נצטוו לעשות טובה וזה אינו עושה וחברו
 טקיים צוויו וצווי עצםו טרח הדין נותנת שיטול חלקו וחלק חברו בנן עדן ועל זה נטל אברהם
 אבינו שבר כלם וזהו שנאמר [תהליס קי״ט קכ״ו] עת לעשוח לה׳ הפרו חורחך אם ראית
 .דור שמתרשל מן התורה עסוק בה : ופשםיה רקרא עת לעשות בשביל ה׳ . ודומה לו
 אמרי לי אחי הוא כמו בשבילי. הפרו תורתך אחר שכלמ מפירין תלמוד תורת יותר יש לי
 לעשות בשביל ה׳ משאר הדורות שחם ושלום לא תשתכחה חורה מישראל. משל למלך שכל
 עבדיו בוגדים בו חוץ מאחד שבהם הלא באותו זמן צריך ללכת עמו באמת ובלבב שלם משאר
 .הזמגים וגם כי כל ימיו יאהבנו המלך אהבה רבה. והרבה משאת זה כמשאת כלם: עשרה
 נםיונות נתנםהאברהמ אבינו ועמד בבלם . הראשון אור כשדים שהפילו נמרוד לכבשן האש
 וניצל וזה אינו מפורש בתורה ומדברי קבלה הוא ויש לנו רמז לדבר הזה מן התודה . שקודם
 פ׳3לך לך מארצך וממולדתך נזכר למעלה שגי פעמים אור כשדים להודיע שבשביל אותו
 הנםיון שעטד בו הבטיחו השם ית' והביאו אל הארץ כמו שמצינו בנח בי מתחלה כתוב ונח
 טצא יחן בעיני ה' ואחר כך פרשת אלה תולדות נח שניצל טטי הטבול על כי טצא חן בעיניו.
 והשני שצווחו לצאת מארצו שנאמר לך לך מארצך וממולדתך ועשה כן . והשלישי שנאמר
 ויהי רעב בארץ ואעיפ שהקביה הבטיח ואמר לו ונכרכו בך כל משפחות האדמה כשהביא
 הרעב לא הרהר אחר מדותיו. הרביעי לקיחת שרה לפרעה . החמשי מלחמת ארבעה טלכים
 שבשלש מאות ושטנה עשר איש החזיק ובטח בהקביה ונעשה לו נס שגיצל והציל אחיו
 וכל רטש םיומ ועטורה והיה סובל הטקרים לטובתו ולזטתו : הששי. בן תשעים ותשע
 שנה בהםלו את בשר ערלתו שם עצמו בסכנה הזקנה וניצל . השביעי לקיחת שרה לאבימלך.
 השמיני כשנדש הנר וישמעאל בגו במצות ה׳ ואם הרע הדבר על אודות בנו קיים
 . טצותו . התשיעי לעקירח יצחק בנו שכתוב בה בי עחה ירעחי כי ירא אלהים אתה וכי
 עד עכשו לא היה יודע והלא הכל גלוי וצפוי לפניו אלא כשנודע הדבר לבריות קורא הקביה
 ט כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה ובא להודיענו כי יראה שמיס גדולה מכל הטצות שבתורה
 שבכל הנסיונות לא אמר לו כי ירא אלהימ אתה חוץ מזו מפני שהיה הגםיון הגדול שבכלם
 כי לקח בנו להעלותו עולה. העשירי קטרת שרה . שנאמר לו קום התהלך בארץ לארכה
 ולרחבה כי לך אתננה. וכשמתה אשתו לא מצא מקום לקברה עד שקנאו ולא הרהר . להודיע
 כמה חיבתו' של אברהם אבינו היה מנםהו לנלות לבריות כי ירא אלהים ושלם בכל המרות :
̂ז נעשו לאטתינו. במצרימ שבכל עשר מכות שהביא הקב״ה על המצרים  עשרה נםי
 במצרים לא נזקו אבותינו בהם . ובכלם הוא מפורש להם . לבד במכת הכניס שכתוב ותהי
 הכנס באדם ולא הפרישה התורה בין מצרים ובין ישראל אלא קבלה היא ביד חכמימ שאף גם
 בזאח לא לקו בה : ועשרה על הים. הראשון קריעת ים סוף כמו שנאי ויבקעו המים. השני
 נעשו המים״כקשח ובמין קובה ונמצאו המיס למעלה מהן ועל זה נאמר [חנקוק ג' י״ד] נקבח
 בטטיו ראש פדזיו . השלישי כי נבקעו טעינות תהום רבה ולא נשאר רפש וטיט בקרקעיתו
 כשאר המעינות כי יבשו אך כאבן שיש נשאר בתחתיתו וישראל עוברים בים כמהלך בביתו .
 ולא נתלכלכו רנליחמ . הרביעי שהיו המקומוח-שדרט המצרים עליהם בים כעין חומר וזהו
 שאמר הכתוב [מנקיק ג׳ ט״ו] דרכת בים סוסיך חמר מימ רבימ שנמ סוסי המצריים מסורים ביד
 הקביה ועל זה אמד סוסיך . החמישי שקפאו המים יותר מדאי ונעשו חזקים כסלעים ובצורים
 •ומזיק למצרים הרודפים אחרי ישראל ועל זה אמר דוד המלך ע״ה [תסליס ע״ד ייג] שברת ראשי
 תנינים על המים . תנינים אלו המצרים . הששי כי נגזרים לשגים עשר גזרים דרך לבל שבם
 אשר יעטר שמה וזהו שנא׳ [תסליס קל״ו י״ג] לגזר ים סוף לגזרים הרבה . השביעי שהיו
 הטחיצות שבין שבט לשבט זכים כזכוכיח לבנה כדי שיראו השבטימ אלו לאלו . השמיגי שלא
 קפאו הטיס כלם כחתיכה אחת אלא נעשו חתיכות חתיכות כלבגה על גבי לבנה ואריח עלי גבי
 אריח וע״ז גאמד [ההליס עיר ׳״ג] אתה פוררת בעזך ים. התשיעי שהמים המתוקים שבים לא
 קפאו כשאר טי הים והיו גוזלימ ושותימ מכל הגחלים ההולכים אל הים . העשירי אחר שתיתמ
 ־.יו נקפאים םיד. שוטים הנוזלים לא היו יורדין עד הקרקע אלא ישראל שותין טהם והשאר
 ־יה נקפא ונופל אל הקרקע כחחיכ׳ של שלג . וכן בכל פעם ופעם שתיו צריכין לשתות:
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 כיבו נשמים אש של עצי המערכה ולא נצחה הרוח
 את עמוד העשן ולא נמצא פסול בעומר ובשתי
 הלחם ובלחם הפנים עומדים צפופים ומשתחוים
 תחים ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם ולא
 אמר אדם לחבית צר לי המקום שאלין בירושלים:
 ן א) עשרה דברים נבראו בע״ש בין השמשות ואלו
 הן פי הארץ ופי הבאר ופי האתין והקשת והמן
 והמטה והשמיר והכתב והמכתב והלוחות וי״א אף
 המזיקין וקבורתו של משה ואילו של אברהם אבינו
 וי״א אף צבת בצבת עשויה : ז שבעה דברים
 בנולם ושבעה בחכם אחכם אינו מדבר בפני מי
 שהוא גדול ממנו בחכמה ובמנין ואינו נכנם
 לתוך דברי חבית ואינו גבהל להשיב שואל כענין
 ומשיב כהלכת ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון
 אחרון ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי
 ומודה על האמת ותלופיהם בנולם י ח שבעה מיני
 פורעניות באין לעולם על שבעה נופי עבירה
 מקצתן מעשרין ומקצתן אינן מעשרין רעב של
 בצורת באה מקצתן רעבים ומקצתן שבעים גמרי
 שלא לעשר רעב של מהומה ושל בצורת באה
 ושלא ליטול את החלה רעב של כליה באה: דבר

 בא

 (כ״א) קחני להן משנה אגב גררא ולא קתני בה הני הרתי ומוססינן להו בברייתא
 והפשוט זלא גרסינן להו במשנה והנך תלתא עומר ושהי הלחם ולחם הפנים בתלתא חשיב
: ולא  להו והוו להו נמי עשרה מפני שהללו נ׳ קרבן צבור הן לכר לא נמצא פיסול בהן
 נמצא פיסול בעומר. ליגע בו שרץ במנחת העומר או בקומצה שלא נתן בה למנתה ונש
 גלול היה שאלו נמצא בו שום פיסול ילחה לגמרי
 ואין לו תשלומין שהרי א״א לקצירתו ולקיטתו אלא
 בליל ס״ז כלמפרש במנחות ובשתי הלחם לעצרת
 נמי לא אירע פיסול לשוב צא יהא תשלומין בלגר
 מאחר שטבר עליהם יו״ס שהרי צריך לאפותם
 מבעו״, שאין אפייחס לוחה שבת ולא יו״ט כלאמרי׳
 בפסחים נמצא נלחים לגמרי אס נמצא בהן פיסול
 ולחם הפנים נמי אס נמצא בהם פיסול בשבת
ק אלא ל ס  נלחים סם על שבת הבאה לא״א ל
 בשבת לכתיב [י] ביום השבת יערמו ולפי שאין
 ללבריס האלה תשלומין היו נזקקין לשמירתן יותר
 משאר קרבנות • כשהיו מתכנסין בעזרה ברגלים
 או בשאר ימות השנס עומלין צפופין לחוקין
 בעמילתן וכשהיו משתחויס כלפי השכינס לבקש
 ולשאול כל אחר כפי צרכיו היה ריוח כל כך שהיה
 בין אחל נאחל ל׳ אמות כלי שלא ישמע אחל
 תפלת חבירו כך מצאחי באנלה • נ״א צפופים
 לחוקים היו על שהיו נמשכין י״א אמה אחורי
 הכפורח: ולא הזיק נחש. לא נשך אלם ומתנצר לי
 המקום. כלומר לחוקה לי שפחי בכאן ואינו יכול
 להחפרנס שכל הלריס בחוכה היה הקב״ה מפרנסם
 על שלא נצרך אחל מהם לחבירו ולצאת משם להיות
 מטולטל. כך מצאתי באגלה ולא יוחר : ך בין
 השמשות בערב שבת: פי הארץ. שפצתה את פיה
 בימי קרח אותו פחח נברא בארץ באותו מקום
 מששת ימי בראשיח אלא שסיס מכוסה הפתח
. פי סבאר של מריס  מלמעלה על אותו זמן
 שנבלע הפחח בסלע ש לירך שם יצאו המיס במלבר וכשהכה משה הסלע פתח הסלע
 את פיו שנברא לו מקדם • נ״א פי הבאר שפתח פיו ואמר שירה שנא׳ [ה] עלי באר ענו
. ו מ  לה. פי האתון מששת ימי בראשית נגזר על אתונו של בלעם שחפתח פיה להחוכח ע
. ס ל ק  והקשת הנראה בענן ביום הגשם אע״פ שלא נראה על ימי נח נוצר ועומל היה מ
 והמן שירל במדבר מאז היה מוצנע למעלה . והמעה של משה שבו שם המפורש
 חקוק מונח ועומל על שנתנו למשה ולא זהו מטה אהרן להא כתיב [ו] ואת שם
. והשמיר שהביא בניהו בן יהוילע  אהרן חכתוב על מטה לוי ואיא שכתוב בו שם אהרן
 לתקן בו אבני הבית מאז נברא. והכתב גוף האותיות גברא מששת ימי בראשית ואע״פ
 שהתורה קלמה לעולם אלפים שנה לא היה בה גוף האותיות אלא בעל פה היתה
 עומלת • והמכתב עט סופר גריפ״א בלע״ז שיו חקק עשר הלברוח על הלוחות שניתנו
 למשה אוחו עט נברא מקלס • וגס הלוחות הראשונות מאז ננראו ומזצנעות היו אצלו
ו של משה. חלל הקבר שנקבר ר ב  על אותה שעה איל לוחות שניוח פסלן משה עצמו: ק
. והאיל שנשחט במקום יצחק מאז נברא . רבי יהולה ס ל ק  בו משה רבינו נברא בארץ מ
. פ״ מלקחיים שלנו לא נעשית אלא בצבת עשייה ומתוקנת מששת ׳ י  אומר אף צבת כ
 ימי בראשית שירלה מן השמיס שא־ אפשר לו לנפח להכניס ילו באש וליקח הברזל משם
לם . ו  לתקן הצבת אלא אם כן אוחז אחרת בילו [וחרגוס ומלקחיה. וצבתהא]: ץ בג
 [כמי שנאמר (תהלים קלט) גלמי ראי עיניך. כלי פץ שלא נגמרה מלאכתו כך זה אין
 בו לעת כלום]. אלם שאין בו בינה קרי ליה גולה על שם שלא נגמרה צורתו כשאר
. שהרבס תירס יותר ממנו במנין בשנים וגלול ה מ ב ת  בני אלם כמו גולמי כלי עץ: ב
 בחלמיליס: שואל כפי ענין הלבר שבני אלם עסוקים בו ואינו מפליג ללבר אחר :
. למי ששואל אותו כלח וכהלכה על שמעמילו על העיקר . ואס שאלו על שני ב י ש מ  ו
מר לא שמעתי . משיב כהלכה ואינו מקלים המאוחר שזהו יללות: או ׳ ם או ג ד ב  ל
 שאינו רוצה לומר בשם שאינו אמרו כלאמרינן האומר לבר שלא שמע מרבו גורס לשכינה
 שתסתלק מישראל : ומודה על סאמח • ואינו בוש בכך אם חוזר ממה שהיה אומר
ב של בצורת בא. שמתייקר השער על שמקצת בני אלם ע  טעות וחלופיהן בגולם: ח ר
: גמרו שלא לעשר. כצל וכלל: ושל בצורת באה. ה ל  רענין ומקצתן שכעין מלה כנגל מ
ב של מהומה. רעב ככל של מהומה כלומר אוכלין ואינן ע  שמרעיב את כל העולם כלו: ר
 שבעין כלכתיב [ז] ואכלתם ולא תשבעו זה רעב של מהומה אבל עדיין אינן מתים אלא
 בזמן שגמרו שלא ליטול את החצה שבטלו מעשר לגמרי וכל הללו פורעניות אינן אלא
 אחת לבצורת אלא שהאחל משונה מחבירו ואין כאן אלא עבירה אחת בטול תרומות
 ומעשרוח שאף החלה בכצצ חרומה הוא כללרש צהו מקראי [״]והפקלחי עליכם בהלה אל

 חקרי
 להקדימו ויאחר מה שראוי לאחרו שזה הלרך מועיצ בלמול מאל והוא אמרו אומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון ואלו כצס הס בגוצם בהפך מפני שהוא בלתי שלם
 כמו שבארנו וצא הגיע לזאת המעצס : ך! רעב שצ בצורת הוא שתהיה השנה במעט מטר ימטר בקצת מקומות ובקצתם צא ימטר ובאשר ימטר יהיה מטרו מעט : ורעב
 של מהומה הוא שיתעסק אלם במלחמות וקטטוח וחלושים אשר יחחלשו צהס על שתשמט הארץ וצא תיזרע בעת הזריעה צחרלת העוצם : ורעב שצ כציה הוא שצא ימשר כלל

ף צבת  ההשתחויה לא היו לוחצים זה את זה צרוב מוראם יישובם במקום ההוא: ן א
 בצבת עשויה. קמייתא מאן ענלה כבר זכרנו לך בפרק החי שסם לא יאמינו בחלוש
 הרצון בכל עח אבל בחחלת עשיית סלבריס שם בטבע שיעשה בהם כל מה שיעשה
. או יהיה חלוש לעתים רחוקים . והוא הלבר הטבעי י  הן יהיה הלבר שיעשה ב) מאל

 והוא המופת הכל בשוה על כן אמרו שביום הששי
 שם בטבע הארץ שתשקע קרח ועלתו ולבאר
 שיוציא סמיםולאתוןשילבר וכן השאר . וכתב סיא
 התורה הכתובס לפניו ית׳ כמו שאמר ולא נולע
 איך הוא והוא אמרו [א] ואחנה לך אח לוחות האבן
 והמכתב הוא הכתיבה שעל הלוחות כמו שאמר
 [נ] וסמכחב מכחב אלהים הוא חרות על הלוחות.
 ואולי חאמר אחרי שכל הנפלאות כולם סושמו
 בטבעי סלברים הסס מששת ימי בראשית למה
 ייחד אלו העשרס דע שלא ייחלס לומר שאין שום
 מופת שהושם בטבע סדבריס רק אלו אבל אמר
 שאלו נעשו בין השמשות לבד ושאר סנפצאות
 וסמופתיס הושמו בטבעי סדבריס אשר נעשו בם
 בעת סעשותס חחלס ואמרו על דרך משל שיום
 שני בהחלק סמים הושם בטבע שיחלק ים סוף
 למשה והירדן ליהושע וכן לאליהו וכן לאלישע ויוס
 רביעי כשנברא השמש הושם בטבעו שיעמוד בזמן
 פלוני בדבר יהושע אליו וכן שאר הנפלאות מלבד
 אלו העשרה שהושמו בטבעי הדברים ססס בין
 השמשות ־. ושמיר הוא שרץ קטן חוצב האבנים
 הגלולות בעברו עליהם ובו בנה שלמה אח בית
 סמקלש: וצבה הוא כלי שיקח בו הנפח הברזל
 החס על שיעשה בו מה שיעשה : ן(א) הנני
 מפרש תחלה אלו המלות שנכפלות הרבה בלברי
 חכמים והוא בור עם הארץ וגולם וחכם
 וחסיל אמנם בור הוא איש אשר אין לו לא
 מעלות שכליות ולא מעלות המלוח ר״ל לא

 חכמה ולא מוסר ואין לו ג״כ קנין הלעות כאילו הוא ערום מן הטוב ומן הרע והוא
ר מן הלברים והיא הנקראת שלה ביר כמו  הנקרא בור צלמומו כארץ צא יזרע בה לנ
 שהתבאר בזרעים: ועם הארץ הוא איש שיש צו מעצות המלות אבצ אין צו מעצות
 שכליות רצינו לומר שיש לו לרך ארץ ואין בילו תורה והוא הנקרא ע״ה ר״ל שסוא
 טוב צישיב הארץ ילקביצי המלינות מפני שיש לו מעלות המלית שתיטב בהס חברתו
 עס זולתו כמו שבארנו בתחצת חבורנו : וגולם הוא איש שיש לו מעלות שכליות ומעלות
 המלות אמנם אינם שלמות ולא הולכות על סלר כראוי אבל יש בהם ערבוביא ובצבוליס
 והתערב בהם חסרון ומפני זה נקרא גזצס צהלמותו צכצי אשר יעשהו האומן ותהיה
 בו הצורה המלאכיית שיחסרהו ההשלמה והתקון כסכין והסייף שיעשה הנפח גולמיס
 והגיע להם צורתם קולס שישחיזס ויחללם וימרטס ויפתח בהם מה שלרכו לפתח
 יישליס תקונס והס הנקראים צפני זה גולמי כלי מתכות כמו שהתבאר בכלים והיא
 מצה עברית W גלמי ראו עיניך ר״ל חומר שצי קולם הגיע צורת האלם בס וכאשר לא
 הגיע לזאת הצורה שלמותה קראוהו גולם לדמותו כחומר הנמצא מוכן לקבל צורה
 אחרת ישוב בה יותר שצם : וחכם הוא האיש שהגיעז צו שני המינים מן המעלות על
 השצמוח כמו שצריך: וחסיד הוא האיש החכם כשיוסיף במעצ? ר״ל במעלות המדות
 עד שיטה אצ הקצה הא׳ מעט כמו שבארנו בפרק הד׳ ויהיו מעשיו מרובין מחכמתו
 ומפני זה נקרא חסיד לחוספתו(ב) כי ההפלגה נדבר יקרא חסיד תהיה ההפלגה ההיא
רע ואמר הנה שהחכם יהיו לו אלו הזי מעלות והס עקרים גדולים ומפני נ או נ ו ס  נ
 זה ׳כזין אליהם שבהם אפשר הגמרא והלמוד והמעשה הארבעה מהם סס מעלות
 המלות והוא שאינו מדבר צפני מי שגדול ממני בחכמה ואינו נכנס בתוך דברי חברו
 אבל ינוח על שישלים לבריו ולא יתפאר במה שלא ילע והוא אמרו על מה שלא שכנע
 אומר לא שמעתי ולא יחעקש אבל כשישמע האמת יולהו ואפילו בננה שאפשר לו ללחות
 וצחצוק יצהטעות צא ירצה צעשותו וזהו אמרי ומילה עצ האמת והגי מעלוח שכליות
 הס כשיטעהו מטעה במלאכת המטעה צא ינהל יישאר מסופק באמת אבצ ירגיש מהרה
 למקום הסעות ויבארהו והוא אמרו ואינו נבהל צהשיב יזה אמנם יהיה בקלות ההבנה
 וטוב התבוננות למאמ,, המטעה להבין הפרש הדברים והמעלה הב׳ שישאל מה שצריך
 לשאל בלבר ההוא ולא יבקש מופת צמולי בחכמת הטבע וצא טענה טבעית בחכמות
 הלמוליות וכיוצא בזה ואס יהיה הוא הנשאל ג״כ יענה מענין השאלה אס ישאל בעניניס
 שבטבעס מופת יענה מעני! השואצ במופת ואס ישאל במה שצמטה מזה יענה לפי
 מה שבלעתו וטבעו ועול לא ישאל ממנו סבה חמרית ויתן סבה צורית או •שאל סבס
 צורית ויחן סבה חמרית אלא ישיב מצל התכצית וזהו אמרו שואל כענין ומשיב כהלכה
 וזה צא יהיה אלא אחר חכמה יתירה. והמעצס הגי שיסדר תלמודו ויקליס מה שראוי

 א) [פסחים דף נד.]:
 נ) ציל תמידי:

ט פ ש  עין מ
ר מצור!  נ

 א א מיי׳ פרק ה
 מסל׳ תלמוד תורה
 הלי ״ סמג עשין ׳נ
 סיר פרע יויד סימן

 רמנ סעיף לא:

ת ו ה ג  ה
עב״ץ  מהרי

 (א) הנני מפרש
 תחלה בי׳. יעס
 הארן הוא כוי. נ״כ
 פרש כו המחנר הסך
 הנודע מכוונת רזיל
 כו . אכל יש כו

 מדרגות ודאי:
 (ב) כי ההפלגה
 כרכר יקרא חשד
 כי׳ אז נרע. נ״כ
 כמשיה [זיקרא ב׳]

 חשד היא :

ה מקומות א ר  מ
 [א] שמות כיד י״נ:
 [בן שה ל״כ נרז :
 [י.]תסליסקליטט״ו:
 [ד] ויקדח כ״ד ח':
 [ה] כמדכר כיא ׳״ז:
 [ו] שס ייז ׳״ח :
 [ז] ויקרא כ״ו כיו:
 [ח] שס שש ס״ז:

 יונה
 שאין צורתו נגטרת גקרא גולם כטו שנאסר [תהליס קל״נו ט״ז] נלםי ראו עיניך ועל ספרך
 כלם יכתבו. קודם צורח האיברים כך היודע מה שמלטרין אותו ולא ידע לעשות סברא
 מדעתו נקרא גולם שאין חכמתו גברת ולעולם א•! דעתו מגעת לנדור עצמו בשבעה דברים
ה בחבס. היודע לעשות ע ב ש  הללו שבהן מעני! החכמה ומהן ממדות טובות ובן פירש רמזיל: ו
ם אינו מדבר לפגי מי שגדול.ממנו בחכמה. ששומע ושותק ולומד והוא חכמה כ  םנרא : ח
 עושה . מה שאץ כן בגולם כי לא יחפוץ בתבונה כי אם בהתנלות לבו וכמו שכתבנו למעלה:
 ואינו גכגם בתוך דברי חברו. כי מגיחו לדבר עד שיסיים כל דבריו ואחרי כ! ישיבהו מעגה
 והיא טרה טובה ולא כן הנולם עושה כי טשיב דבר בטרם ישמע : ואינו נבהל להשיב. שאינו
 ממהר־ להשיב מענה כי ישאלוהו עד שישמע כל הטענות ובל אשר רצו! השואלים לדבר
 ולהאריך בשאלה ויעיין בדברים היטב . ואל יבהל פיו ולבו אל ימהר להוציא דבר עד יהיה
אל בעני! ומשיב  ברור כשמש לפניו והוא מדרך החכמה כי בזה תהיה תשובתו נכונה : שו
 כהלכר״פירש דיט ז״ל שואל כענין אם ישאל לתת לו טעם לשוס דבר אל ישאל אלא לפי הטעם
 שאפשר לתת לאותו דבר לפי עני! מרת הדבר ההוא . וכן אם שאלוהו טשיב כהלכה ואטד על
 ראשון ראשון ועל אחרון אחרון ואין פירושו שישיב על הדבר הראשון בראשונה ועל השאלה
 האחרונה באחרונה אלא שאם השאלה הראשונה מתבדרת בדבר האחרון מבאר אוחו חחלה
 ואחרי כן מבאר הראשון כדי להבין ולברר תשובתו ותעלה הדבר ביד השומע . ועל זה קראו
 ראשון והוא אחרון מפני שהוא מקדימו והדבר הראשון מתברר בו. ואם העני! בהפך יקרא
 אחרון ועל זה נאמר על ראשון ראשון. ועל אחרון אחרון וזה מחכמה גדולה והבן הדברים
על מה שלא שמע אומר לא שמעתי. מה שלא שמע מפי  הוא . ולא ידע הגולם בכל אלה: ו
 רבו אומר לא שמעתי מרבותי ואס יש אליו סברא בדבר אומר אבל כך יראה לי. וזה הדבר
דה על האמת. גם בי יחכם לידע להשיב מי  הוא טן הטדות הטובות אשר לא ישיג בה הגולם: ו
 מרוב טענותיו ושכל דבריו ויכול לסתור טענת חברו כי לא גחכס כמוהו ולא יעשה כן אס
 ידאה לו בי האטת עמו אך יודה לדבריו ולא יחוש מן הנצחון ובבור הוא אליו בי היא מדת נאה
 ומקובלת והנולם לא יחשוב מה והדבר הוא אליו לבזיון כשהוא מנוצח : וחילופיהן בגולם
ה ע ב  כי בכל אלת יפשע אשר לא בינת חכם לו לפי שאינו שלמ ביעותיו יבחכמתי •י ח ש
 מיני פורעגיות באין לעולם על שבעה נופי עבירות מקצתן מעשרין ומקצתן אינן מעשרין רעב
 של בצורת בא. רעב הבא מפני מניעת הגשמים בעתם מקצתם רעבים ומקצתם שבעים
 מדד, כנגד מדד,. מקצתן מעשר־ן ומקצתן אינן םעשרין : גמרו שלא לעשר. שבלם אינן
 מעשרין רעב של בצורת ושל מהומה זה רעב הבא מחטת מלחמה ופורעניות הבאי! לבני ארם
 ואינ! יכולין לעבוד את א־טתן. וישלח השם להם את המהומה וכלם רעבים מדד, כנגד מרה
ב של כליח נא. ע א ליטול את החלה. שכל! אינן נוטלין את החלה: ר ל  שכלן אינן טעשרין: ע

 שנת

 רבינו
לא נמצא פסול בעוטד ובשתי הלחם ובלחם הפנים. בעוטר שהיה בוטן השעורים  קדושה : ו
י ת ש ב  להתיר לישראל לאכול חדש ולא נמצא בו פסול ביוצא מחוץ לחוטר, ולא בלינה: ו
 הלחם. באין להתיר להקריב מנחה חדשה מן החדש ולא נמצא בהן פסול לא ביוצא חוץ לעזרה
ם הפנים . כי ביום השבת יעדכנו והיה חם בשעת הסרתו מעל השלח! ח ל  ולא בלינה: ו
 כיום אשר ישימו אוחו שמה כמו שנאמר [ש״א כ״א זי] (והיא) [לשוס] לחם הם ביום הלקהו:
לא נמצא בו פסול. לא ביוצא ולא בלינה שהיו צרינין אותו לאכול אותו בשבוע שאחי השבת  ו
 שהםירוהו ואס נשאר לשבוע אחרת הוא נפסל. ולא אירע להם הקלה מעולם : ולא כבו
 הגשמים אש מעל עצי המערכה. כי האש הוקד על המזבח החיצון העומד בחצר המשכן :
ם צפופים ומשתחוים רווחים. מדי  ולא נצחה הרוח עמוד העשן. שהית מתמר ועולה : עו
 היו עומדים בעזרה שורות שורות זה בצד זה צפופים ומשתחוים בריות שלא היה אחד מהן
לא אמר אדמ לחברו  דוחק את חברו והוא פלא : ולא הויק נחש ועקרב בירושלם מעולם: ו
 צר לי המקום כשעולין לירושלם . כשעולין לרגל בירושלס לא אמר צר לי המקום גשה לי
 ואשבה וזהו שאמר דוד עיה [תסליס קכ״כ גי) ירושלם הבנויה כעיר שחברה לה יחדו דיל
 כשבנו אותה שיערו שכל ישראל יכילו בה . ופירוש לה . כמו בשבילה. כי בשביל כנסת
ה דברים נבראו ערב שבת בין השמשות ואלו ר ש  ישראל שהיה נקבצת יחדו חוברה •י ו ע
 הן פי הארץ,לבליעת קרח ועדהי: פי הבאר. הסלע שהכה משה: פי האתון. של בלעם [נמדנר
. [כראשית ט' ׳״ג] את קשתי נתתי בענן : ת ש ק  כיב ניח] ויפחה ה׳ את פי האתי! : ה
ר . כמין הולע ה של משה אשר עשה בו את האותות : והשמי ט מ ה . של מדבר: ו ן מ ה  ו
 ארוך היה . ובו בנד, המלך שלמה את המקדש שהיה משיטו על האבן ונבקעת [מ״א ו׳ זי]
. התורה שהיתר, ב ת כ ה  ומקבות והגרון כל כלי בחל לא גשמע בבית בהבגתו [גיטין דש״ח]: ו
ב . צורת ת כ מ ה  כתובה לפני השיי מששת ימי בראשית באש שהורה על נבי אש לבנה : ו
ת בעצמן: וייא אף המזיקי! וקברו של משה. ולא ידע איש הלחו  האותיות חרות על הלחות : ו
 את קברתו: ואילו של אברהם אבינו. נאחז בסבך בקרניו וירא אותו ויעלהו לעלה תחת בנו.
 ויש אומרים [אף] הצבת בצבת עשויה. אלו המלקחיס שהנפח אוחז בהן את המתכת כשהיא
 חמה עד שיעשנה כלי ותניא במס׳ פסחים [דף ניד] ר׳ יהודה אומר צבתא בצבתא מתעבר'
 צבתא קמיתא מאן עבדא לה אלא (בביאה) [כריה] בידי שמים היא אמרו לו אפשר יעשנה
 בדפוס ויקבענה כיון. ולמה הוצרך למנות עשרה דברים אלו להודיע כי כל מה שברא
 הקב״ת על תנאי וכשאומרים שישתנו טבעם בשעת הצריכה שאין דבר (מהחום) [מחודש]
 בעולם שלא עלה במחשבה במעשה בראשית (כשנפלו) [כשנתלו] המאורות ביום רביעי גזר
 עליהם שיעמיו ליהושע ולחזקיהו הים שיבקע לבני ישראל וכן כלס אלא שעשרה אלו עלו
ה דברים בגולם. כל דבר ע ב  במחשבה ערב שבת בין השמשות ובכלל יש להן שיטבעי: ז ש



• מראה מקומות ס חמישי רמב״ם ץ ר ת פ ו ב  רשיי א

א [א] דכייסכמ כיג ו  וייבשו הנהרות והאגמים נאמרו [א] והיו שמיך אשר על ראשך כחשת: ח עטי הלין ה
- T V י?א5י n י נ ' א ה ש מ 1 ב י א ש'ל י 1 ה י י ה ס י י ע ' י • י א ו ב מ י ה ב ל  איחור המשפע ועיון בו ימים רבים ב

, , י• ט כבר בארנו פעמים רבות בסדר זרעים סדר הוצאת סחקיס מן החבואה ושם [,] ז  לאו
 התבאר שבשנה השלישית והששית היה מוציא מעשר ראשון ונותנו ללוי בכל שנה [ושנה] [ה] איוב כיח ל׳
 ואח״כ סיס מוציא מעשר עני ונותנו לעניים וזה [ו] יחזקאל m מינו

 המעשר עני הוא במקום מעשר שני שסיס מוציא
, ומתנוח עניים סס הלקט ס מ מ ט  בשאר שני ס
 והשכחה והפאה והפרט והעוללות כי בחג ישלם
 זה כולו כי כבר נשלם עסק האדמה ומי שנתן אלו
 החקיס נתנם ומי שלא נתנם גזלם: י הנה התבאר
 בזה המאמר שהחסיד הוא שירבה בפעולת הטוב
 ר״ל שיטה לאחד משני הקצוות מעט והתבאר לך
 ג״כ שיקרא רשע מ׳ שיש לו מסחיתיות הנפש ר״ל
 שיסה בפעולוחיו אל הקצה האחד המוסיף כמו
 שבארנו בפרק הד׳ כי זה אשר ירצה שיהיה לו
 ממונו וממון זולתי יש לי רוב התאוה וקראו רשע:
 יא הסתכל איך קרא הסבלן שסבלנותו יתירה עד
 שיקרב להעלר ההרגשה בלבר הכעס חסיל וקרא
 מי שיש לו פחיתיות מלת הכעס רשע :
 יב הסתכל איך לא קרא הנבון הזכרן חסיל מפני
 שהיא מעלה שכלית וקראו חכם ולא קרא הקשה
 להבין הענינים ורב השכחה רשע מפני שאינו ביח
 ואינם מן המעלות אשר אפשר לקנותם כמו
 שבארנו בפרק השני: יג הסתכל איך קרא רב
 הרחמנות אשר לא יספיק לו מס שירחם הוא
 לבדו עד שירחמו גס כן אחרים חסיד וקרא האכזר
 רשע : יך אמרו בהולכי לבית המדרש רוצה בו
 ההליכה לבית המדרש יש בה ארבע מדות: הסתכל
 איך קרא המרבה לקנות המעצוח חסיד והמתעצל
 לקנות רשע וכשתדע המעלות השכליות ומעלות
 המדות ותדע כל מין מהם אס תרצה למוד החכמה
 והמעשה ותדע המציע ודרך המעשי׳ אשר יקראו
 סובות והתוספת על המצוע מעט אשר הוא מפעלות
 החסידים המפורסמים ותדע התוססת והחסרון
 אשר שניהם רע אלא שאחד מ; הקצוות יותר ראוי
 בשס הרע ואחד יקרא חסא או פעל בלתי נכון
 והמשל נזה שהזהירות טוב גמור בלי ספק ורוב
 התאוה רע גמור בלי ספק והעדר ההרגשה
 בסנאה אע״פ שהוא רע אמנם אינו כרוב התאוה
 ויקרא חטא או פעל בלתי נכון והיציאה מן הזהירות
 מעט לצד העדר ההרגשה מן הראוי לשלמים
 וכשתבין זה הענין תדע שמי שיצא מן הזהירות מעט יקרא מסיד כמו שהקדמנו ונעדר
 ההרגשה יקרא חוטא ולזה אמר בנזיר מאשר חטא על הנפש במו שבארנו בפרק הד׳
 ומכל מה שהקדמנוהו ובאמוהו תדע מי מבני אדם ראוי שיקרא ביר ומי ראוי שיקרא
 עם הארץ ומי ראוי שיקרא גולם ומי ראוי שיקרא חכם ומי ראוי שיקרא רשע ומי ראוי
 שיקרא חסיל ימי ראוי שיקרא חוטא אלו ז׳ שמות נופלים על ז׳ אנשים לפי מה שיש
 לסס מן המעלות ומן הפחיתיות ואשר למדו השכליות לפי מס שקלם לנו מן הפירוש וכבר
 שמו שמות לפי עניני האיש כמו שיש לו פחיתיות של. מדות והוא הנקרא רשע כמו שבארנו
 ואם יהיו לו מעלות שכליות ישתמש בהן ברעות שזה יקרא אצל החכמים רשע ערום ואם
 יסיס רשע מזיק לבני אדם ר״ל שיהיו מכלל פחיתיות מדות עניניס שיזיקו לבני אדם
 כעזות ובאכזריות וכיוצא בהן זה יקרא רשע רע וכן מי שיהיה אצלו מעלות שכליות ופחיתיוח
 מדות יזיק בסן יקרא חכס להרע כמי שאמר ספסוק במי שסוא כך [כ] חכמים המה להרע
 ולסיטיב לא ידעו ריל שמעלותם השכליות סם ישתמשו בהן בפעולות סרעות ולא בטובות
 אבל האיש אשר יתקבצו בו המעלות כולן השכליות ומעלות המדות עד שלא תהיה לא
 מעלה שכלית ולא מעלה ממעלות המדות שאינן בז וזה נמצא מעט והפלוסיפים יאמרו
 שמציאת אדם כך רחוק מאד אבל אינו נמנע וכשימצא הס יקראוהו איש אלה׳ וכן

 יקרא בלשוננו איש אלהים ואומר אני שהאיש ההוא יקרא מלאך סשס כמו שאמר ויעל
 מלאך השס מן הגלגל ואמרו ססלוסוסיס שנמנע שימצא אדם שנתקבצו בו הסחיתיות
 כולם על סופן מאין השכליות ואשר למלות על שלא תהיה לו מעלה כלל וכשימצא והיא רחוק סם יבנוהו בשם חיה אחח מן החיות הרעות המזיקות וכן קראו שלמה דוב
 שבול שהוא קבוץ הסכלות וההזק ואלו החמשס ג״כ שמוח מורכבים. סארבעס לגנאי והס רשע ערוס ורשע רע וחכם להרע ולוב שכול ואחל לגלולה ואין גלול ממנו והוא איש
 אלהיס או מלאך השם וכבר באר הכתוב שקריאת האיש אשר ימצאו בו המעלות השכליות ומעלות המלות מלאך השס והוא אמרו M שפתי כהן ישמרו לעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך
 ה׳ צבאות הוא והלעת הוא כולל כלהמעלוח השכליוח מפני שלא ישלם כי אס אחריהם ואומר ותורה יבקשו מפיהו ראיה על שלמותו במעלות המלות כפי מה שבארנו בפרק
: טן לימה האיש הזכרן א י  שביעי שזהו כונת התורס ולזס אמר וכל נתיבותיס שצום וכבר בארנו שם ג״כ שהשלום הוא ממעלות המלות ואמר אחר כך כי מלאך ה׳ צבאית ה
 שיזכור כל מה שישמע ולא יבליל בין האמת וסשקר לספוג וסוא צמר סיס שבולעת הכל ולימה ג״כ מי שיבין לאלתר ולא יזכור לבר כלל לא האמתי ולא שאינו אמתי למשפך
 ולימס מי שיזכור לברים סרעיס והלעת שאינו אמתי וישכח לברים האמתיים אשר עליסס המעשה למשמרת שלא ישאר בה רק השמרים ויצא סזך ולימה האיש שסענין
 גו בהפך צנפה שמוציאה העפר והאבק בנקביה וישאר בה הסלת וזו נסה הסלת לבל היא הטובה שבהן להיותה מוציאה הקמח הלק אשר אין בו צורך ומשאירה הגס והוא

 בא לעולם על מיתותהאמורות בתורה שלא נמסרו
 לב״ד ועל פירות שביעית תרב בא לעולם על ענוי
 הדין ועל עוות הדין ועל המורים בתורה שלא
 כהלכה ז ט חיה רעת באת לעולם על שבועת שוא
 ועל חלול השם נלות בא לעולם על עבודת כוכבים
 ועל נ״ע ועל ש״ר ועל שמיטת הארץ בארבעה
 פרקיםהדבר מתרבה ברביעית ובשביעי׳ ובמוצאי
 שביעי׳ ובמוצאי החנ שבכל שנה ושנה ברביעית
 מפני מעשר עני שבשלישית בשביעית מפני מ״ע
 שבששית ובמוצאי שביעית מפני פירות שביעית
 ובמוצאי החנ שבכל שנה ושנה מפני נזל מתנות
 עניים: י ארבע מדות באדםהאומר שלי שלי ושלך
 שלך זו מרה בינונית ויש אומרים זו מדת סדום
 שלי שלך ושלך שלי עם הארץ שלי שלך ושלך
 שלך חסיד שלי שלי ושלך שלי רשע: יא ארבע
 מדות בדעות נוח לכעוס ונוח לרצות יצא שכרו
 בהפסדו קשה לכעוס וקשה לרצות יצא הפסדו
 בשכרו קשה לכעוס ונות לרצות חסיד נוח לכעוס
 וקשת לרצות רשע : יב ארבע מדות בתלמידים
 מהר לשמוע ומחר לאבד יצא שכרו בהפסדו קשה
 לשמוע וקשה לאבד יצא הפסדו בשכרו מהר
 לשמוע וקשה לאבד חכם קשה לשמוע ומהר
 לאבד זה חלק רע: יג ארבע מדות בנותני צדקה
 הרוצה שיתן ולא יתנו אחרים עינו רעה בשל
 אחרים יתנו אחרים והוא לא יתן עינו רעה בשלו
 יתן ויתנו אחרים תסיד לא יתן ולא יתנו אחרים
 רשע * יד ארבע מדות בהולכי לבית המדרש
 הולך ואינו עושה שכר הליכה בידו עושת ואינו
 הולך שכר מעשה בידו הולך ועושה חסיד לא
 הולך ולא עושה רשע: טו ארבע מדות ביושבים

ל מיתות  תקרי נהלה אצא באלה ואצ תקרי באצה אלא בחלה ויותר לא שמעתי : ע
 האמורות בחורה שלא נמסרו לבית דין. שאין בית לין לנין אוחה בזמן שמחחייב אחת
 מארבע מיתות כדאמרינן אע״פ שארבע מיתות בטלו דין ארבע מיתות לא בטלו וכוי:
 ועל סירות שביעיח. העושה בהן סחורה אפ" לפני הביעור וסעישס מהן אוצר לאחר זמן

 הביעור . נ״א שלא הפקירוה משעת הביעור
י הדין . שמענה דיני של אדם  ואילך: עעו
 ימעכט מלפסוק לו דינו. ועוות הדין זה ההולך
 אתרי הבצע: ועל המורים שאינם נזהרים להעמיד
 הדבר על האמת ועתיר את האיסור ומטמא את
 הטסור ובכל אלס שמעתי טעם כמו שמפו׳ בבמה
 מדליקין. והרי מצינו ג׳ גופי עבירה שהרי יש
 כאן שנים אבל עינוי הדין ועוות הדין וסמורס
 בתורה שלא כהלכה א׳ הן ואין מחשבין אותו אלא
 באחת ושבועת שוא וחילול ה׳ עולים (לאחד ואין
 כאן אלא ל׳ עבירות) [בשתים שאין דומות זו לזו
 אבל ע״ז וג״ע וש״ל ענין אחל סס ועל שמיטת
 הארץ זה החורש והזורע בשביעיח וזו סיא מענינו
 של סירות שביעית שאמרנו למעלה שאינו מן

 החשבון ואין כאן אלא שבע עבירות] ומה שפל
 עבירה זו לוקה גלות ועל זו [לבר ועל זו] כליה הכל
 מפורש בבמס מלליקין מטעם סססוקיס [על ענוי
 הלין ועל עוותסלין נוכל לומר ג״כ בסיות אנשים
 רעים וחטאים מונעין שלא יהא בית ועל ללין
 ולמשפט זס נקרא עניי סלין ולפעמים מניחין ללון
 אף יגרמו ייסבבו שלא יהא בחוםיביושר]:ט ועל

 שמיטת סארץ. שלא שבתס ארצם בשביעית אלא
ת • שנה רביעית של י ע י ב ר  זרעו וקצרי : ב
. צאי שביעית. שנה שמינית: החג  שממה: במו
 היינו סוכות . מפני מעשר עני שלא נמנה בג׳
 ובששית נמי נהוג מעשר עני לכך נפרעין מהן
י פימת שביעית. שלא נהגו בהן  לאחריהן: מפג
י גזל מתנות עניים. שהוא זמן אסיפה  ספקר:מפג
 וצריך ליתן מתנותיסם לעניים כגון לקמ שכחם
 וסאס: גפרעין מסס. מיל לאחר אסיפס זו וזהו
: י שלי שצי ושלך שלך שאיני רוצם  במוצאי סחג
 שחהנה ממני וצא שאהנס ממך: זו מלס בינונית.
 שק מצינו בשמואצ הרמתי שנאמר בו [ל] ותשובתו
 סרמתס כי שס ביתו: נ״א ביגוגית שאינו צא צליק
 ולא רשע. וי״א זו מלת סלוס ששמואל סרמתי
 אע״פ שלא נסנס מאחרים אחרים נסניס ממנו אבל
 אנשי סלוס לא סיו אמרים נהנים משלסן ועליסן

 נאמר [ה] פרץ נמל מעם גר הנשכח״ מני רגל ונאמר [י] הנה זה סייעון סלום אחותך ונוי:
ת. נ״א לסיינו מלת סגרגרניס שממלאים  שלי שלך ושלך שלי עם הארץ. שאין בו תרבו
 בית בליעתם מבית אחרים ואין בושים: שלי שלך• בלומר להפקיר לך את שלי וחלילס
ך שלי . אני מקבל מובתך ולא יהיה לך עסק ל  לי לקבל משלך זו מלת חסיליס: ש
צא שכרו שהוא מקבל שכר במה שנוח לרצות בספסלי  בשלי זו מלת רשעים: יא י
 שסואמסםיל במה שהוא נוח לכעוס שכל שעם צריך למים לפייסו ואינו נשכר כלומר
ל קשה לכעוס וקשה לרצות מונה מעמ הימנה שכרו שהוא ב  שגליל ספסלו משכרו: א
נ שכלו שהוא מרויח ו ר ה מהפסלו לקשה לרצות יצא הפסלו מיעס נ נ מ  כועס בקושי מ
: . שמתוך כך בא לילי עין לאמר מר לא תרתח ולא חחסי ע ש  כשאינו כועס תליר: ר
 יב יצא שכרו במהירות שמיעתו בהפסלו שמאבל מהר כלומר לא עלה בילו כלום: יצא
 הפסלו ממה ששמע בקושי בשכרו ונמצא שמועילה מלה זו במקצת: יג עיגו רעה.צרה בשל
 אחרים בממון אחרים שאינו רוצה שיעשו צלקה כלי שלא ירבו נכסיהם ושיצא להם שם
 טוב: עינו רעה בשלו. אינו לומסעינו רעס כשלאחרים לעינו רעה בשלו לפי שבממונו
 אינו אלא מחמת אבירות לב שבו. נ״א עינו רעה בשלו צר עין בשל עצמו שמסרב ליתן
 צלקה בלי שלא יחסר חשבון מעותיו ואינו נותן לב לשכר השמור לו לעוה״ב ולא למי
ה ש ו  לעינו רעס בשל אחרים: יד ואיגו עושס. שאינו לומל כלום אלא שומע מאחרים : ע

 ואינו

 כלל בזה כולי עלמא מורו דרשע נמור הוא וזו מדת סדום . שלי שלך ושלך שלי עם הארץ.
 מפני שזה רוצה בתיקון העולם נקרא עמ הארץ שרוצה ליקה וליתן כי בזה מתרבה האהבה
 ביניהמ ואף שהיא מרה טובה לתיקון העולמ לא מחכמה היא זאת כי שונא מתנות יחיה והמדה
 הטובה ליתן ושלא ליקח: יא גורן לכעוס ונוח לרצות יצא שכרו בהפסדו.כי ההפסד מרובה
 טן השכר כי טר. תועלת ברצותו טהרה אחר שהכעס בחיקו ינוח וקל טהרה הוא טעם ויבא לידי
 עבירה לפי שעה וטי יוכל לתקן את אשר עוות בשעת הכעס נס כי יתרצה טהרה. קשה
 לכעוס וקשה לרצות יצא, הפסדו בשכרו. השכר טרובה על ההפסד שאינו כועס כי אם לעתים
 רחוקות בהכרח גדול ואף שבכעס ההוא לא יהדצה במהרה הרי הוא סבלן ברוב הפעמים .
 קשה לכעוס וגוח לרצות חסיד. ואין צריך שלא יכעופ כלל לעולפ כי לפעמים צריך האדם לכעוס
 לקנאת ה' כפנחס לבן אמר קשה לכעוס שעל בל פגים יש לו לכעוס אך בקושי הפעמים שאין
 לו רשות להיות בלא כעס ועל זה אמדו חכמי המוסר אל תהיה מתוק פן יבלעוך . וגם כן טוב
 הדבר להתרצות מיד אף בעוד בעםו עליו ולא אחר שיסור בעמו מעליו אלא בשעת הכעס ממש
ר לשמוע וממהר לאבד ה מ ב : יב מ ב ב ל ו ט  הוא גוה לרצות כי זי היא ממרת החסידות י
 ההפסד מרובה כיון ששוכח מיד מה תועלת במה שמבין ויודע מהרה הרי הכל גשכח אבל קשר
 לשמוע וקשה לאבד השכר מרובה כי אף שיבא לו בטורח גדול אינו שוכח אחר שידע ושניהם
 לא יניחו עצמם מליטוד התורה כי יש להם שכר טוב בעמלמ ולמדנו מזאת המשנה להקדים
 הזכרון לשוכח אס אין להם כדי לפרנס שניהם יפרנסו הזכרן לא הזכירו ב!את המשנה חסיד
 ורשע כי לא שייך בזה כי שכל האדם מהי הוא כמו שאמ רו, חכמי המוסר השכל מתנה
ע טדות וכו׳ רוצה שיתן ולא יתנו אחרים רוצה כל הטובה והשבח ב ר  והטוםר קני!: יג א
 לעצמו ואין רצונו בתועלת הבריות יתנו אחרים והוא לא יתן שהוא כילי יתן ויתנו אחרים
 חסיד וו״ש שלמה המלך ע״ה נפש ברכה שנותן הצדקה בעין יפה חדושן אבל המרוה הוא
 טוב יותר שהוא אדום שמרוה לאחרימ ומלמד אותן שיתנו צדקי שרוצה ליתן ויתנו אחרימ
 וזהו נם הוא יורה וכן אמר ישעיה ונדיב נדיבות יעץ והוא על נדיבות יקומ כלומר יועץ
 בעצמו ליתן וגם הוא על נדיבות יקום על נדבות של אחרימ שאומר להם לעשות כמוהו:
ע מתת וטי הולך ואינו עושה. אין הכווגה שאיגו עושה כלל מכל מת ששמע בבית ב ר  יד א
 המדרש כי אף הנמנע מעשיית המצות רשע נמוד אף שאינו עושה עבירות אך הכוונה שאינו
 מחזר אחריהן לעשוחן וכשיבאו לידו עושה אותם על מקרה . עושה ואינו הולך לביח המדרש
 לידע דקדוק הטצות ולהחטיר בהם אבל עושה לפי ידיעתו הטועטת יש לו שכר בעשיר. זו:
ע מדות וט׳ ספוג. טשל לתלטיד שאינו טבחי! בין סברא נכונה כדטיון הםפונ שקולט ב ר  טו א

 וסופג

 רבינו יונה
 שנה שלא ירדו גשמימ כל עיקר [לנרים כ״ס כ״ג] והיו שמיך אשר על ראשך גחשת כי על רוב
ר בא לעולם על מיתות האמורות בתודה שלא נמסרו לב'ד.כגון ב  הפשעים פורענות גדולה: ד
 כריתות ומיתות בירי שמים . ועל פירות שביעית שאינה מכלה אוחם מן הביח עושה מהם
 םחורה ואסור ועל זה דבר בא מצד שהסכימו ישראל על העלמוח מיניהם מהקהל במה שעושים
 מהרעות בא דבר על כל שונאי ישראל וממנו ימשך על כל העולם אמנם אם אין כח בראשים
 לטחות על הקטנים יפורש דבר בא לעולם הוא טדבר על האדם פרטי הנקרא עולם קמן והוא
 רשע בעוני ימוח וכל ישראל פטורים . חרב וכוי דכתיב והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית
 ואין ברית אלא חורת דכתיב בהריה יען וביען במשפטי מאסו ונוי. ועל המורים בתורה שלא
 כהלכה. על אמור מותר תל מותר אטד. חיה רעה וטי על שבועת שוא הט חטאו בפה שן
 בהמות אשלח בם שהפרש אשר ביניני ובין הבהמות הוא במבטא ולזה אנו מושלים עליהם
 ולכן מי שאינו חם על כבוד קונו ראוי הוא היו' למרמס לבהמות והוא טעם חלל השי״ת כי כבוד
 והדר חעטרהו חמשילהו וטי ונהפוך הוא שישלמו הבהמות בבני אדמ מחללי כטד הנכבד .
 גלות בא לעולמ וטי. וכולן אנו למדין בפרק במה מדליקי! טדכתיב בעריות ותטטא האp ואפקוד
 עונה עליה ותקיא הארץ את יושביה ובע׳׳ז כתיב וגעלה נפשי אתכם כאדמ שמגרש חבירו
 מעל פגיו שכל פליטת דבר קרוי גיעול ובשטיטה כתיב אז תרצה הארץ את שבתותיה בל ימי
ה ע ב ר א ט : ט ב ל ק י עיי מ ב ד ה ל י א ר  השמה תשטת ושפיכות דמים אפילי שיגגי1 י
 פרקים וכו׳ דכתיב אל חגזל דל כי דל הוא וכי מה יש לגזול מן הדל אלא אלו הגוזלים מתגות
 עניים שכל הםעכבן ואינו נוחנן לעני כאילו נוטל נפשו של העני ונם נפשו של הגזלן הוא גוזל
 לעצמו דכתי׳ כי ה׳ יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש ר״ל נפש של נוזל ושל דל הם ולפיכך הדבר
 מתרבה ומצוי באוהן ד׳ פרקים משעה שהחזיקו בהמ . ברביעי' מפני מעשר עני שבשלישית
 והם לא נתנו. דכתיב מקצה שלש שגימ תוציא את כל מעשר וגוי וכן הוא סדר המעשרות .
 ובמוצאי החג של םוטת שבכל שנה ושגה מפגי גזל מתנות עניים לפי שבחנ הסוכות זמן
 אסיפה וכשנוזלין מתנות עניים שאין מניחין לקט ושכחה ופאה המקום נפרע מהמ מיד אחר
ע מדות וכו׳ שלי שלי ושלך שלך וט'.אינו ב ר  אםיפחן ולכך אמר בארבעה פרקים וכוי : י א
 נדיב לב והוא טוב ששונא מתנוח וקשה שאיך יאמרו שוו מדר. בינונית והלא המונע עצמו מלית!
ה 1ה היה עון ת סדום אתי שפיר כמו שנאמר הנ ד  צדקה רשע גמור הוא ובשלמא למ״ד שהוא מ
 סדום אחוחך וגוי ויד עגי ואביון לא החזיקה אלא הכא מיירי בנוח! צדקה מיראה ה׳ אך
 בטבעו הוא כילי ולכן אחר שטחזיק יד עני ואביון טה לגו ולטבעו המדה עצםה ביגוגיח היא
 וי״א כי םדח סדום היא ושרשו רע טאד כיון שבטבעו הוא כילי אבל אם איגו טחזיקיד עגי ואביו!



ס חמישי רש״י ר ת פ ו ב 2 רמב״ם א ת הש״ם 8 ר ו ס  מ

א סופג את הכל • פך יש . ספונזא בלע״ז: שהו ג  ואינו הולך. שלומל כייהו: טו ספו
 חלמיר משובח שלבו רחב לשמוע אבל אינו רחב כל כך שיוכל להבחין בין עיקר למפל :
ם בזו ומוציא בזו. שכל מה שמכניסים מלמעלה יוצא י ג ך אנסויי״ר בלע״ז: שטכ פ ש  מ
 ממנו מלממה כך יש תלמיל ששוכח הכל אגל יש תלמיל משובח ממני שקולמ מקצת
ה אוד פסילת כמשמרת זו של יין שקולמת את השמרים ר ו  ת
א וזולפת את היין כך יש ארס שמניח את העיקר ו ! ך ג ש ן ע ׳ ם ד פ נ ת ן ר מ ש ך מ £ ! ש מ ג ן ן ע , ם י מ כ י ח נ פ  ל

: טז פירוש אלו הלבליס כך הוא אתה יולע שאלו הסבות הגשמיות יצסלו 5 לי  הםי
 ויסורו ויתחייב סור המחחלש נסור סבתו ומפני זה כשתהיה סבת האהבה ענין אלהי
 והוא המלע האמיתי האהבה ההיא אי אפשר שתסור לפולסמסני שסבתה מתמלת המציאות:
 יץ זה כלו מבואר שאלו הענינים על צל הגמול והעונש כי מי שיחלק לא לכונת סתירת לגרי

ו  חבירו אלא לרצותו ללעת האמח יחקיימו לבד

ת מכולם ב ו ש  ועומק ההלכה ומחזיק בילו הספל: מ
 שלומה לנפה שמוציאה את סקמח במקום שטוחנין
 ברחיים של גרוסות לצורך סולת למנחות שאותו
 קמח שנופל מן הנפה נקרא אבק של מנחות להוי
 גרוע ופסולת לגבי מה שנשאר בנפה שנשרה
 קליפתן מפני שלתחן במים חוזרין ומוחנין אותן
 עם אוחס גריסין של חמיס שנשארו בנפס רק
 ומוציאין מסן סולת נקים. ס״ג וקולפת את ססולת:
ה בלבר . בכל לבר אהבס שבעולם י ו ל ז ת  ט
ל לבר בסלס ט  ולא מחמת קורבה וריעות: ב
 אהבה. כגון אמנון שלא אהב את תמר אלא לשם
 ניאוף וכו׳ וכתיב [ל] גלולה שנאה אשר שנאה וגוי:
ל המזכה את הרבים וכוי. כלי שלא יהיה ן ב ך  י
 תלמידיו נגיע והוא בגיהנס שנא׳ [מ] כי לא תעזוב
ל ב  נפשי לשאול לא תתן חסילך לראות שחת: ו
 המחמיא וכו׳ שלא יהא הוא בג״ע ותלמידיו בגיסנם
ם עשוק בלס נפש על בור ינוס אל ל א  שנאמר ש

א צלקת ה׳ עשס ומשפמיו עם ישראל ׳ ׳ נ .  תלוי בו שנאמר °צדקת ה׳ עשה ומשפטיו עםדגליס יתמכו בו

 סופג את הכל משפך שמכניס בזו ומוציא בזו
 משמרת שמוציאה את היין וקולטת את השמרים
 ונפה שמוציאה את הקמח וקולטת את הסולת :
 טז כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל דבר בטלה
 אהבה ושאינה תלויה בדבר אינה בטלה לעולם
 איזו היא אהבה התלויה בדבר זו אהבת אמנון
 ותמר ושאינה תלויה בדבר זו אהבת דוד ויהונתן:
 ץ כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים
 ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים איזו
 מחלוקת שהיא לשם שמים זו מחלוקת הלל ושמאי
 ושאינה לשם שמים זו מחלוקת קרח וכל עדתו
 יח א) כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו
 וכל המחטיא את הרבים אין מםפיקין בידו לעשות
 תשובה משה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים

 תלה הכתוב במשס כמו שמעיל פסוק זה שכל
 המצות שעשו ישראל כאילו עשאן הוא עמהם אלמא
בה. שאין ט עין טו : י י  זכות סרביס תלויה נ
 לו קנאה על חבירו וחביב עליו בבול חבירו
גפש : ו כה. עניו ושפל ברך ת נמו : רו ו ר ו מ  כ
 שפלה. שמשפיל עצמו בין אנשים ומעורב ביניסס
 ואינו גס רוח. אבל בלעס הרשע היחס בו עין רעס
 וכוי. כמ״ש [ס] וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל
ת גבוהה [ע] מאן ס׳ לתתי להליך  שוכן לשבטיו: רו
ש רחבה [פ]אם יתן לי פ  עמכם אלא עם אחרים: נ
 בלק מלא ביתו כסף וזהב. נ״א ונפש קצרה ונקרי״ס
 בלע״ז שנפשו קצרה עליו ומואס כל מה שעיניו

 ישראל ירבעם חטא והחטיא את הרבים תטא "
 הרבים תלוי בו שנאמר °על חטאת ירבעם (בן מ״א
 נבט) אשר חטא ואשר החטיא את ישראלי יט כל ״י

 מי שיש בו שלשה דברים הללו מתלמידיו של
 אברהם אבינו ושלשה דברים אחרים מתלמידיו
 של בלעם הרשע עין טובה ורוח נמוכה ונפש
 שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה
 ורוח גבוה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע
 מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של

 בלעם הרשע תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין ....
, רואות ואין לי לבור סוב עם בני אלם כי אס בקיש ל ש  בעולם הזה ונוחלץ לעולם הבא שנאמר 0להנחיל מ

ל ח ואכזריות כמו[פ]וחקצרנפשי בהם וגם נפשסבחלס ו ש י ד י מ ל ל ת ב  אוהבי יש ואוצתתיהס אמלא א
^ v ! ^ ־ t o ^ X . ^ 3 ת 3 ח  בלעם הרשע יורשין ניהנם ויורד,! לבאר ש
i!OT^5£^^שנאמר °ואתח אלד1ם תורידם לבאר שחת ^״ 
ש אגלה [במשניות] ראיתי כמנין ר ד מ ב : ו א ר ק ל ה  דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטת בך : ג

 כ ב) יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר וקל כנשר
 רץ כצבי ונבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים:
 הוא היה אומר עז פנים לניהנם ובושת פנים לגן
 עדן. יהי רצון מלפניך ה׳ אלתינו שתבנה עירך
 במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך י כא הוא
 היה אומר בן חמש שנים למקרא בן עשר
 למשנה בן שלש עשרה למצות בן חמש עשרה
 לנמראבן שמונה עשרה להופהבן עשרים לרדוף

 י״ש שלש מאות ועשר עולמות עתיל הקב״ה להנחיל
א יחצו ימהס בבלעם ודואג ואחיתופל  לכל צדיק : ל
 משחעי קרא שלא באו לחצי ימיהם שהן ל״ס שנס
 דימי שנותיו של אדם ע׳ שנה כדאמרינן נחלק והיה
ר ל׳ג שנין הוס נלעם חגירא  כתיב על קבר נלעס נ
 כד קטל יתיס פנחס ליססאס ע״כ: כ יהודה
 בן תימא אומר הוי עז כנמר. בסמוך לססיא דר״ע
 דקאמר עשה שבתך חול תנינא לה במס׳ פסחים
 פר׳ ערבי פסחים ואתא לאורויי לן דלא אמר ר׳
 עקיבא אלא במי שהשעה דוחקת לו ביותר אבל

 ולא יפסיקו: וכל מי שיישר בני אלם יגמלהו ה׳
 יתברך כשימנעהו מן החטא וכל מי שיטעה בני
 אלם יענשהו ה׳ יתברך כשימנעהו מן החשובה וזה
 מבואר אין קושי בו בשתנין מה שבללנוהו בפר׳
ט עין טובה כבר בארנו פעמים רבות  סשמיני: י
 שענין עין טובה היא ההסתפקות ונפש שפלס סיא
 הזהירות ורוח נמוכה היא הענוס יתירה כמו
 שהתבאר בפרק שלפני זה והשלש שכנגלן הוא
 החריצות לקנות הממון והוא עין רעה ורוב התאוה
 והיא נפש רחבה והגאוה והיא רות גבוהה והשלש
 מעלות ההן נתפרסמו לאברהם אבינו ומפני זה יקרא
 כל מי שימצאו בו אלו המעלו׳ מתלמיליו של אברהם
 אבינו מפני שהתנהג במלותיו . וכל מי שימצאו
 בו אלו השלשה פחיתיות הוא מתלמיליו של בלעם
 הרשע אחר שהתנהג במלוחיו ואני אזכיר המקומות
 שהתבארו בהן אלו המעלות לאברהם והפחיתיוח
 ההן כולם לבלעם והן נמצאות כולן בתורה אמנם
 ההסתפקות באברהם הוא אמרו למלך סלוס [א] אס
 מחוט ועל שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך וגו׳
 וזה תכלית ההסתפקות והוא שיניח אלם ממון

 גלול וצא יהנה ממנו אפילו בלבר מיעט. אבל
 זהירתו אמרו לשרה גיוס בואו מצרימה.M הנה נא
 ילעתי כי אשה יפת מראה את ובא נ) בפי׳ שלא
 הסתכל בצורתה הסתכלות שלימס רק ניוס ההוא
 וזה תכלית הזהירות ועול אמרו על הגר אחר
 שלקחה [נ] הנה שפחתך בילך עשי לה כטוב בעיניך
 מורה שלא היה לו רצון להחענג עמה וכן כשביקשה
 ממנו שרה לגרשה עם ישמעאל על שחמנעהו
 מנטות אחריה בעבור המשגל העיל הכחוב שהרע
 בעיניו על ישמעאל לבל והוא אמרו [ד] וירע הלבר
 מאול בעיני אברהם על אולות בנו ־. אלו כולם
 מופתי הזהירות . ואמנם ענותנותו הוא אמרו
 [ה] ואנכי עפר ואפר . וסתפרסס לבלעם הרשע
ס ד ה  החריצות על הממון והוא בואו מארס נ
 בעבור הממון אשר נשכר בו לקלל אח ישראל והוא
 אמרו יתברך שאשר שכר עליך את בלעם בן
. ואמנם רוב תאותו בענין המשגל סיא ׳  נעור וגו
 סבת עצתו לבלק שיפקיר הנשים לזנות עם ישראל
 וישים זונות מפורסמות כי לולי רוב התאוה אשר
 היתה לו והיות הזנות סוב בעיניו לא היה מצוה
 בו שמצות בני אלם אינם רק צפי לעתם כי הטובים
 לא יצוו ברע אבל יזהירו ממנו ולשון הכתוב [׳] הן
 הנה היו לבני ישראל בלבר בלעם וגו׳ וחכמים
 אמרו ל) בלעם בועל אחונו היה ואי! ספק בו
 שמי שזה לעתו בזה תהיה סעולחו. ואמנם
 באותו אמרו M נאם שומע אמרי אל ואמנם הביאו
 ראיה ס) על בלעם מאמרו [ע] ואתה אצסיס

ך אלם לזרז עצמו כנמר וכנשר לעשות רצון אביו שבשמים צכבל שבתות וימים י ר צ  תורילם לבאר שחת אנשי למיס וגו׳ פירוש מפני שהיה איש הלמיס שהוא סיס סיבת *
ר אנגרי״ש בלע״ז אלוק ולהוט ומחזיק בהן כאכזרי. וקל לרוץ מהרה מ נ א כ ״ נ . ס י ב ו ט  מות ישראל במגפה והוא ג״כ איש מרמה בעשותו תחבולות לפעולת הרע: והביאי 3
ב במשנה ו ת : כ  ראיה על תלמילי אברהם מאומרו ני] להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא כמו שקראו »בלא עצלות. וגבור ורטיאו״ש בלעז נעל זרוע לעסוק בכל כחך
 [כ] זרע אברהם אוסבי: כ אעיפ שאמר עז פנים לגיהנם צוה בעזות בחונחת המורים 3 הוא היה אומר עז פנים לגיסנס ובושת פנים לג״ע יהי רצון וכו׳ ומוסיפין כאן תניא
ן ב א : כ ה ל  וכיוצא בה וכאילו אמר השתמש בקצת הפחיתיות במקומן ברצון הש״ ובאמיתתו 3 ר׳ נתן אומר וכו׳ וברייתא היא לנהוג עלמא לאומרה* והיא במסכת כ
 חמש שנים למקרא • קרא קא לריש לכתיב [צ] ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קלש
 שמחנכין אותוצאותיות . ובשנה החמישית כתב להוסיף לכס תבואתו וכלאמר״ התם
 מכאן ואילך ספי ליס כתורא. למקרא/ נ״א שמכניסין אותו צצמול תורה ופסוקים אבצ צא
 קולם לכן לפי שהתורה מתשת.כחו שיל תינוק. בן עשר למשנה לולאי באלו חמשה למר
 המקרא לכל תלמיל שאינו רואה בחמש שנים סימן יפה במשנתו שוב אינו רואה
 וכלאשכחן גבי לו״ם להוי גמרי הלכוח עבולס בחמש שנים כלאמרינן התם קשו קראי
 אהללי כתוב אחל אומר [ק] מבן עשרים וחמש שנס וכחוב אחל אומר [ר] מבן שלשים וגו׳ הא כיצל בן חמש ועשרים שנה היה בא ללמול ולומד על שלשים נמצא כל תלמולו בחמש
 שנים והיינו סעמא נמי לבן חמש עשרה לגמלא ולומל למולי על שהוא בן עשרים ומכאן ואילך רולף אחר מזונותיו: נ״א בן עשר למשנה ללמול המשניות כמו שהן בלא
 גמרא שאין בהס טורח כל כך ונקל הוא מלשון הגמרא: בן שלש עשרה למצות• לכתיב [ש] איש אי אשה אשר יעשו מכל חטאות האלם וגו׳ ואינו קרוי איש על שהוא בן שלש
. נ״א בן שלש עשרה למצות למי ל  עשרס וכלאשכחן סחס [ת] ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי לינה ואז היה ליי בן שלש עשרס שנס כשחחשוב ב׳ שנים שעשה יעקב בבית א
 שהביא שחי שערוח בא לכלל מצוח לאורייחא להלכה למשה מסיני היא ושיערו חכמים סבאח שחי שערות לשלש עשרס שנס לפיכך מכניסין אותו לקיים מצות ומאותו זמן ואילך
 מסתמא מחזקינן ליה בשתי שערות כלין רוב תינוקות אבל היכא לילעינן ליה בבירור לאבתי לא מייתי ב׳ שערות לשלש עשרה אינו נזקק למצות מן התורה אלא בחינוך
 מלרבנן בעצמא למחנכי ציה לרני&ו כבר שית כבר עשר למדאורייתא ממתינן ליה על עשרים שמא יביא שתי שערות ואם הגיע לעשרים ולא הביא גלי אנפשיה לסריס
 הוא לסריס אין לו שתי שערות וחייב בכצ מצות ובכצ עונשים שבתורה והיינו לקחני צקמיה בן עשרים צרלוף למאחר שבא צכצל עשרים היו רולפין אוחו ב״ל לרלוחו מכח מרלות
ן חמש  לרבנן כלי להביאו לייסרו בכל מיחות ועונשין האמורין לא שנא הביא ולא שנא לא הביא ומעשרים ואילך חשיב ליה קרא כגברא בעלמא לכתיב מבן כ׳ שנה ומעלה: ב
 עשרה לגמרא. ללמול גמרא ועומק הלכות: בן שמונה עשרה לחוסה• לי״ח פעמים כחיב אלם מבראשיח על כי מאיש לוקחה זאת . נ״א לעומל על פרקי להנשא: לרדוף במצות

 כמאמר הנביא [כ] ועם פקש תתפל אלא בתנאי שתהיה כונתך האמת והוא אמרו לעשות
 רצון אביך שבשמים ומן הסוביח שחנן הש״י לזאת האומס שיש לסם בושת פנים וכן
 אמרו ו) שמופחי זרע אברהס שהם ביישנים ורחמניס וגומלי חסליס אמר ובעבור
. ז) ובאשר סיפר זה מעלות הבושת בקש ואמר  תהיה יראתו על פניכם צבלתי תחטאו
 ה׳ אלהינו כאשר חננתנו זאח המעלה כן חחננו להבנות עירך במהרה בימינו :

 אמרו

 א) [יומא לף פז.]:
 כ) [פסחים לקינ.]:
: [.tp נבינ דף] (ג 
 ד) סנהדרין דף קה•
 וכן ננרנות דף ז.
 ונע״ז דף ד:]:

 ה) [סנהדרין קו:]:
 ו) [׳נמות ענו.] :
 ז) [עיין נדרים נ.]:

ה מקומות א ר  מ
 [א] נראשית יד ניג:
 [נ] שם ינ ייא :
 [ג]שסטז וי: [ד] שם
 נאי״א: [ה]שסיח
 נ״!:[ו] דנריםכגס׳:
 [ז] נמדנר לא עיז :
 [ח] שם נד ט״ז :
 [ט] תהליס נה ניד:
 [י] משלי ח נ׳א :
 [כ] ישעיה מ״א ח׳:
 [נ] ש״נ ננ כ״ז :
 [ל] שס יג מיי:
: ׳  [מ] תהלים טז י
 [נ] משלי נח ייז:
 [ס] נמדנר כד נ׳:
 [ע]שסכני'ג:[פ]שס
 י״ח: [פ] זכריה ייא
 ח׳: [5] ויקרא יט
 כיד : [ק] נמדנר ח
: '  כיד: [ר] שם ד נ
:  [ש] שם ה ה׳
 [ת] בראשית לד כיה:

 יונה
 בלעם הרשע ולמה תנא דרך כלל והדר מפרש דרך פרט אלא בא ללמדנו שבג' דברים האלה
 אשר זכר ראשונה כוללים כל השלימות ואס רבו חלקיו וכן השלשה דברים ההפכיים להם כוללים
 כל הפחיתיו' וזהו כי אם היה מקצר על דרך שאמר כי היה נשמע שמי שיהיו לו הנ' דברים
 הנזכרים הוא מתלמידיו של אברהם אבינו אך לתלמידיו של אברהם אבינו היו לו שלמיות רבות
 לאלפימ ולרבבות זולת אלה אשר על כן אמר ראשונה שמי שיהיו לו השלשה דברים האלה אשד
 יזכור הוא מתלמידיו של אברהם אבינו ואח״כ פירש שתלמידיו של אברהם אבינו היה עין טובה
 וכו׳ כלוי כל השלמותם על שעליהם היו נקראים תלמידיו היו עין טובה וכו׳ ועל כן לא אמר תלמידיו
 של אברהם אבינו היה להם עין טובה וכו׳ שהיה נשמע שהיה להם אלה ג׳ דברים עם שהיו
 להם עוד דברים אחדים כאלה אך באומרו תלמידיו של אברהם אבינו עין טובה וכוי רטו
 שאלה הגי דברים היו הגורמים היותם מתלמידיו של אברהם אבינו וכוי וכן התפך לזה בתלמידו
 של בלעם כי לא אמר תלמידיו של בלעם היהלהמ עין רעה וכוי להורות שכל עצמות הלמוד
 שלמדו טבלעם הרשע היו הנ׳ דברים הללו בלתי רעות אחרות אשר עליהם היו תלמידי של
דה בן חימא הו  בלעם היה תלמידי בלעם כי בהם היו כלולות כל הרעות ואם רבו חלקיה! : כ י
 אומר וכו׳ הוי עז כנמר להוכיח עוברי עבירה ולעסוק בתורה הרבה לא תיגע ולא תיעף וכן אמר
 ישעיה וקווי ה׳ יחליפו כח כשהם יגעים המקוים לה' יגדל כחם ויחליפו אותו להיות להמ כה
 חדש לעשות מלאכת ה׳ עוד רב . וקל כנשר יעלו אבר בגשרים . ודיל כצבי ירוצו ולא ייגעו
 שאד בני אדם כשהם רצים נלאים אבל לדבר מצור, לא ילאו וכן לדבר מצוה ילכו ולא ייעפו כי
ר כארי. להתנכר על המצות. גבו  שאר בגי אדם כשהולך ביום יוחד ממהלכו הוא עייף ויגע: ו
 כלומר שכל מחשבתו ופעולו׳ איבריו אל מעשה ה׳ לעשות רצון אביך שבשמים כלומר ובלבד שיהיה
 לעשות רצון אביך שבשמים:עו םגים.אמר שלמה הםלךע״האויליםילי׳ןאשםכי הרשע האויל הדבר
 הכעור שרואה באדם והאשם בו מדבר כאותם הטפשים שאמרו כמה םוםרחת נבלת זו אבל בין ישרים
א היה אוטר  רצון אינם מדברים אלא בשבח ורצון ונטו שאמר החכם כטד, לבנים שניה: כא הו

 ובו'

 רבינו
. שמקבל את כל הדברים ומאבד אותם מיד : ך פ ש  וסופג את המים בין עכורי' בין צלילין: מ
 משמרת התלמיד שקולט בשכלו הסברא שאיני נבוני והנכונ׳ מאבד ועל זה אמר שלמה המלך
 ע״ר, לפי שכלו יהולל איש ונעוה לב יהיה לבוז שאין ראוי לבזותו מי שהוא נעו' לב שלבו
 מעות שקולט הדבר שאינו נכון שהוא הנמשל למשמרת כאמור . נפה שמוציאה את הקמח
 שהיא הסברא שאינה נכונה ואינו קולט אותה, וקולטת את הסולת. כלומר הסברא הנכונה קולט
ל אהבה וכו׳ איזו היא אהבה שאינה תלויה בדבר וכו׳ האהבה שאין לה  אותה ואינו מאבדה: טז כ
 הפסק הוא אע״פ שישער האדם שיניע לו קצת היזק וקלון דונמת דוד ויהונתן שאע״פ
 שהיה ראוי לעמוד נמקים אביו ודוד היה עתיד להסיר אותו מהמלכות עם כל זה היתה
 אהבתו עמו בקשר אמיץ וז״ש דוד המלך ע״ה בהספדו של יהונתן נפלאתה אהבחך לי מאהבה
 נשים כלומר מהכין ידעתי שנפלאה אהבתך לי מאהבה של הנשים שכשהיה משנה אצל שאול
 היו אומרות הנשים הכה שאול באלפיו ודוד נרבכוחיו ושאול נחקנא כנודע אמנם יהונתן
 לא די שלא נתקנא אלא אדרבה הצילו מיד אביו וזה מצד כי אהבו ולא אהבת הגוף וי׳׳ש ונפש
ל מחלוקת  יהונתן נקשרה בנפש דוד אמנם אהבת אמנון וחמר הוא מבואר ואין להאריך : ין כ
 וכוי. לומר כי מה שאמר כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים הכונה שלעולם יתקיימו
 במחלוקת היום יחלוקו בדבר א׳ למחר בדבר אחר למחלוקת יהיה קיים ונמשך ביניהם בל ימי
 חייהם ולא עוד אלא שאורך ימים ושנות חיים יוסיפו להם ושאינה לשוס שמים אין סופה
ל המזכה ח : יה כ י  להתקיים רק במחלוקת הראשון יספו יהמו ושם ימותו כמחלוקת של ק
 את הרבים אין חטא בא על ידו. כדי שלא יהיו חלמידיו בנ״ע והוא בניהנם כדכהיב כי לא
 תעזוב נפשי לשאול לא חתן הסירך לראות שחה והיאך אפשר שטי שהוא חסיד יראה שחת
 אלא שאח׳ צדקת ה׳ עשה ומשפטיו עם ישראל כלומר שהשלים וקיים כל התורה הוא ובל
ל מי שיש בו שלשה דברים וכוי• היה אפשר לתנא לקצר ושלא להאריך ט כ י : י מ ^ ע א ר ש  י

 כלל ופרט והיה יכול לומר כל טי שיש בידו עין טובה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של



ו מסורת השיס ס חמישי רמב״ם ט ר ת פ ו ב  רש״י א
 כב אמרו על התורה שיהפוך בה ויהגה בה מפני שהכל בה: ואמר ובה תחןי ל׳׳ל האמת א) [ברכות לף >*]:

ר מונה מורט כל 3$ מ י ל ה כ ה ב ל ב ב י י ס ר י מ כ א " ח א א : י ׳ ח א י ר ' ם י י נ ר ח ל כ כ ש 1 ה ה 3עי מ א ס ה א ר ה מ י ר י  פ

ה שלשים מעלות מ פ א ל א ה ' ה 3 I ר מ א  התעסק בה על עת הזקנה נם אז לא תסור ממנה לזולתה: כג י
 שתצסער בתורה יהיה שכרך ואמרו שלא יתקיים מן החכמה אלא מה שתלמול בסורח עמל ומפורשין כסנהדרין
 ויראה מן המלמל אבל קריאת התענוג והמנוחה פינק גדול שנוהגים

ה מש]רל• 2ו י ו '? C נ V V M י י מ א ח W ו ג ע י א ה ל ה י W ל 'P 1אי 

' זרוק מרה [וכ?: ה י מ } ה ש מ כ ח י ה ל י מ  מאמרו [א] אף חכמתי ע
 באף עמלה לי ומסני זה צוה להסיל אימה על כדינ] וכן כתנ
 התלמילים ואמרו ג) זרוק מורא בחלמילים : הרמביס פיל מסלט׳
 הלמוד תורה דין ס]:
: ו  ד) עירובין דף נ
: [ . ה דרס דף נ  נ
 ס) [ועי׳ נכרכות דף
: ו) [עירוכין [ :  סג
 ושם איתא

:[ ן וחנ  י
ה  דף נ
 ר'

 עין משפט
 נר מצוד.

׳  יו א מיי׳ פרק ס
 מהלכות תית הלימ
 סמג עשין יכ סור
' רמב  סי

' המשניית לחרטבים  [איה בכל ספרי הש״ס נדפס בפי
. יכן ל י ח על שם הרטבים ז ם הפירוש לפרק שי  נ
' הרטבים ב בםשניות שנדפס ראשונה עם פי י  נדפס נ
ב וכן בטשגיוח וויגיציאה שיו-אולם ׳  בגאפולי בשגת רנ
 כבר העירו ע״ז הרבה חכטים והוכיחו כי הטדפיסיס שגי
' לפרק ש״ח להרטביט י ת הפ  בזה וללא אטת ייחסו א
. ורובם יחסוהו לרש״י זיל וכן ייחסו אותו בעל ל י  ז
 טדרש שמואל . וגם טהר״ל טפדאג בס׳ דרך הייני
 הדפיסו על שם דש׳׳י זיל. וכן נראה טכ״י אחד שנטצא
 בעקר הספרים בפאריס שכתוב בו אחר חמשת הפרקים
נשלמה העתקת פירוש זאת המסכת ל, הי  הראשונים בו
 מלשון ערבי ללשון עברי אשד פירש רבינו משה בן
 מיימון זצ׳׳ל והעתיקה רבינו שמואל בן תיבון
ה שפירשו רביגו שלמה ' מאיר כפי מ  זצ״ל. פרק ד
. ולפי הנראה זה רבינו שלמה ד\א י ׳ כ  זציל, עכ״ל ה
ל (אם כי יש חולקי! י  רש״י זיל כדעת הגאונים הנ
' לפרק הזה אל פירושו י  ע״ז) וע״כ נלוה כאן הפ

 של רש״י זיל וגקרא שמו עליו]

 עונשין: בן שלשים לכח. שבן בני לוי לא היו יפוצץ לישא בכתף על ל׳ מפני שלא היה
ק כח: נ״א אז נכנס בכמו ובגבורתו: בן ארבעים• להבין לבר מחוך לבר ולהורות  ל
 כהלכה. נ״א לבינה כלאמרינן התם [ב] ולא נחן ה׳ לכס לב ללעת ועינים לראות ואזניס
 לשמוע על היום הזה מכאן לתלמיל שאינו עומל על לעת רבו על שהוא בן ארבעים: בן

רה אור  חמשים לעצה.שנא׳ ש ומבן חמשיס שנה ישוב מצבא חו

ל בן שלשים לכה בן ארבעים לבינה בן חטשים ה א י ב י ח מ א ה א ר ש י עיי י י ב ע א י ה יג י י ב ע  ה

 לעצה בן ששים לזקנה בן שבעים לשיבה בן
 שמונים לנבורה בן תשעים לשוח בן מאה כאילו
 מת ועבר ובטל מןהעולם: כב בן בגבנאומר
 הפוך בה והפוך בה דכלה בה ובה תחזי וסיב
 ובלה בה ומינה לא תזוע שאין לך מרה טובה
 הימנה * כג בןהא הא אומר לפום צערא&נרא:

 פרק ששי
 א שנן חכמים בלשון המשנה ברוך שבחר בהם
 ובמשנתם: רבי מאיר אומר כל העוסק
 בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה ולא עוד אלא
 שכל העולם כלו כדי הוא לו נקרא ריע אהוב אוהב
 את המקום אוהב את הבריות משמחאתהממום
 משמח את הבריות ומלבשתו ענוה ויראה ומכשרתו

 להיות צדיק וחסיד ישר ונאמן ומרחקתו מן החטא . ;
ס1 ל• 'ע י א ״1ף ־ \י״א משלי ומקרבתו לידי זכות ונהנים ממנו עצה וחושיה בינה וגבוהה שנאמר °לי עצה וחושיה ש י ! ?1לר ה ?  1 י ל,"*׳ מ

; ג פ  g™ י*כ1יז ™ ח אני בינה לי נבורה: ר ונותנת לו מלכות וממשלה ותסור דין ומנלים לו רזי תורה ונעשה יח ״

 מועל שמייעץ אותם ומצמלן לשמור משמרתן:
 ג״א לישא וליתן בעומק עצה מתוך שרבו עליו
 מעשיו: בן ששים לזקנה. שכן בכל״ח עולה סי
 שנא׳ [י] חבא בכלח אצי קבר . נ״א תחצת זקנה
 באה עליו להלבנת קצת שערותיו: בן שבעים
 לשיבה.לכתיב[ה]גם שב נם ישיש בט וכשנכפלו שני
 חייו לאיוב חיה מאה וארבעים שנה שמע מינה
 לבן שבעים שנה שיבה אע״פ שכתב אחרי זאת
 לרשא הוא לרשינן. נ״א לשיבה זקן גמור הוא
 שנתלבנו רוב שערותיו כי היכי לאשכחנא ברי
 אלעזר בן עזריה בברכות להלר׳ ליה תמניסר לרי
 שערות צבנות של זקנה וקאמראיהו לנפשיה הרי אני
 כבן שבעים שנה אצמא צע׳ מתצבן כבר רוב שער
 האלם: בן שמונים לגבורה. כלומר לבר גלוצ הוא
 אם יחיה אלם על שמונים שנה לכתיב [י] ואם
 בגבורוח שמונים שנה שאס הוא חי יותר בגבורתו
 שצ מקום הוא חי ולא מרב כח שבו שהרי מכאן
. הוא ח ו ש  ואילך אין לו כח לאכול ולשתות: ל

 הגהות הגר׳׳א
 [א] בסכלות הלב
 ליג . וכן אוהב את

 הצדקות:

 וכו אלם
 מראה מקומות
: ו  [א] קהלת ב נ
׳ :  ו

 ולאשתמש בתגא חלף שלרך גני
 לספר לברים בלשון זה :

ו חכמים. בלשון המשנה כלומר ק ו א שנ ר  פ
 ברייתא היא ובלשון המשנה היא שנויה
 אבל אינה משנה ומה שנו ר״מ אומר וכוי ולפי שעל
 עכשיו כל הפרקים משנה לפיכך הוצרך להוליע
 שמכאן ואילך ברייתא היא ומתוך שהללו לברי הגלה
 הן ומספרות בעסק ת״ת נהגו לאומרן בבית הכנסת
 עם שאר פרקים סללו של מס׳ אבות: זוכה ללברים
 הרבה. להיות צליק וחסיל כדלקמן. נ״א מצות

ע שם י TTUJ» : ב ונותנת לו מלכות וממשלה וחקור דין ומנלים לו רזי תורה ונעשה יח ב מיי׳ פ ™ ל ׳ J י ג ס א מ נ ג ו י י כ ן ־ ו מ ץ מ נ י ר ע ב כ ־ ת ש ן מ ל ״ , 
" ? ? ™ w י כמעיין שאינו פוסק וכנהר שמתנכר והולך והוי צנוע וארך רוח ומוחל על עלבוני

ה ס ן י ש א מ ו ה ; ו , K K ^ D ה מ כ ח ; ה ז ע מ  פ:,, ו

: א ך בס וסמך בס • סלסלה ומנדלתו ומרוממתו על כל המעשים אמר רבי יהושע בן לוי בכל יום ויום בח קול יוצאת רמו סעיף כ  והילד: כב הפו
״ סיג שם ט ג מי  ותרוממך שבכל שעה תמצא בס חלושים וטעמים. מהרחורב ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה שכל מי שאינו עוסק י

: א ה נ ל נזםזהבבאה חזיר אשה יפה וסרת טעם ואומר 0והלתות ה ה נקרא נזוף שנאמר 0 ר ו ת ב ^ ר י פ ה א ״ ה בה. שכל מה שתרצה תמצא בה. נ ל ב  ד
^ ? ם המה והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על הלוחות אל תקרי חרות אלא: ^ י ה ל א • J K r f S - S 5 t « 

ת שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בת״ת שכל מי שעוסק בתורה הרי זה מתעלה_ ו ר ח S i S ^ S ^ JSiS5£ 
גישנא׳ 0וממתנה נחליאל ומנחליאלבמותע "הלומד מחבית פרק אחד או הלכה אתת או

ר ץא כ  לפי צער שהיאעוסקבהומצטער״ליהיש לו ש
 בין רב או מעט להכי מני להא מילתא לשון ארמי פסוק א׳ [או דבור א׳] או אפי׳ אות אחת צריך לנהונ בו כבוד שכן מצינו בדוד מלך ישראל
 שהוא משל הלייס שמי אלס רגילין לומר ולספרש״ליסשלא למד מאתיתופל אלא ב׳ דברי׳ בלבד(עשאו) [קראו] רבו אלופו ומיודעו שנא׳ °ואתה
 בהאי לישנא וה״נתנן בבבא מציעא שכך כותכ י אנוש כערכי אלופי ומיודעי והלא דברים ק״וומהדוד מלך ישראל שלא למד מאחיתופל
י אלא שני דברים בלבד קראו רבו אלופו ומיודעו הלומד מחבית פרק אחד או הלכה אחת ״ י 1 L f ° f  איב'י,י ™

י או פסוק אחד או אפי׳ אות אחת עאכ״ו שצריך לנהו; בו כבוד ואין כבוד אלא *תורה שנא׳ נ״א לחכמים ל י , ־ מ נ ל ה כ , ל ; ב , ן א נ י מ י , צ , K

ן  3 ק ן  נ

כבוד חכמים ינחלו 0ותמימים ינחלו טוב ואין טוב אלא תורה שנא׳ °כי לקת טוב נתתי לכם י ״0 ת ו כ ל  וכיוצא בהן רגילין בני אלם לסלק ו
כך היא דרכה של תורה פת במלת תאכל ומים במשורה תשתה ועל ל שם ל תורתי אל תעזובו: ף ב  בלשון הזה לפיכך אינו חצה לשנות הלשון ש
« כן על לאטפח אטסיר הארץ תישן ותיי צער תחיה ובתורה אתה עמל ואםאתה עושה כןאשריך וטוב לך א)אשריך כ  בני אלם במשנה ו
 בעוה״ז וטוב לך לעוה״ב אל תבקש נתלה לעצמך ואל תחמוד כבוד יותר מלמודך עשה ואל

 תתאוה לשולחנם של שרים ששולחנך נתל משולתנם וכתרך נתל מכתרם ונאמן הוא בעל ״,
 מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך ז ה גגדולה תורה מן הכהונה ומן המלכות נ) שהמלכות [ב] לכלים כמ ו

: ? ' י

מ כ

ה י נ ג , י א ם [K ב י ר ב  נקנית בשלשיס מעלות והכהונה בעשרים וארבעה והתורה נקנית בארבעיםושמנה ד
i בשכלות הלב באימה [ה] שם מי י׳ M [ואלו הן] בתלמוד בשמיעת האוזן בעריכת שפתים בבינת הלב 

צ מי' M אסתר י
א  י ק מ : ב ב ו ש י  ביראה בענוה בשמחה בשמוש חכמים בדקדוק חברים ובפלפול התלמידים ב

 במשנה במיעוט סחורה במיעוט שינה במיעוט תעגוגבמיעוט שחוק במיעוט דרךארץ בארך [א] קהלת ינ ״ג
ר מ נ נ ק ם י ^ ש [ [ י ] ^ לי ח  אפים בלב טוב באמונת התכמים ובקבלת היסורין: ו המכיר את מקומו והשמה ב
. [י] ישליו אוהבך ואומר M שלום [נ] שם קיט קסיה ב ו ה . כלומר שנברא בשבילו וכן הוא אומר [En כי זה כל האלם. ונקרא ריע [ט] ולי מה יקרו רעיך אל: א  הרבה אלו בשבילו הוא: כדאי הוא לו
י m'ירמיה נ ליו ל י ה ' י ר ד מ 5 י ' ה י ל ו ת ר ש כ ט ב את הבריות. שמקרבן ומלמרן וגומלן טוב: ומלבשתו\התורה י־ ו ה ו ב את המקום. שעושה מאהבה: א ה ו  רב לאוהבי חורהך. נ״א להנחיל אוהבי יש: א
ה [נ] ויקרא' יס ל׳ 5 ' ל' ע א י . עושה יושר ועליף מצליק:'וגהגין ממנו עצה וחושיה ש ר ש . עושס לפנים משורת הלין: י ד י ס  בתומו ואינו עושה עולה אלא מצליק לרכיי בקו ובסכרעת משפט : ח
 ותושיה דלעיל מהאי קרא כתיב ה׳ קנני ראשית לרכו וסמיך ליה לי עצה ותושיה כלומר עצה וגבורה ובינם אני ללומלי לסיות לבני אלם לעזר. תוטיה לוטיי״ר בלעז ענין גאוה ןס] תסלים נס ס״ו

 וגלולס. נ״א ונסנין ממנו בני אדם נסניס ללמוד ממנו עצה וחושיה שנאמר לי עצה וגו׳ כך משבחת התורה בעצמה שלי העצה והתושיה והגבורה וכתיב אני בינה שכל המדות הללו יש
 לי בלומדי: ב ונותנין לו. רשות וחקור לין שעומק הלין. פתוח לפניו: ומגלץ לו רזי תורס. מן סשמים. ה״ג והוי צנוע וארך רוח הוי צנוע וארך אפים מתוך עסק התורה יהא
נה של תורה. מעלבון שעולבין את התורה שהיא ל על עלבונו. מעביר על מלותיו מרוב ענוה: מעלבו ח ו  קשה לכעוס לכל הכועס אפי׳ תורתו כמרע״ה משתכחת הימנו: מ
זם זהב באף חזיר מאינו משמרו אלא הולך ונובר באשפה  עלוגה על שאין לה עיסקין: גזוף מנילה כמו [ל] ויגער בו אביו מסרגמינן ונזף ביה אגוהי. נ״א נזיסח חכמים מנולה: נ
 וממאיס ק תלמיל חכם שחסר מטעמים של תורה הוא מאוס כמנולה הזה. נ״א אשה יפה וסרת סעס כלומר מכנה הבריות בל׳ נקבה אשה יפה שהוא סר לבריו מטעמים של
 תורם לומס צנזס שצ זהב שנתון בחוטמו שצ חזיר שבני אלם בלציס ממנו אלמא כמנולה קרי ליס קרא: שאין לך בן חורין. לפי שבני אלם מכבלין ומשמשין לפניו ומי שאינו עוסק
ה נחליאל למעלה מן הפסוק הזה כתיב וממלבר מתנה וממתנה נחליאל ל) כיון שניתנה להם תורה במתנס נחלו אל כלומר הביאם  בה מתרחקין ממנו אלמא כמנולה הוא: וממתנ
. של טעם לסמיך להאי קרא לואתה אנוש כערכי סמיך אילך קרא אשר יחלו נמתיק סול לפי ׳  בחלקו וכיון שחלקו אל עולים לגלולס שנאמר ומנחליאל במוח: ג או לבר א
 שמצאו אחיתוסל לליל שהיה יושב יחילי ועוסק בתורה אמר לו למה אחס לומל ימילי ס) וסלא כבר נאמר [מ] חרב אצ סבלים ונואצו. שוב פעם אחרת מצאו שםיס נכנס לבית מלרשו
 בקומס זקופס אמר לו וסצא כבר נאמר [נ] ומקרשי תיראו שצריך לו לאלם ליכנס שם במורא כלי שתהא אימת שמים עליו וכן הוא אומר [ס] בבית אלהיס נהלך ברגש לשון אימה ופחל.
אתה אנוש כערכי חשוב כמותי. מיולעי חכם שלי כמו אנשים חכמים  וי״א ברגש לכנס שם בכל בחו לפי שנאמר ברב עם הלרת מלך. נ״א ללכת ברנישס ובמסירות לב״ס: ו
 וילועיס: ומה לול שהיה מלך ישראל עשאו לאחיתופל שהיה רשע ולא היס ראוי לכך לב ואצוף בשביל שני לברים אלם הליוט הלמל מחבירו שאינו רשע עאכ״ו : ואין כבול
. כבול חכמים ינחלו ולמה הן נוחלין כבול בשביל שהם רה  אלא תורה. כלומר אלא לתורה ולאו אצריך לנהוג בו קאי והכי קאמר אין בבול בא לו לאלם אלא על עסקי תו
 לומלין את התורה ויורשין אותה כנחלה: ואין סוב אלא תירה. נ׳׳א ואין כביר אלא תורה כלומר אין כבול זה שאנו עושין ומצריכין לאלם לנהוג בו כבול אלא ברבו שלימל
ד חכמים ינחלו. ראוים חכמים להנחיל כבול ואיזה חכמים תמימים הנוחלים טוב דהיינו תורה אבל חכמים ו גד לא : כב  לו תורה אבל לימלו אומנות אחרת כגון שוליא לנ
ת במלח תאכל. לא על העשיר הוא אומר שיעמול בחיי צער כלי ללמול הורה אלא ה״ק אפיי אין לאלם אלא פת במלח וכו׳ ואין לו כר וכסת לישן  בשאר אומניות לא: ד פ
ל חבקש גלולה. לרלוף אחר השררה: ואל חחמול כבול. להתכבל בתורתך שמתוך כך . מלה קטנה: א ה ר ו ש מ  אלא על הארץ אל ימנע מלפסוק בה לסופו ללמיר אותה מעושר: ב
 אהה נראה כמי שעושה שלא־לשמה: ששולתנך גלול משולחנם. הוא שכר שחקבל על למולה של חורה . נ״אייותר מלמולך יוחר ממה שלמלה עטה מע׳ט וקייס מינות כלאמרי׳ כל
ת נקנית כשלשים מעלות . אותן שכחוביס בפי שמואל בשבקשו-ישראל מלך ואמר להם לעו כי כך יכך משפט המלך  שמעשיו מרובין מחכמתו חכמתו מתקיימת: ךן שהמלכו
ה מ י א . וכ״ל מתנות בהונה הן י׳ במקלש ולי בירושלים ועשרס בגבולין : ב  וכשתחקור הס שלשים לברים עם אותן ששנויות בסנהלרין מלך לא לן ולא לנין אותו וכו׳
. ה ח מ ש : ב י ר  ביראס. שאין לבו ננוס עליו שנאמר יום אשר עמלת לפני ה׳ אלהיך בחורב ולכן בעלי קריין היו אסורין שמתוך קלות ראשו של אלם והרהור לבו הוא בא לילי ק
ט לרך  לפי שאין השכינס שורס מתוך צער אלא מתוך שמחס: בישוב. גרסינן סי׳ בישוב סלעת: במיעיט סחורה. לאמר מר ו) לא תמצא תורם לא בסחרנים ולא כתגרנים : במיעו
ק מן הכבוד. ואיני רודף אחר הכבול כחלא חשיב להו: שואל ומשיב נמי חלא הוא ח ר ת ת סיסורין. מקבל היסורין מאהבה : מ ל ב ק  ארץ. שלא יהא מצוי עם ב״א בשוק: ב
. כל ע מ ו  כצומר שאינו משיב את ששואל תחלה כדי שישיב תשובה הגונה : ומכריעו לכף זכות. שדן את חבית לזכות : ומעמידו על סאמת. רודף אמת ושלום על הכל: ש
: והמכוין את שמועתו כשהוא מורה הוראה מטין באותו ענין שאמר צו רבו אבצ אינו מוסיף דבר צומר שכך אמר  מה שרבו אומר לו ומוסיף אבל לא לסתור את דברי רבו
ך אפיס. שחוק קשה לכעוס : ר א  לו רבו אלא א״כ אמר לו רבו: נ״א ביישוב בישיבס דמרבס ישיבס מרכס חכמס. ד״א תרבות נודיטור׳א בלע״ז: במיעוט שיחס ליצנות: ב
ת סיסורין. כלאמרינן בברכות אשרי הגבר אשר תיסרנו יה אימתי בזמן שתורתך תלמדני שהקב״ה מביאיסורין של אהבה לעוסק בה להרבות שכרו לעוס״ב: ל ב ק  ב
ת שפתים . שאינו מנמנס בלברי תורם אלא חותכן בלשון ומוציאן בפס לאין לית מתקיימין אלא בסוצאת ספס לכתיב כי מייס סס למוצאיהם אל תקרי למוצאיהם כ י ר ע  ב

 רבינו יונה
א לנחם את האדם ולדבד על לבו כי לא יחוש על רוב צעהו נה לא יוה בא בן הא ה  וכוי בן צ׳ לשוח לשון שיח ומערה כלומר ראוי הוא לקבורה . וי׳׳מ מלשון שיח שאין לו אדם מי
י חזור על דברי תורה שבל חכמת ט ך בה ו ת : בב בן בג בג אומר וכו׳ לפי שלמעלה הרבה שיצטער ט כי לפום צערא אנרא : הפו ו ט י ל י מ י י ב י ק י י תורה כ  לפטק אלא ברכי

: ה ת כהו של העולם כלולה ב ש ת  להזהיר על לימוד ההורה וגם זקנה ועיבה' ואפילו שיצטער הרבה יחיא מ

ו יונה״ . נ ק לרבי ד ן בספרו מנן אביח מזכירי בשם ״שערי צ ״ תש רבינ1 למסכת אבות , (והתשנ י  סליק פ



ס ששי דש״י ר ת פ ו ב  מסורת הש״ם 30 רש״י א

ת זה העושר . מפאריז ר ט . ועושר זוכה אכל לא לשלום לכך נאמר ושלום יושיטו לך: ח ע ה מ י א . בסכלות הלנ לא שמעתי מה נין זה לזה: ב נ ת הל נ י ב : ב ה פ  אלא למוציאיהס נ
 כלאמרינן כוי בשימוש חכמים שלוחק ונכנס בכל מקום לשמוע לבריהן ולשמשן : זה הנוי והבנים. וחסארח בניס אביהם . והכח חפארת נחירים כחם. והכביד ונגד זקניו
. והחכמה. לזקנים סובא איכא הכא וחל מינייהו לזה שקנה חכמה: לי הכסף ולי ל ו ק חברים. לומר בחבורס ופלפול סחלמיליס שיפלפלו לפניו ויחכמוהו כלאמרי׳ כב ו ד ק ד  ב
ה קניניס קנה ש מ . שעוסק בחורה כל שעה למחוך כך מחקיימח הזהב. פי׳ לשבחו ולכבודו שנאמר מלא כל הארץ כבודו: יא ח ר אח מקומו  ומחלמילי יוחר מכולם: המבי
. שבריאשה  הקב״ה וכו׳: ה׳ קנני ראשיה לרכו
 קולס העולם מפני שכשעלה במחשבה לפניו לברוא
ם י מ : ש ס ר ו ח  אח עולמו נחקיים העולם בשביל ס
 וארץ קנין אחל. •שהם עמולים של עולם שנאמר כה
 אמר ס׳סשמים כסאי והארץ הלום רגלי נאמר כאן
 ארץ ונאמר להלן ארץ שנאמר מלאה הארץ קניניך מס
 להלן שמיס וארץ אף כאן שמים וארץ וכתיב קניניך
ם מנין.שבראו הקניה לכךלהיוח ה ר ב  וכוי: א
 קנינו של עולם ויתקיים בשבילו שנאמר ויברכהו
 ויאמר ברוך אברם לאל עליון ולמה בשביל שהוא
 קונה שמיס וארץ שבשבילו העולם מתקיים לפי
 שהוא קירב את הבריות חחת כנסי השכינה
 והחזירן למוטב ואמר להן לברים הנזכרין :
 ישראל קנין אחל. שנאמר עס זו קנית ומנין
 שהעולם מחקיים בשבילן שנאמר לקדושים אשר בארץ
ש ד ק  המה ואדירי כל שהם עיקר הלירה של ארץ: מ
 ה׳ כוננו יליך. עדיין לא מצעו קנין אלא מפני
 שנאמר כאן מקלש ולהלן הוא אומר ויביאם אל
 גבול קלשו הר זה קנחה ימינו מה כאן מקדש
. וכמה גמגום יש  בקנין אף להלן מקלש בקטן
 בלבר לפי שהענין נראה בעיני שהברייחא צא
 נכתבה כתקנה שהרי במסי פסחים בפ׳ האשה
 לא שנינו אלא שלשה תורה ושמים וארן וישראל
 ומביא ראיה לשמים וארץ מאותו הפסוק שנאמר
א לכבודו. לשבחו: ל  באברהם קונס שמים וארץ: א
י חנניא בן עקשיא אומר וכוי.לח אמר למילתי׳ ב  טף ר
 גבי מסכת אבות אלא במס׳ מכות באלו הן
 הלוקין וצפי שיש בה סיום נאה נהגו כל העם לאומרו
 בסיף כל פרק ופרק לסי שא״אקדישעל המשנה אלא
 על האגדה דאמר מר [סימה מס.] ויהא שמיה רבא
 דאנדתאח)• ונקראו אלו פרקי אבות מפני שנסדרו
 הנה דברי אבות הראשונים שקבלו את החורה זהמזה
 כגון משה ויהושע והזקנים זה מזה על אנשי כנה״ג
 ושמאי והלל ריב״ז ותלמידיו והודיענו רבי איך היו
 מעשיהם נכונים והיו מזהירים לאנשי דורם
 ומדריכים אותם בדרך ישרה כמו כן ראוי לכל
 חכם להזהיר את בני דורו ולהודיעם דרך ישרה:

 והעושה םיינ לדבריו ואינו מחזיק טובה לעצמו
 אהוב אוהב את המקום אוהב את הבריות
 אוהב את הצדקות אוהב את התוכחות
 אוהב את המישרים מתרחק מן הכבוד ולא מניס
 לבו בתלמודו ואינו שמח בהוראה נושא בעול עם
 חבירו מכריעו לכף זכות מעמידו על האמת מעמידו
 על השלום מתיישב לבו בתלמודו שואל ומשיב
 שומע ומוסיף הלומד על מנת ללמד והלומד על
 מנת לעשות המתכים את רבו והמכוין את שמועתו
 והאומר דבר בשם אומרו הא למרת א) שכל
 האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם שנא׳
 אותאמר אסתר למלך בשם מרדכי: ז גדולה תורה

 שתיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם
 הבא שנאמר בכי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו
 מרפא ואומר גרפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך
 ואומר יעץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה
 מאושר ואומר הכי לוית חן הם לראשך וענקים
 לגרגרותיך ואומר יתתן לראשך לוית חן עטרת
 תפארת תמננך ואומר יאורך ימים בימינה
כי אורך ימים  בשמאלה עושר וכבוד ואומר ח

 תורתו בידו מקומו קרי לסעמיס ולראיות שהוא
 מבין בהלכה כדאמרי׳ בסנהדרין כשמלינין את
 הדין למחר המחייב אומר מחייב אני במקומי
 אותה ראיס ואותו סעס עצמו שאמרתי אמש שלא
ח מ ש  מצאתי ראיה אחרת לזכות וכן המזכה: ה
 בחלקו. שאס דואג בעניינו אינו מכוין בה: םייג
 לדבריו. שנמוקו עמו ומביא אמתלאות לסעמיד
. נחת רוח ליוצרו שמקיים ם ד  דברי רבו לבני א
 מצות כדאמרי׳ מהי ריח ניחח נחת רוח לפני
 שאמרחי ונעשה רצוני. ואינו מחזיק סובס לעצמו
 שאינו נישא חן בלבו על עצמי על שהרבה חורה
 שהרי לכך נוצר. ואינו מגיס לבו בלמודו היינו
ב את הצדקות ה ו  שאינו מתגאה בפני הבריות: א
. דכתיב הוכח לחכם ויאהבך. כל ת ו ת כ ו  ל״ג: ת
 אלי המדות ראויות למחרחק מן הכבוד ואין
 רודף אחר השררה שבאה לידו ומתרחק ממנה
 ומסתבר דהכי הוה ציה צמתני וצא רודף אחר
 הכבוד מתרחק מן הכבוד. ומעמידו על האמת
ל השלום. שאינו מיישב  על בוריו של הלכה: ע
 נלין אלא עושה פשרה ברצון ומתיישב בלמודו:
א נותנת חיים לעושיה. אוכל פירותיה י ה  ן ש
 נעולם הזה והקרן קיימח לו לעוה״נ • כי חיים הס
 למוצאיהם אל חקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם
פה נעולס הזה: ואומר ושקר לעצמותיך. שיסא  נ
ר ושמא תאמר לחיים הוא נ ק  משקה עצמותיך נ
 זוכה אבל מי יאמר שיהיה זוכה לעושר שהרי יש
 לך בני אלם הנילונין בעניוח שהמוח חביב להם
 מן סחייס לכך נאמר כי לויח חן הס לראשך
 וענקים לגרגרותיך איזהו דבר המביא אח האדם
 למצוא חן בעיני האנשים הוי אומר זה ממון ושמא
 תאמר ממון יתנו לך אבל לא יהא מכובד בי;
 האנשים לכך נאמר עפרת תפארת תמגנך. ושמא
 תאמר אפילו למד שלא לשמה זוכס לדברים הללו
 לכך נאמר אורך ימים בימינה׳) למיימיניםבה
 שצומדיס לשמה יש לו אורך ימים וחיים ואצ״ל עושר
 וכבוד.ובשמאלה צמשמאיליס בה עושר וכבוד יתנו
 לו אבצ צא חיים ארוכים ושמא תאמר לחיים

ו לך: ח ב)רבי שמעון פ י ס ו  ושנות חיים ושלום י
 בן מנסיא אומר משום ר״ש בן יוחאי הנוי והכח
 והעושרוהכבוד [א] והחכמה והזקנהוהשיבה והבנים
] שנאמר טעטרת ב  נאה לצדיקים ונאה לעולם [
 תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא ואומר יעטרת
 זקנים בני בנים ותפארת בניס אבותם ואומר
 בתפארת בחורים כחם והדר זקנים שיבה ואומר

 לוחפרה חלבנה ובושה החמה כי מלך ה׳ צבאות
 בהר ציון ובירושלים ונגד זקניו כבוד: ט ג) רבי
 שמעון בן מנםיא אומר אלו שבע מדות שמנו
 חכמים לצדיקים כולם נתקיימו ברבי ובבניו: א״ר

 יוסי בן קיםמא פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופנע'בי אדם אחד ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום אמר לי רבי מאיזה מקום
 אתה אמרתי לו מעיר נחלה של חכמים ושל סופרים אני אמר לי רבי רצונך שתדור עמני במקומנו ואני אתן לך אלף
 אלפים דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות אמרתי לו בני אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם
 איני דר אלא במקום תורה לפי שבשעת פטירתו של אדם אין מלוין אותו לא כסף ולא זהב ולא אבגים טיבות ומרגליות אלא
 תורה ומעשים טובים בלבד שנאמר ״בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך. בהתהלכך תנחה אותך
 בעוה״ז ובשכבך תשמור עליך בקבר והקיצות היא תשיהך לעוה״ב וכן כתוב בספר תחלים ע״י דוד מלך ישראל 5טוב לי תורת פיך
ג] המשה קניינים קנה לו הקב״ה בעולמו ואלו הן תורה קנין  מאלפי זהב וכסף ואומר סלי הכסף ולי הזהב נאם ה׳ צבאות: יא ל) [
 אחד שמים וארץ קנין אחד אברהם קנץ אחד ישראל קנין אחד בהמ״ק קנין אחד תורה קנין אחד מנין דכתיב עה׳ קנני ראשית
כה אמר ה השמים כסאי והארץ הרוס רגלי איזה בית אשר תבנו לי  דרכו קדם מפעליו מאז. שמים וארץ קנין אחד מנין שנא׳[ל] פ
 ואיזה מקום מנוחתי ואומר ־־ימה רבו מעשיך ה׳ כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך י יב אברהם קנין אחד מנין דכתיב
 ?ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קונה שמים וארץ: יג ישראל קנין אחד מנין דכתיב ייעד יעבור עמך ה׳ עד יעבור
 עם זו קנית ואומר *לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם: בית המקדש קנץ אחד מנין שנאמר חמקדש ה׳ כוננו
 ידיך ואומר אויביאם אל נבול קדשו הר זה קנתה ימינו: יד ה) כל מה שברא הקב״ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו שנאמר

כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו ואומר גה׳ ימלוך לעולם ועד :  ג

 ט1 י) אמר רבי חנניא בן עקשיא רצה המקום לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות שנאמר יה׳ חפץ למען
 צדקו יגדיל תורה ויאדיר :

 א) [מגילה דף סו.
 חולץ דף קד: נדה דף
 יס:] : נ) [תוספי
 סנהדרין סייא ושה
 איתא רבי שמעין כן
 יהודה אמר משום
 רבי שמעון(ב״י)]:
 ג) [תוספתא שם] :
 ד) [פסתיס דף פז:
 ועיי נחדושי אגדות
 תמצאנוסחאותשונו'
 דהרש׳ל הגיה ארנע
 ועיש וכ׳א כמכילתא
 אנל לסי משנת שנו
 חנמיס יש לקיים
 תמשה קניניס וכו׳
 עיש מביאורו נראה
 שלא ראו אלו הגדולים
 מישהרמכ״סכסירושו
 דהכא] : ה) [יומא
 דףלח.]: ו) [מכות
 דףכג:]: ז) שנת
 ס;.: ח) זיל המג״א
 סימן נד ש״ג כתכ
 נ״ש דף סיה ע׳׳ד
 נענין קדיש דרבנן
 נתנ הרמניס סיף
 פרקי אנות שאין
 אומרין אותו כי אס
 על ההגדה ולכן
 אומרים אחר הפרקים
 אמר ר״ח כוי כדי
 לומר קדיש מליו
 אמנם במכירו כתנ
 לאמרו על כל תירה
 שנע׳פע״כל׳הניש.
 וז״ל הרמנ״ס סיס
 אהכה כל י׳ שעוסקים
 כת״ת שננרפ אפילו
 נמדרשית וכי׳ ועיש
 כי האריך המג״א
 קצת כזה והמעיין
 נבאר שנע דפ׳פ
 דמיין דףנא.נסוגיא
 דסישה דף מט. דיה
 ואיהש׳ר דאגדתא
 וכו׳ יראה בי העתיק
 הנ״ש כל לשון
 הרמנ״ה וניאריפה
 למאד וכתנ לכסוף
 וקשה לי אהא דנתנ
 הרמניס לפי שאין

 אומרים קדיש מל
 המשנה ונו׳ שהרי
 רבי מנניא נן עקשיא
 אומר רצה וכו׳ משנה
 כסוף מסכת מכות
 וכ״ת כיון שלא נוכר
 נו שוס דין וכו׳ אינו
 קרוי משנה אלא אנדה
 א״כ קשה שהרי גס
 נפרקים לא נזכר
 נהה שום דין איכ
 למה לא יאמרו קריש
 דרננן על סיום
 הפרקים נלי ר״ח
 ניע ולולא דמסתפינא
 מחנראי הייתי אומר
 שאין זה מדנרי
 כרמנ״סז״לכללאלא
 איזה תלמיד טועה
 נתנ זה כגליון עכ״ל

 הנ׳ש:

. ע משלי ת. פ ישעיה . נ תהלים קיט . ם חני נ  נד. מ משלי ו
:  ־ ישעיה מנ

 הגהות הגר״א
. ח שם . ט שס טז. י שם יז. כ שם כ.h ישעי! . ד שס. ה שם א. ו שם ד. ז שס ג . ג שס ג רה אור א אסתר ד. ב משלי ד  [א] והחכמה ל׳׳ג כי תו
 נזה לא שייך נאה כי סו. צ תסלים קד. ק כראשית יד. ר שמות טו. ש תהליס טו. ת שמות טו. א תהליה עח. ב ישעיה מג. ג שמות טו.

 אין בור ירא מטא
 וכמו שלא חשיב מעשים טוניס וכן לא מכיא פסוק על זה [ועיירש׳י]: [נ] שנאמר כוי. מביא ראיה לשינה ולהלן נאמר עטרת תפארת תמגנך נמיש נמתני׳ הקורם. ואומר עטרת נוי ראיה למיס ולהלן נאמר עטרת
 כנ״ל. וכן לכח שנאמר תפארת כוי. והשינה אינו הזקנה אלא השינה עצמו ומניא ראיה על הזקנה שנאמר ונגד זקניו ככור ולהלן נאמר נשמאלה עושר וכנוד כגיל ואעיג שאריכות ימים ג״כ נאמר שם מ״מ סזקנס עצמס
 שהוא הדר לא נאמר. אבל הנוי והעושר והכבוד מפורש נמתני׳ הנ״ל כשמאלה כו׳ מהן לראשך כו׳: [ג] חמשס. צ״ל ארנעס כמיש במכילתא ונגמרא (דפשחיס): [ד] שמיס וארן מנין שנאמר [ויברכהו ויאמר] כרוך

 אכרם כוי נציל ונל סיישוניס שכתכו המפרשים הס דחוקים גדולים והאמת יורה דרכו(יעי' בגמ' רמסי כלה וציע):

 סלים פרס ששי וםליכןא לה מסכת אבות

 הגהות וחידושים על שמונה פרקים להרמב״ם
(סוכה נב.) שהיצה״ר מניח או״ה  המצוה ועושה כו׳ ואמרו
מ [שטבעו] מ ת  ומתגרה בישראל) וכל שיצרו גלול וחזק בהם מ
י אהכפ טה להן ועכ״ז הוא מושל ניצלו והוגשו מפנ  יומר נ
 יוצרו ה״ז משוצח יותר ושכרו גלול ביותר שאת ממי שאין
 מבעו ממהו לעבור עליהן ואינו מוצא צער וכאב בהמנעו ולכן
י שהראו גבורה עצומה ועשו מלחמה  גלולים ב״מ כו׳ מפנ
ת טבעם מ ח ם היצר שהכריחם בולאי בכת גלול מ  חזקה ע
 העלול בתולדה ובמזג המבקש העברות ורולף אשריהן ועכ״ז
ל שנצחו  לסוף עמלו כנגלו ולבשו בגלי אומץ ואזלו חיל ע
 העריץ השוכן בין צלעיהס ובקרבם אלו וראי ראוים לשכר עצום
 ונפלא יתר הרבה ממי ששוקט ועושה טוב במנוחה מבלי אויב
ת [כן] ת ומליח וזה כל האלם שעל מנ  ומתנגד ומאין שטן מסי
 בא לעולם לבחון גבורתו והתו במלחמה זו הגלולה והעצומה
ת שכר הנלחם בגבורה ונוצת כאשר  ולפי ככלה וקשיה תכפל מנ

 האלכחי

 על כרתנו נאמר שגם הנפש השוקקה לעבור על המצות
ע היא גלולה מנפש צליק שאינו ר  השכליות וכבשה יצרה ה
 חומד ולא מתאוה לדבר עבירה שתהיה ודרך כלל אמרו לפום
ת הגדולות שהנפש מתאוה ו ר ט ע  צערא אגרא וכ״ש באלו ה
ף מכות וכל אדם במשמע  להם ומשמלתס (כמו ששנינו סו
 ולאי) כגזל ועריות ולומיהם (אע״פ שמצתס אינן ממצות
 השמעיות כל שכן ששכרן גלול והרבה מאל יותר מבמניעת
ו בכל המצוות קפ  השמעיות(ובאמת שהאיש הישראלי יצרו תו
 המונעות את האלם מעשות לבר מהלבריס שתפץ (עם
 שבולאי יש הפרש בין תאות ... עצום ללבר תשק טבעי ובין
 זולתו הבלתי טבעי ... אצל האיש הישראלי ומעוררות אותו
ך לו משתוקק יותר  להתאות לעבור עליהן לפי שהיצר סמו
 ללבר האסור כמ״ש (משלי נו) מים גנובים ימתקו וגו׳ וכן
 אמרו ג״כ (קידושין לא. וש״מ ועי׳ חוס׳ שס ובע״ז ג.) גלול

. שבוש ם בפז לאי ן המסו ל מלשו ו ס ל ש ס ר פ מ  פ״ד כתב ה
 כי המסולאים מנחי הא והוא כענין ערך בכתם אופיר
 לא מסילה אבל סלסול מלשון סלסלה ותרוממך ומזה אמרו
 חכמים נהגו כהנים סלסול בעצמם הוא עגין גובה
 ורוממות: (יעב״ץ)
׳ שהיא ו ה כ ״ ף לדבר מ ס כ ק שהנפש אשר ת פ  &״ו ואין ס
ה כוי. ל א ד מ ח א ה לא תחאוה ל ב ו ש ח ה ושהנפש ה ר ס  ח
פ שלכאורה נראה ללברים נכונים ומקובלים אל הלעת ״ ע  א
 בתתלת המתשבה וכמו ששמח בהם הרב התסיל המחבר ז״ל
 תנות נפשו בע״ג אלהיס שזכה וזיכה את הרבים בלבריו
מ אתר בקשת המתילה אני אומר שאין ״  הנעימים ומתובלים מ
סכם בחז״ל כי לפ״ד האומר(ברכות דף לר:  זה רעת תורני מו
 סנהלרין צט.) במקום שב״ת עומרים צ״ג אינם יכולים לעמול
ו הלא  וכן מ״ש (סוכה דף נב.) כל הגלול מתברו יצרו גלול ממנ



 הגהות וחידושים על שמונה פרקים להרמב״ם טז
 וביסוד־ ... כזווג שני שהוא לפי מעשיו גס אמרו שמותר
 לארס אפי׳ בנו״ב שמא יקלימנו אחר ברתמים ואין בכל זה
 גזירה מותלטת ולא בטול ושינוי רצון אלא הוא כענין
 היעולים הטובים והפכיהם שבמורה אס בתוקתי תלכו ונמתי
 גשמיכם וגו׳ שאם יקיימו התורה יתקיים היעול הטוב
 ההוא ואם לא יתקיים הפכו ... הגזרה תלויה בבשירמ
פ ״  האלם כן הלבר בממס הנעשה לאלם כך נגזר לו ולאי ע
י זה י שגרמו לו אך לא היתה הגזרה שתתקיים ע״  מעשי
 התמסן אמנם הוא ע״י בתירתו ונטייתו הרעה געשה ממנו
 משתית לתבל: (יעב״ץ)
׳ ענשהו שיונח  והתמידו מפני זה על כפירתם כאמרו וכו
 על אהבתם וכו׳ כצ״ל: (ר״ב מרנשבורג)

 י״ל מלק לעוה״ב אמר שבמקיים אומם מפני [הכרע לעת]
 ולא מפני גזרת מלך אינו ממסילי או״ה ולא ממסילי או״ה
 ולא ממכמיהם ... לעה מורנימ אלהימ (לכאורה סומרת מ״ש
נ שניהם עולים בקנה אתל) וכבר ימלמי  כאן אמנם כשיובן ע״
 מקום לבאר לבר זה מלבר מ״ש כאן באוצר הטוב ובתלון צורי
ה מסיל כ״ש באו״ה שעליהם  וכן ארז״ל אף בישראלי לא ע״
 נאמר ותסל לאומים תטאת ואכמ״ל בזה: (יעב״ץ)
ח דהשי״ת לא יגזור בעשיית המצוה. אומר אני אין ״  פ
 זה כלום כי אמנם הי״ת יגזור אם ירצה פלוני
 בעשיית מצות נישואי אשה ויתן לבו להשתלל בקיומה אז
 יזמין לו הקב״ה אשה הגונה הראויה לו כמ״ש תז״ל מ׳ יום
 קולם יצירמ הוולל ב״ק מכרזת ואומרת בת פלוני לפלוני

ל מי ״ ק לברכומ (לף י.) מ ״  הארכמי בזה כבאור הגלה פ
 כהתכם כו׳ יעוין שם בהרתבה במלק הקשורים גם בסולם בימ
 אל ואולם לרך הפילוסופים אינו לרך התורה כי מי שיעשה
 הטוב והישר במצומ המפורסמומ לבני אלם מצל היומן טוב
 במיים כהסכממ השכל עליין אינו מוצא מן בעיני ה׳ בשביל
 כך ולא יקבל שכר מאמ ה׳ על זה כמו הטוב והישר בעיני ה׳
 מצל עשותו מצותיו וקיימו אומן לשמו ימ׳ בילעו כי לבר ה׳
/ עם כי לא  הוא שומר תורה אשרהו אס נתכוין בה ... ה
 יקופת שכר העושה מצות אפי׳ שלא לשמן הנה שכרו אמו
 בעוה״ז אבל התאב לעברות המפורסמות ועוזבם ומניתם מפני
. ושמור לעוה״ב שוב מצאתי . . ו  צווי בוראו הוא ולאי טוב ממנ
 לר״מ במבורו סוף הל׳ מלכים בענין שאמרו רז״ל מסילי או״ה

ר בנין יהושע פ ר ס ב ח מ ל ה ע ת ב מ ד ק  ד
 אוהב כסף לא ישבע בס!* אוהב מצות לא ישבע מצות ואוהב בהמון וגו׳ שכל טי שהומה ומהמה
 אחר המצות ומצות קבועה לדודות אין לו מה הגאה יש לו עכ״ל הובא ג״כ קצת מזח בםג״א
 ס״ם קג״ד . ומהגהו מילי מעליותא תקעתי יתד במקום גאמן אחל בל יצען לבגות הבית הזד..
 שידוע איש כמוני היום אין םיפמ בידי לבגות בהכ״נ או בהמ״ד וכדומה טצוה הקבועה לדודות.
 באשר שדלוחי ולי יהושיע . אולי אה דכאי רוח יושיע . ואבנה ממנה להשלים בזה הבנין
 בעזר החוגן לאדם דעת ויה״ר אמרי פי והגיון לבי וגו׳ ויהי נועם ה׳ וגו׳ ובטוח אני במרת טובם
 ועגותנותם דחכמי גאונים יצ״ו שיתאמצו ג״ב לבטח ולחזק הבגין ולא לסתור ח״ו שלכך נקראו
 ת״ח בגיך ואל תקרי בניך אלא בוניך שבונין ומחבבין דברי חבריהם ותלמידיהם, ועיין ס״פ
 השלם מש״ש בם״ד • והגגי מן המודיעים מה דאיחא בם״ח םי׳ תקג״ט וז״ל וכל צדיק שמפרש
 דברי צדיק א׳ כגון אמורא שמפרש דברי הנא או דברי אמורא שחיה לפניו. כשמת יוצא
 התגא כנגדו לקבלו בסבר פנים יפות וללכת עמו ולבקש מן המלאכים להקל עליו ולתיירו לפגי
 הקב״ה לדבר עליו טובות. ואם צדיק א׳ עשה ספר ובא צדיק ועוסק לסתור אותו ספר או מקצתו
 בדי להראות חריפותו ולא העמיד דבריו על האמת. כשמת הגד. המה קובל ע״ז שבא לסתור רבדיו
 בחגם . ובסי׳ תנ״ו כתב ג״כ מזו! מה דאיחא בב״מ פא״נ דס״ב ע״ב אמר רבא כי שכיבנא ר׳

 אושעיח גפק למתי דמתרצנא מחני׳ בווחיה וכן אמר דבינא על ר״ח ור״א ע״ש :
 גם לדעת מה דאיתא עוד שם סי׳ תק״ל חייל מי תכן דוח ה׳(ישעיה מ) כי הקב״ה גוזר טי נעשה
 חכם ומה חבמחו וכמה שנים וכמה ספרים יעשה יש שגוזד עליו שעושה ספר א׳ או בי
 או ג׳ ובן בחלמיד ובן לפחוד קרייה ובן בסודות אחרים. וכל מי שגילה לו הקב״ר. דבר ואינו כותב
 ייבול לסחוב הרי גוזל מי שמגלח לו • כי לא גלד. לו אלא לכחוב דכתיב (מהליס כה) סוד ה׳ לידאיו
 ובריחו להודיעם , וכחיב (משלי ה) יפוצו מעינותיך חוצה . וזה שבחוב יביא במשפט על בל
 נעלם שגורם שגעלם אם טוב שגילה לו אם רע שאינה כותבה וכו׳ עכ״ל. וכע״ז כתב הרב
 המקובל הגאון מה׳ הירץ זצ״ל בהקדמה שלו על פי׳ הסידור וז״ל אשר קהלת לכל זמן ועת לכל
 חפץ להודות שיש זמן לדורות אחרוגים לחדש ד״ת מה שלא יכלו הדורות ראשונים לחדשו אן*
 כי קטגם עבה ממחגי אחרוגים . לפי שעדיין לא הגיע הזמן של חפץ הדור ההוא וכו׳ ליש ודי

 בהתנצלות זו כי ודאי ידונו אותי לכן! זכות וכל הדן את הכירו לכף זכות וכו׳:
 ומעתה אכפול עוד. טעם לשבח. ע״ש החיבור . בנין יהושע. כי גימטריא תק״ג . כמנין
 שמי המכונה, ושם המכונה של אבי טורי ג״י פלפ בן החכם מ' אייזלן .
 חושבגא דדין כחושבגא דדין . גם גימטדיא. עם הכולל בן חסודה סעריל שם אמי זצ״ל.
 וכן דאיתי בהקדמה של ם׳ זקוקין דנודא. ובעודא דאשא. שהוא פי׳ גחמד וגעים .
 על תנא דבי אליהו וז״ל שער ב׳ ועוד ט״א שנקרא שער שמואל כדי שיזכור שם
 המחבר על שם חבורו ולא משום יהודא חייו. רק כדי שיאמרו הדברים בשם אומרו ויקוים בו
 הפסוק אגורה באהלך עולמים שמטעם זה איתא ספ״י דיבמות דף צ״ו ע״ב שר׳ יוחנן איקפד שלא
י אפשר לאדם לגור בשגי עולמים כ ו p (6 תהליס)אמדו הלכה בשמו. דאר״י א׳ שמואל אגורה וגו׳ 
 אלא אמד דוד לפני הקב״ד. דבש״ע יהי רצון שיאמרו שמועד. מפי בעולם הזה דא״ר יוחנן משום
 רשב״י כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעוה״ז שפתותיו דובבות בקבר, א״ר יצחק בן
 זעידא ואיתימא ר׳ שמעון נזידא מאי קרא וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים וגו׳ (ש״ה זי)
 ככומר של ענבים כיון שמניח אדם אצבעו עליו מיד דובב אף ת״ח כיון שאומר דבד שמועה מפיו
 בעוה״ז שפחותיו דובבות בקבר ע״כ הגמרא וכ״ה פרק חלק דף צ' ע״ב ובכורות רפ״ה דל״א.
 וכן בחלק צ״ג ע״ב איתא עוד מאי שם עולם אתן ל\ אשד לא יכדת (ישעיה נו) א״ר תנחום דרש בר
. וכן מציגו בזוהר פ׳ ויחי עמוד תס״ר שביקש ר׳  קפדא בצפורי זה םפר דניאל שגקרא על שמו
 יצחק מן חבירו ד׳ יהודה שלש מילין וחד מגהון שיאמר ד״ת סן שמו ע״ש מעשה נורא מאד
 מזה העגין . ובירושלמי ספ״ב דשקלים מאריך בזה ומסיים ג״כ רב גידל אמד האומר שמועד. בשם
 אומרו יראה בעל השמועה באילו עומד לנגדו שנא׳ אך בצלם יתהלך איש (מהליס למ) ע״ש וכן
 בדורות ראשונים שהזכירו שמותם על ספריהם כמו שמצינו בריש ספר הרוקח וקראתי הספר הזה
 רקח כשמי אלעזר וסימן מעשה רקח שמן בגימ׳ אלעזר בן יהודה (ש״צ) כל אדם צריך לרשום
 שמו גספדו כמו חנא דבי אליהו מהחיל ויגרש את האדם כי ויגרש כמו תנא דבי אליהו (תקי״ט).
 מדרש תדשא מחחיל תדשא הארץ דשא כי תדשא כמו (ז״ ה רב״י פינח״ס ב״ן יאי״ד) (תש״ס).
 ומדרש בראשית רבה מהחיל ואהיה אצלו אמון שעשועים ואהיה אצלי אמון שעשועים כמו
 רביגו הושעיה רבה (סמע״א) ופרקי דר״א מתחיל מי ימלל גבורות.ה׳ כמו אליעזר בן הורקנוס
 (משצ״ז) וכן סדר עולש מתחיל מאדם ועד נח כי מאדם עם הכולל כמו יוסי עכ״ל הרוקח • ש״מ
 שצריך כל אדם לרשום שמו בספרו כנזכר וכן נהגו כל אחרונים וע״כ לא טוב אנכי מרבותי ולא

 נופל אנכי מהם יהאדעוא להיות חלקי עמהםעכ״ל ועיין בסדר אלי׳ רבה פרק כ״א:
מ מה שאני כוחב באדר״נ. מפרש. הוא מה שראיתי בחיבור על אדר״נ מהרב המאה״ג ף  ן
 בעל המחבר לקח טוב מהו' אליעזר ליפמן בד׳ מגלי ז״ל מק״ק זאמושט שנדפס בק׳׳ק
 זאלקווי שנת תפג״ל. אבל מאד קיצר בכמה סוגים ופרקים. והמקום ב״ח הניח לי להחגדר
״ י ש ר פ י ava מ ם קראת י נ ם שו י ד ח ם א ה •שראיתי בספרי מ ה ותלה . ו נ ו כ ת על מ ו ב ן א י ת בנ ו נ ב ל  ו
. גם לדעת שדש״י על סרקי אבות נדפס אצל מדרש שמואל , וספד ז  שים גגד עיניך ולבך ע״

 זקיגי הרב הגאון טהר׳׳ל מפראג זצ״ל נקרא דרך חיים על פרקי אבות ;

 יך!1(^{[ ךן (פ׳ ל) אז יבגה יהושע וגו׳. הל״ל אז בגד. אלא אז כשדאה הגם עלה בלבו שיבגה
 מזבח לה׳ עי׳ רש״י בחומש על פ׳ אז ישיר משה וגו׳ בפי בשלח • גם אגכי
 יהושע בן איש ביגה מהו׳ יצחק גר״ו כאשר לא משתי מתוך אהלה של תורה. והגעתי
 להגהו מס׳ שסי׳ דכ״א מש״ם . דהייגו ד״א . כלה . אדר״נ. מם׳ שמחות . סופדים . הגדפס
 בכרך סגהדרין באשר שהמה בלי פי׳ וכולה מוקשה. ובאיזה מקומן ט״ם. שמתי בלבי דברי הם״ח
 אם ראית דבר טוב או מצוד. שאין דורש ומבקש אותה רדוף והשיג אותה. לקיימה ולשמור ולעשות
 כי זהו גקרא מת מצוד. ע״ש םי׳ תתקמ״ו עוד בעגיגי למוד עפי״ז. ע״כ תמכתי יתדותי במאמר
 חז״ל הבא לטהר מסייעין אותו . שלא אבוש ולא אכלם כחפלח ד״נ בן הקנה בכגיםתו לבהמ״ר
 וכו׳ (ועי׳ באו״ח ס״ש ק״י בס״ז ומג״א התפלה שראוי לאומרה בכל יום) . ע״כ עלה ברעיוני
 לבגות בית פי' מספיק וקצר על החורה החתומה בעזר החוגן לאדם דעח . ועל דרך בגין בית
 קורות וארזים מעצי היער . אבני גזית מהרים וגבעוח. ועפר ממקום אחר יקח וטח את הבית .
 כן גם אגכי אעשה לביתי ללקוט שושגים וראשי בשמים . בוגד. עולמים . פירושי גאוגינו מעוזינו
 מאור עיגיגו. המפוזרים במקומות הרבה ולבגוח בית במקום א׳ . הן בפירוש הענין והן בהגהות
 כפי אשד יורוני מן השמים . בא נא וראה מימי הדפום של ש״ס אשר הגיהו בו מהרש״ל מהרש״א
 מהר״ם בה״ז וצ״ק. מלבד גרסת דש״י ותום׳ מזה תקיש ותדין על הנהו הלכות שלא נראה בעליל.
 ולא זכינו לאודם של מאורות הגדולים איש אשר עבר בה לתקן מה שצ״ל ומכלל ופרט פירושו
 של דבד . ומיום עמדי על דעתי גשגבה חפליאה בעיני. על גדולים בכל דור ודור מימות רבינו
 הגדול מאוד עיגינו בש״םוחג״ך אשד רוח הקודש דיבר בו ה״הרש״י זצלל״ה . שלא שתו לבם
 לאלו ההלכות לבאר ולפרש כמו בש״ס ומדרשים . וכדאיחא בפסיקתא הובא בילקוט יחדו דע״ח
 ע״א כי חולח אהבה אני א״ר יצחק בראשון שהיחה הפרוטה מצויה היה אדם מתאוה לשמוע דבר
 משנה ודבר תלמוד . עכשיו שאין הפרוטה מצויה וביותר בזמנים הללו . אדם מתאוה לשמוע
 דבר מקרא דבר הגדה עכ״ל . דק בלתי םפק כבר היה לעולמים- ומי יודע איה מקום כבודם
 במקומם מוגח . ואפשר לומד מרוב פשיטותא אצלם הגיחו הדבר כמות שהוא, וא״כ הלא כבד
 ניבא (ישעיה כט) לכן הנני יוםיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא ואבדה חכמת חכמיו ובינת
 נבוניו חסחתר ודרש רב פ״כ דשבת דקל״ה ע״ז עתידה חורה שתשתכח מישראל וכו׳ ופי'
 המהדש״א בח״א שם הפלא ופלא שיהיה הפלאה כפולה בהם דהייגו שגם הגגלה של תודה תשכח•
 כדמםיק ולא ימצאו דבר ה׳ זו הלכה . עחידה אשה וכו׳ ופירש בה הכפל חכמת חכמיו חאבד
 בגגלח . וביגת גבוגיו תסתתר בגסתר עכ״ל וע״ש עוד בגמ׳ הנ״ל מה שדרשו חז״ל על נבואת
 (עמוס מ) הגה ימים לאים וגו׳ לא רעב ללחם וגו׳ כי אם לשמוע את דבר ה׳ וגו׳ והגה בעו״ה בגלות
 הזה אין תורה. ומילתא דפשיטא לחו לראשונים מיבעיא לחו לאחרונים י והמה ב״א ואגחגו
 כחמורים . אבל לפ״ז יאמלו גא עבדי ה׳ מטונך . מי שמך לאיש. ומה גבר מגוברין איך לא
 יראת לגשח לפתוח בהלכה זו . דעו גא רבותי שמעוטא דמעוטא חלקי אמרה גפשי בזה . כי
 ראשוגה יסעו פי׳ רש״י מה שהובא מהלכות הללו בש״ם . ויש מהם שאיתא במדרשים וכדומה
א. ענבי גפן בעגבי גפן,  בספרי הקודש . עשיתי שדוכין לקשר הנה . ואמרחי לדבק טוב הו
 והגוסחאות ישגים הגחתי במקומם כמו שהיה וגוםחא או גרסא אחרת מה שצ״ל הצבתי ציונית
 לסלת פלח נקיה. והמעיין יבחר ויקרב האמת הגיח[ לכתוב. ועוד ראוי לאומרו טעמים נכונים
 על שהכגםתי את ראשי לזה הפי׳ ראשון כדי לעורר לבבות הטהורות . גדולי מאורות . חכמי
 ראשי ישיבוח. גאוגים וחדים הגבוהוח שיאמרו נא אם זה חלוש מתחזק אל לבו לגשת הלום
 לגדלות ותורה זו. אף אגו נאמר בו דברים כגים ואמתים לחלקם ביעקב ולהפיצם בישראל ויגדיל
 חודה ויאדיר . וכך שמעתי מפה קדוש החסיד מורי הרב הגאון האמיתי והמובהק בחריצות ועגיוות,
 תנוח נפשו בג״ע כש״ת מ׳ משה זרח זצ״ל איידליץ מק״ק פראג אשר שבק חיים לכל חי ויצאה
 נשמתו בטהרה יום ד׳ פ׳ אמוד ה׳ אייר תק״מ לפ״ק וז״ל ובמקום שאין אנשים השתדל להיות
 איש (פ״א פ״ב מ״ה) . ר״ל שתעשה איזה מעשה שע״י כך יהיה אחר איש ולכן אמרו חז״ל ודקדקו
 להיוח פועל יוצא על אחר ולא אמרו השחדל שתהיה אתה איש אייו כוונתם שע״י מעשיך יקנאו
 אחרים ג״כ בזה ואיש אח אחיו יעזודו והאריך בזה ע״פ משל דאיתא בעוללות אפרים על מלך
 שהיה לו גבור בעיר היושבת על הספר ובא מלחי;ח גדולה עליה ואז לקח מהם המלך הגבור
 הזה אשר היה נלחם מלחמחם. כדי שיעמדו בגי המדיגה לבדם למלחמה ולא ישימו על הגבור
 בטחוגם והגה באשר שאינם מלומדי מלחמה יראים כ״א לנפשו איך ומה לגשת אל
 המלחמה עד שבא איש חלש וקטן ואמר שהוא רוצה להיוח מתגשא לכל לראש ועי״כ היה
 קגאת איש גבורי כח מרעהו ההוא. עיין שם בספרו חדש דרשה ב׳ ד׳ י״ר ע״א הגדפם בק״ק
 פראג נקרא אור לישרים י״ר דרשות בפלאות מרהיבין דעהו של אדם . לכן בודאי ג״כ ע״י
 פרושי בהגך הלכות יעוררו גא ויחיצבו גא שרי אלופי חורה ללחום במלחמחה . קולע אל
 השערה ולא יחטיאו . ומש״ה גמי העתקתי כ״פ דברי רש״י ומפרשים אות באות ולא הבאתי
 קושיה התוספות או פשט מפרשים ע״ז למען כ״א יבחור בפירושו כפי השגתו באמת ובתמים.
 שוב שגית התגצלותאחרי רואי במ״ר פ׳ אחרי פכ״ב על פסוק איש איש מביח ישראלוז״לר׳
ד אין לו ו מ ל ת ה ו ר ו י ח ה אהר מ ה מ ה ו מ ו ה ל מי ש כ ד (קהלמ ה) ש ה בעב ד ש ך ל ל ר מ מ ו ה א י מ ח  נ
 םה הגאה יש לו (ר״ל שאיגו מלמד לאחרים ע״ש בידי משה) . ר״א בד אבא בשם ר׳ אחא
 אמר למד ולא לימד אין לך חבל גדול מזה. ודבגן אמרו ויתרון ארץ וגו׳ אפי׳ דברים וכו׳,
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מ מדה זו שהיא נוהגת לדורות (י•) שאהרן ובניו נתקדשו בשמן המשחה שגא׳ ש א  ג£רל] ל
 * I (שמות ל) ואת אהרן ואת בגיו תמשח וקדשת אותמ לכהן [נ]: ג יהושע קבל
 א(*0 משד, M נתקדש בענן וקבל תורה מםיגי שנא׳(שמות כד) וישכון כבוד ממשה שנא׳(במדבר מ) ונתתה מהודך עליו למען ישמעו כל עדת בני ישראל.
 ה׳ על הר סיני[ב]למשה לטהרו זה היה אחד עשרת הדברות דברי זקגים קבלו מיהושע שגאמר (שופטים ב) ויעבדו העם את ה׳ כל ימי יהושע
 ר׳ יוסי הגלילי *(משום) ר״ע אומר [>|(שם) ויכסהו הענן ששת ימים [י] למשה? וכל ימי הזקגים אשר האריכו' ימים אחרי יהושע אשר ראו את כל מעשה

 (הה״ד)(שם) ויקרא אל משה ביום העוביעי מתוך העגן M לחלוק לו כבוד?
 למשה. א״ר נתן מפגי מה גתעכב משה כל ששת ימים ולא שרה עליו דבור. ״

 בשביל שימרק מכל אכילה ושתיה שהיה במעיו עד [י] שעה שנתקדש ויהא
 כמלאכי השרת. א״ל רבי מתיא בן חרש [ז] ר׳ לא אמרו אלא לאיים עליו כדי
 שיקבל עליו דברי תורה באימה ביראה ברתת ובזיע שנאמר(תהלים ב) עבדו את
 ה׳ ביראה וג^ו ברעדה. מעשה [ח] שאירע בד׳ יאשיה ובר׳ מתיא בן חרש
 שהיו שניחם יושבים ועוסקין בדברי תורה פירש ד׳ יאשיה לדרך ארץ א״ל ר׳
ז רבי מה לך לעזוב דברי אלהיםחיים ולשטוף בדרך ארץ (ואע״פ מ  מתיא בן ק
 שאתה יבואני תלמידך אין טוב לעזוב דברי אלהים חיים ולשטוף בדרך ארץ)
 ואמרו כל זימן שיושבין ועוסקין בתורה היו M עושין (ב) מקנאין זה לזה
 וכשגפטרין-דח$ין כשהן אוהבים מנעוריהם יי ב ע״י משה נתנה תורה בסיני
 שנאמר (דברים ה) ויכתבם על שני לוחות אבנים ויתנם אלי ולהלן הוא אומד
 (ויקרא ט) אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר גתן ה׳ ביגו ובין בגי ישראל
 בהר מיני ביד משה. [י] תורה שנתן הקב״ה לישראל לא נתנה אלא ע״י משה
 W שנא׳ ביני ובין בני ישראל זכה משה להיות שליח בין בני ישראל למקום.
 משה [ל](עשה את איל המלואים ואת) שמן המשחה ומשח בו אהרן ובניו
 בל שבעת ימי המלואים (ג) ממנו גמשחו כחגים גדולים ומלכים [«] ואלעזר
 שרף פרת החטאת שממנו טמאים מטהרים לדורות. א״ר אליעזר(ד) גדולה

 הגהות הגרי״ב
 (א) [כל זה כיומא דף ד.]: (ב) [כעין זה קידושין דף ל:]: (ג) [הוריות דף יא:]: (ד) ר״ל גזה גדילה המוס

 כוי שאהרן וגניו כוי: (ה) כדאיתא בהוריות שס ואעיפ שהיא כ״ג כו׳:

 ה׳ הגדול אשר עשה לישראל . שופטימ קבלו W מיהושע שגאמר
 (רות א) ויהי בימי שפוט השופטים. גביאימ קבלו משופטים שגאמר (ירמיה ז)
 ואשלח אליכם את כל עבדי הנביאים יום השכם ושלוח. חגי זכריה י ומלאכי
 קילו מנביאים. אנשי כגםת הגדולה קבלו מחגי זכריה ומלאכי. והם אמרו
 שלשה דברימ הוו מתונין בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה:
 ד הוו מתונין בדין כיצד מלמד שיהא אדם ממתין בדין שכל הממתין בדין
 מיושב בדין שנא׳(משלי כה) גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה
 מלך יהודה ולא שהעתיקו אלא שהמתינו. אבא שאול אומר לא שהמתינו
 אלא שפירשו. בראשונה היו אומרים משלי ושיר השירים וקהלת [ע] ננוזים היו
 שהם היו אומרים משלות ואינן מן הכתובים ועמדו וננזו אותם עד שבאו אנשי
 כגסת הגדולה ופירשו אותם שנאמר (משלי ז) וארא בפתאים אבינה בבנים נער
 חסר לב [וגו׳] והנה אשד, לקראתו שית זונה ונצורת לב הומיה היא וסוררת
 בביתה לא ישכנו רגליה פעם בחוץ פעם ברחובות ואצל כל פנה תארוב
 והחזיקה בו ונשקה לו העיזה פניה ותאמר לו זבחי שלמים עלי היום שלמתי
 נדרי על כן יצאתי לקראתך לשחר פניך ואמצאך מרבדים רבדתיערשי חטבות
 אטון מצרים נפתי משכבי מור אהלים וקנמון לכה נדוד, דודים עד הבקר
 נתעלמה באהבים כי אין האיש בביתו הלך בדרך מרחוק צרור הכסף לקח
 בידו ליום הכסא יבא ביתו. וכתיב בשיר השירים (׳) לכה דודי נצא השדה

 גומחת הגר״א ^
 [א] עלה בענן ונתכסה בענן ונתקדש בענן כדי לקבל תורה : [ב] ויכסהו הענן לטשה לקדשו זה: [ג] וישכון
 כבוד ה׳ טד״ח: [ד] להר ולא למשה ויקרא: [ה] מיטה וכל ישראל עומדין ולא בא הכתיב אלא: [ו] שיתקדש
 ויהא: [ז] לא בא היתיב אלא: [ח] שאירע ל״ג:[ם] דומיןלםקנאין: [י] כל התורה: [כ] משה. ביגו: [ל;שמש
 את שבעה ימי המלואים ועשה שמן: [מ] וא״ר אליעזר גדולת משיחה וו שאהרן ובניו נתקדשו שהיא לרורוח שנאמר: [נ] אלעזר שרף פרת החטאת שטמגו ממאיס מטהרים לדורות: [ס] מזקנים [וכ״ה נס״א]: [ע]יגגזו שחס:

 כסא רחמים
 פרק א שהיו שניהם כוי. שהיה ר׳ מתיא תלמיד הבר ולהט קאמר שניהם יושבים ועוסקים: ולשטוף נד״א.
 1 בלומר להתעסק הרבה במשא ומתן: ואיע״פ שאתה רבי ואני תלמידך. ואין להוכיח כמוכיח לחגירו אני

 אומר אין מוג לעזונ כוי שהוא בדרך כבוד. וכ״ש שתלמיד חבר הוה : שנאמר ויהי כוי. לא קפיד כ״כ אקראי
 דקרא להזכיר שופטים נקנו: אנשי כה״ג קבלו מחז׳ו. אע׳ג דמז״ו סס מכלל כנה״ג ר״ל דשאר כה״ג קנלו מחזיו שהם הראשונים של כה״ג: ולא שהעתיקו. כמו מעתיק שכותב מספר אל ספר דאין זה שבח לאנשי חזקיס
 שהכתוב משגחס אלא שהמתינו ופי' העתיקו במו עתקה בכל צוררי שפ" נתישנס ותרגום ישן עתיק מרש רד״ק נשרשיס והיינו שהמתינו מתון מתון ונתישנו להויניאס לאור וזהו פי׳ הוו מתונים בדין שתישנו הדין לרדתלעומקא
 דדינא כפרש״י גסי׳ אבות: אלא שפירשו. ופי׳ העתיקו כפשוטו כמעתיק ספר והשבח הוא שהיו גונזים אותם והס פירשום והיינו כמ״ש כילקוט(משלי כה): אגשי חזקיה ופי׳ כציל ונ׳כ בספר אהבת חשל. זמיש נננין ׳הזשפ
 ליתא דלא נקראו כנסת הגלולה אלא חז״ו וסיעתם על שס שהחזירו עטרה ליושנה כמ״ש ביומא(דף סס:): וארא בפתאים כוי. והנה אשה לקראתו כו׳. רמז לענייני סט׳יא וטענותיה מתענוגי העוה״ז הנראים לעין נמ״ש הרב כלי

 יקר ע״פ ותאוה הוא לעיניה שהוא עיקר טענת היצר הרע כי ענייני עוהיז הס נראים וגלויס: לכה דודי כוי. ענייני דבוק כנסת ישראל נהקנ״ס •

 הגהות מהריעב״ץ
.... L ג .  — , _ יב נ״ל דמפרש ליה מלשון עתק ,
 מתונים נהם יק׳ל: אלא שפירשו. נ״נ נמו [איוב לנ] העתיקו מהם מלים: אומרים משלות הן כצ״ל:
 פרק א ולא שהעתיקו אלא שהמתינו. נינ נ״ל דמפרש ליה מלשון עתק והדנרים עתיקים [דה״א ד] וזהו עיי שה;ו

 יהושע
 התחיל גמי האדר״ג לפרש היאך היתד. הקבלה ההיא)

 עומדת: שממנו טמאים מטהרים לדורות. כדאיתא במש׳ סרה פ״ג מ׳א. ומ״ש בתוס׳ יו״ט מיג ד״ה וזרקו
 כשינא הגואל ואליהו ב״נ יהיה הטהרה מאותו האפר פרה: אר״א וכוי שהוא נוהג לדורות.נמצא זנה משה שכל
 מעשיו עומדים לדורות כמו התורה שניתנה עי" כנ״ל. ועיי נמפרש נע״א: אותם לכהן. והוא נהוג לדורות כלא"
 לקמן ריש פמ״א ועי׳ מה שנתנתי שסבס״ד: יהושע קבל ממשה . כפרקי אנות הגירסא ומסרה ליהושע וכתנו
 מפרשים שכל מה שקנל מסר ליהושע. אנל במשה לא יוכל לומר שנמסרה לו כי לא נמסר לו נל התורה שהרי
 שער החמשיס לא נמסר לו כדאיתא נמס׳ ר״ה דכ״א על פסוק תהליס ח׳ ותחסרהו מעט מאלה־ס. ולפיכן אמר
 שקיבל כלומר כל מה שהיה ראוי לקבל קנל מסיני ע״כ והמפרש מיישנ הגירסא דהנא שהרי אמרו פני משה כפני
 חמה פני יהושע כפני לננה דמרמז על השגתם נדאיתא נמש׳ נ״נ דף עה על פסוק ונתתה מהודן ולא כל הודן
 א״כ גם כיהושע נופל לשון קנלה כמו הגירסא דהכא: זקנים קילו מיהושע. אין אלו שנעים זקנים שהיו בימי
 משה אלא זקנים שהיו רודן ושוטרים על ישראל שנאמר ויעבדו את ה׳ וזקנים הללו מסרו לנל זקנים שהיו בכל
 דור ודור לעתניאל ועתניאל לאהוד ושאר שופטים עד שבאו לאנשי כנה״ג כ״כ רש״י בפריו׳ אבות. והנה צריך
 טעם למה מניא הן קרא דסופטיס כ׳ הלא מוקדם מזה כיהושע (כ״ד ל״א) ג״כ איתא סו' קרא. ונראה משום
 דקתשיכ הכא סדר הדורות שקבלו התורה שופטים מזקנים ונמקיאות של שופטים כתיב אחר כך וגט נל הדור
 ההוא נאספו אל אנותס ונתנ הרלנ״ג שם נאספו אל אנותס הרצון נו שכנר נאספו אל אנותס ר״ל הזקנים כלם
 אשר ראו את כל מעשה ה׳ וכי' עיש ואח״כ כתינ שם ויקס ה' שופטים וגו׳ לכן מניא סן מקרא דשופטיס שנזכר
 שס כסדר יהושע זקנים שופטים. רק זאת לדעת שנמס' שנת דף קה מכיא ג״כ הגמ׳ הך קרא דשוסטיס ולגאזרס
 שם הקושיא נמק״ע למה(א מניא ממוקדם מיהושע כ״ד. אנל ראיתי כילקוט יהושע כיד שמניא נאמת הך דרשה
 דמס׳ שנת על הפסוק ההוא של יהושע כ״ד ע״ש: גביאים קבלו משופטים. נפרק׳ אנות הגירסא יהושע לזקנים
 וזקנים לנניאיס. ועל פי פירש״י סנ״ל צ״ל כאן שופטים קבלו מזקנים. מפרש: ויהי נימי שפוט השופטים. שהיו
 הדורות מתפרנסים ע״י שופטים לרד והזקנים ננר מתי. גם הכא נאמר למה מניא הך קרא דנימי נזעז זסול״ל
 משופטים נ׳ ט״ז וח״י ויקם ה׳ שופטים ויושיעום וגו׳. וני הקים ה׳ להם שופטים והיה ה' עם השופט והושיעם
 מיד אויביהם וגו־ רק בהנך מקראות נוכל לומר שהשופטים היי רק ראש להושיעם מאויביהם אבל לא מזכי;
 שהיה מלמד עמהס לכן מביא הן קראי נימי שפוט השופטים שהיו מלמדם לדורות כנ״ל והמפרש נתנ דרן אחרת
 ע״ש: גביאים קנלו משופטים שנאמר(ירמיה זי) ואשלח אליכם וגו׳. דאיהא שם כירמיה לעיל מיניה כ״א את
 הדנר הזה צייתי אותם לאמר שמעו כקולי וגו׳ והלכתם ככל הדרן אשר אצוה אתנם וגו׳ למן היום אשר יצאו
 אנותיכס מארן מצרים עד היום הזה ואשלח אליכם וגו׳ נמצא מונח שפיר מהן סיפא דקרא דנניאיס היו קלובים
 לשופטים לקנל מהם שאפילו תינף מיציאת מצרים היה להם נביאים: קבלו מנניאיס. מנניאיס הראשונים שקדמו
 לפניהם מה שקבלו מהשופטים. מפרש: אגשי ננה״ג. ק״נ זקנים הוי זרונבל נחמיה שרי׳ רעלי' מרוני בלשן שהיו
 נימי עזרא כשעלו מן הגולה בבית שני ואיתא נמס׳ יומא דף סט ע״כ אריכיל למה נקרא שמן אנשי בנה״ג שהם היו
 ננסי׳ גדולה וקדושה(רש״׳ שהחזירו עטרה ליושנה אתא משה אמר האל הגדול הגכור והנורא(נפ׳ עקב)אתא ירמיה
 (סי׳ ל״נ) ואמר עובדי כוננים מקרקרין נהיכלו איה נוראותיו לא אמר נורא אתא דניאל(סי' טי) אמר עונדי כוכבים
 משתעבדים כבניו איה גבורותיו לא אמר גמר אתי אינהו ואמרו אדרבה זה הוא גנורת גנורתו שכובש את יצרו
 שנותן ארך אפיס לרשעים ואלו סן מראותיו שאלמלא מוראו של הקניה היאך אומה א׳ ינולה להתקיים נין האומות
 עיכ ופרש״י זה הוא גנורתו שנונש יצרו נל השנים הללו שנשתעבדו בהן ומאריך אפו על נל הגזירות שגוזרים על
 כניו . ואלו הן נוראותיו כי׳ שאלמלא מוראו כו׳ מן יום המורכן אתה למד מראותיו שכל האומות התאספו
 להשמידם ונתקיימו בהן : והם אמרו שלשה דברים דייקא. והס ריל הן שראו שהתחילו הדורות להשתנות
 לגריעותא ולא היו יכולים לקכל כל מה שהיו סדורות הראשונים יכולים לקנל דלכך אמר לשון קבלה שלא קןלום
 מהמקונלים כל התורה שהיה נהם . וח״ו תפוג התורה ולזה הזהירו את הדורות הנאים אחריהם בג׳ עמודים
 האלו ובמעמד שלשתן אלו מה שזוכר תשאר העולם טל מכונס זקיני נס׳ דדן חיים ומפרש . והנה הולן ומפרש
 האדר״נ בהנהו פרקים עד פ״ג הנהו תרי הוו מתונים כדין ועשו סייג לתורה ובפ״ג מפרש והעמידו תלמידים הרנה:
 הוו מתונים נדין ניצר ונו׳. לשון ממתינים שלא יהיו גומרין הדיןנמהרה אלא חוקרין נו נעומק לפי שהדין
 יושב כרומו של עולם שהרי לעשרת הדברות סמכו הכתוב ואצה המשפטים ללמדך שהם גופי תורה:pi הוא אומר
 גס אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה.זה חזקיהו וסיעתו שכתבו ס׳ ישעיה וסי משלי כדמפרש
 כנ״כ דף טיו והעתיקו לשון ישן מיושן ולענין הדין היו אומרים שצריך לו לארס ליישבו כדין לעיין בו יפה. ע״א
 מתונים לשון קשה כלומר שיהיו מתקשים ומהחממיס נדין שמתוך כך יצא הדין לאמתו רשיי ובילקוט משלי ש0
 כ״ה איתא אריניל מפני מה זנו אנשי חזקיה לארינות ימים מפני שהיו מתונים נדי! ומיושנים בדין שנאמר תפוחי
 זהב במשכיות כסף דבר דבור על אפניו א״ר חמא נר חנינא מה תלמוד לומר גס אלה אלא שהיו מתונים נדי( וכזי
 שכל מי שמקפיד סופו לשכוח שנן מצינו נמשה וכוי שאר נ״א עאכרכ אשר העתיקו מלמד שגנוזים היו והעתיקו
 מגניזתס דיא אין העתיקו אלא פירשו נדיא (בראשית י נ) ויעתק משס ההרה וא״צ לומר המעתיק הריס ולא ידעו
 עכ״ל עיש ומשיה נמי האריכו ימים כדנתיב נפרשת שופטים צדק צדק תרדוף למען תחיה וגו׳. ומעתה מנואר
 ממילא הסוגיא דהנא. והמפרש כתב בזה דרך אחר ע׳ש:בראשוגה היו אומרים משלי ושיה וקהלת גנוזין.
 נמס׳ שנת דיל איתא שנקשו לגנוז קהלת ומשלי מפני פסוקים הסותרים זאיז ואחיכ קיימו אותם ופירשום עיש
 ולא נזכר שם שיר השירים כמו סכא משוס דהתס היה מפני שסותרים וכאן טעם אחר וכיה נמדרש שוחר טונ
 שמצאו קהלת י״נ אבל מביא פסוקים אחרים משיה עיש ובילקוט׳ קהלת שס נשם הפסיקתא וכיה נשיט איהא
 ארש כר יצחק נקשו חכמים לגנוז ס׳ קהלת מפני שמצאו נו דנריס שמטים לצד אפיקורסות אמרו כן שלמהצ׳ל
 שמח בחור גילדותין וגוי משה אמר ולא תתורו אחרי לבנכס ואחרי עיניכם ושלמה אמר והלן בדרכי לנן הותלס
 הרצועה לית דין ולית דיין כיון שאמר ודע כי על כל אלה יביאן האלהיס במשפט יפה אמר שלמה ודע כי טל כל
 אלה רכי מייא רכה ור״ש כן חלפתא ונו׳ איר לוי לעוף שהוא נתון ככלוב ובא חכירו ועמד על גכיו אמר לו אשריך
 מה מזונותין מצויים לן אמר כמזונות אתה מסתכל ובמצודה אי אתה מסתכל ודע וכוי עיש ונמס' שנת דף סיג
 עיבועפ׳י דברי הילקוט מוכן שמפסיק האדר״נבהך קרא ודע מקהלת ואח׳כחוזרומתחיל אני לדודי משיה.כי העיקר
 שקיימו דבריו הוא מהאי קרא ודע ומפסוק אני לדידי יעלי תשוקתו קיימי ג׳כש׳ה שקאי מל הקביה ומצאי שכל
 דכרי שלמה מיוסדים על אדני השכל והאמת •י אגשי כנהיג. ר׳ל אנשי חזקיה שהיו כנסיה גלולה: לכה דודי וגז׳.

 מיין

ן י נ  ב
 (פרקי אבות מתחיל משה קבל תורה מסיגי, לכך
 פרק ראשון משה נתקדש כענן וקבל תורה. (יומא דף ל׳ נרא) איתא משה עלה בענן ונתכסה בענן
 י 1ונתקדש כענן כדי לקבל שורה לישראל כקדושה שנאמר וישכון כבוד ס׳ וגו׳ ששת ימים וגו׳
 (שמות נד): מסיגי. ממי שנגלה נסיני. מפרשים: למשה לטהרו. ל״ג הנא נדנרי ר״י הגלילי כדלקמן אמר
 רבי נתן האי טעמא על ריי הגלילי ור׳מ כן חרש אומר ט״א על ר״י ע״כ בודאי א״א לגרוס נדריי עצמו כן ונן
 במסנתא יומא ליתא זה נדר״י הגלילי: זה היה אחר עשרת הדברות. שהיה תחלה לארבעים יוס:דר״י הגלילי.
 כלומר א״א יכול לומר ו־נסוהו להר ולא למשה ואלו ששה ימים הן שהיו מריח שבאו לסיני עד יוס מתן תורה ואיכ
 [לא היה] פרישה כלל למשה שהרי אותן ששה ימים עלה וירד בהשכמה להזהירן על פרישה מן האשה ומצות
 הגבלה . זאת לא תאמר לפי שזה מעשה היה אחר עשרת הדברות נתחלת ארנעיס יום שנכנס למחנה שכינה להיות
 שם עם ה׳ לקנצ הלוחות ולקמן מפרש מהינא סשיטא ליה דאחר י׳ דברות היה ששה ימים הללו. רש״י שס כיומא:
 ר״ע אומר ויכסהו הענן. שם כיומא איתא רע״א וישכון כבוד ה׳ מר״ח ויכסהו הענן להר ופדש״י ר״ע אומר
 קודם י' דנרות היה וששה ימיס הללו הס ששה ימים שמריח עד יום מתן תורה ובשביעי קבלוס ומשה וכל ישראל
 עומדים לקנל עשרת הדנרות כדאמרינ; (כמס׳ מכות דף כיל) אנכי ולא יהיה לך מפי הגנורה שמענום ואחר כך
 עלה כדי לקנל את הלוחות ולא היה שם פרישה כלל: ויכסהו הענן להר. ולא למשה שהרי כל אותן ששה ימים עלה
 וירד בהשכמה לומר להם אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים (שמותיט) וישב משה את דנרי העם אל ה׳ ולמחר
 נאמר לו לך אל העם וקדשתם ולמחר לך רד העד נעם ע״כ. ותיבת למשה שנ׳ כאן טיס: לחלוק לו כבוד
 למשה. שם כיומא איתא ויקרא אל משה. משה וכל ישראל עומדים ולא בא הכתוכ אלא לחלוק כבוד למשה.
 ופירש״י ולא בא הכתוב לומר ויקרא אל משה לבדו אלא(חלוק לו כבוד. ומפורש שם במאי קא מיפלגי ר״י הגלילי
 ירי עקיבא: בשביל שימרק מכל אכילה ושתיה. רבי נתן סבר כר״י הגלילי דפרישה למשה הואי אבל לא ללמוד
 מכאן לשאר הנכנסין למחנה שכינה פרישה שלא היתה פרישה זו אלא שכששה ימים הללו נתמרקה אכילה שבמעייס
 להיות במה״ש אבל נעלמא לא בעינן מירוק. רשיי שם : לאיים עליו. הוא סבר לה נמי כר״י הגלילי דפרישה
 למשה ולהבדילו מביא שתחול עליו אימה בהיותו לבדו יכין וישים לבנו ליננס למחנה שכינה באימה. רשיי: וגילו
 ברעדה. שם כגמ׳ איתא מאי וגילו נרעדה א״ר אדא נר מתנה אמר רב במקום גילה שם תהא רעדה. ופרש״י
 במקום גילה מתן תורה של לוחות דנתינ(תהליס יט) פקודי ה׳ ישרים משמחי לנ. והתוספות נתנו נדנתיב(ד״ה
 א טז) עוז וחדוה במקומו. והא דמיאנו תוספות נפסוק שהביא רש״י מתהליס שהוא מוקדם נ״ל משום דנשעת
 הפרישה עדיין לא היה שמחה עד שקיבל הלוחות לבך מביאים תוספות פשוק של דה עוז וחדוה נמקומו מלמד
 שהמקום גורס לבד מעצמו השמחה: מעשה וכו׳.עיין לקמן: פירש רבי יאשיה לד״א. משוס שהיה דחיקא ליה
 שעתא וכדמצינו כעין זה כמס׳ תענית דכ׳א אילפא ורבי יוחנן הוו גרסי באורייתא דחיקא להו מלתא טונא אמרו
 ניקום וניזול וניעבוד עיסקא ונקיים כנפשין אפס כי לא יהיה כך אביו! (דברים טו) אזלו אותיכו תותי גודא
 רעועה הוו קא כרכי ריסתא אתו מהיש שמע ר״י דקאמר חד לשבריה נישדיה עליהן האי גודא ונקטלינהו שמניחין
 חיי עולם ועיסקיס כחיי שעה איל אידך שבקינהו דאיכא בסו חד דקיימא ליה שעתא ופירש״י עתיד להתגדל ואין
 זמנו למות והמהרש״א פ״ לקיימא ליה שעתא כחיי עולם שיהיה ראש ישיבה כתורה ר״י שמע אילפא לא שמע א״ל
 ליי לאילפא שמע מר מידי אייל לא אמר מדשמעית אנא ואילפא לא שמע ש״מ לדידי קיימא לי שעתא. א״ל ר״י
 איסדר ואקיים ננפשאי נ׳ לא יחדל אניון מקרב הארן ר״י הדר אילפא לא הדר עד דאתא אילפא מלך דיי וכו׳
 עיש וכפירשייי ולכך הכא נמי רני מת־א השיב לרני יאשיה מה חזית לעזונ דברי אלהיס חיים ולקיים הפסוק
 אסם וגו׳. הפוך השיטה לקיים כ׳ לא יחדל וגוי. מפרש: ואע״פ שאתה רבי וכוי אין טוב לעזוכ דא״ח. ר״ל דאיתא
 לקמן פ׳ מ׳ וביומא דף פיז כל המזכה אח הרבים אין חטא נא על ידו שלא יהיה הוא בגיהנס ותלמידו נגיע שנא׳
 וכוי. לכן איל רני מתיא אע״פ שאתה רבי ואני תלמידך ועוסק כתורה אל תשטוף אחר ד״א. וכדאיתא שס כיומא
 פיג דף לה ע״נ שהלל עסק כתורה מתון עוני רב. ובמסכת סוטה פ״ג דכ״א איתא ע״ז הילל ושבנא אחי הוו
 הילל עסק בתורה שכנא ענד עסקא להוף א״ל תא נערונ ונפלוג יצחה נת קול ואמרה אס יתן איש את כל הון
 ביתו באהבה בוז יבוזו לו(שהיש ח):ד״א. מלאכה או סחורה ריב פיכ מ״כ דפ'א:אמרו כיז וכו׳ וכשנפטרין
 דומים כשהם אוהבים מנעוריהם . שלא תאמר מה שפירש רבי יאשיה מרבי מתיא מחמת שהיו מקנאין זל״ז
 לכן אמר אע״ס שכיז שהיו יושבין יחד היו מקנאי! זאיז אכל תמיד כשנפטרין דומים שהן אוהבים עיר את
 והב כסופה וכדאיתא נמס׳ קדושין דף ל ע״כ מיד כי ידברו את אויבים כשער א״ר חייא כר אבא אפיי אכ עס
 ננו והרב עם תלמידו שעוסקים בתורה בשער א׳ נעשו שונאים זל״ז ואינן זזים משם עד שנעשו אוהבים זה לזה
 שנאמר את וסב כסופה א״ת כסופה אלא בסופו. מפרש. ועיין נספר אור לישרים שחיבר אתרו הרב הגאון
 מויה זרח מפראג זצ״ל דרשה י' דף סז טיא עי! ותמצא נחת: ע״י משה נתנה תורה כסיני.אדלעיל קאי משה
 נתקדש ונו׳ ואיידי דהוזנר רני מתיא כיח כברייתא סמין ליה המעשה שאירע כרכי יאשיה ורבי מתיא. מפרש :
 שגא׳ וינתבס וגו׳(דברים ה׳ י״ט). זה אמר משה במשנה תורה אחר י׳ דברות הנאמרים נואתחנן. משום
 דלוחות אחרונים נתקיימו לאפוקי הראשונים נשתברו. לכן לא מניא מפ׳ תשא ויתן אל משה וגו׳ לוחות העדות.
 אא״מ נ״י: לוחות אבנים. ואיתא כמס׳ ברכות פ׳א דיה איר לוי בר חמא אמר ריש לקיש וכו׳ את לוחות
 האבן התורה והמצוס אשר כתבתי להורותם (שמות כיד) לוחות האבן אלו עשרת הדברות. והתורה זו מקרא.
 והמצוה זו משנה. אשר כתנתי אלו נניאיס ונתונים להורותם זו גמ': מלמד שכולם נתנו למשה כסיני. ומשוייה
 כתנ רש״י כחומש כפי משפטים על פסוק זה כל תרייג מצות נכלל י׳ דברות הן ורנינו סעדיה פי' כאזהרות
: ולהלן הוא אומר אלה וגו׳ והתורות. פירש״י שם נפרשת בחקותי ו  שיסד לכל דבור ודבור מצות התלויות נ
 ע״פ ת״כ והאורות א' ככתב וא׳ כע״פ . מפרש: ביגו וכין ג״י וגוי. מלמד שנתנה תורה הלכותיהן ודקדוקיהן
 ופירושיהן ע״י משה מסיני ילקוט כשם ת״כ שס: זכה משה להיות שליח כין כ״י. שטהר וקדש עצמו לזה והיה
 חומרו זך ורוחני ונשמתו היה כלול מס׳ רנוא ישראל כנודע. מפרש: איל המלואיס. הנאמר בפי תצוה ופי צו:
 ואת שמן המשחה. ואיתא כמס׳ הוריות דייא ע״כ ופ״ק דכריתות ד״ה שנס גדול היה כשמן המשחה שבו נמשח
 המשכן וכליו אהרן ובניו וכו׳ וכולו קיים לעתיד לכא שנאמר משחת קדש יהיה זה לי לדורותיכם: ומשת בו
 אהרן ובניו. וע״י כך גם עיי המלואיס נתקדש אהרן ובניו לדורות להיות כהונתם עד עולס:ואלעור פרף פרת
 חטאת. ונקראת ג״כ פרה ששרף משה כמ׳ש רש׳י בחומש ריש פרשת חקת ויקחו אליך לעולם היא נקראת על
 שמך סרה שפשה משה נמדנר והיתס מאותו אפר לעדת כ״י למשמרת וכן יסד הקליד כפ׳ פרה ושלך לעולם
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 כי ביום אכלך ממנו מות תמות לא רצה אדם הראשון לומר לחוד! כדרך שאיל
 הקב׳׳ה אלא כך אמר לה ועשה סייג לדבריו יותר ממה שאמר לו הקב״ה ומפרי
 העץ אשר בתוך הגן אמר אלהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן תמותון
 שרצה לשמור את עצמו ואת חוה מן העץ אפילו בגגיעה. באותה שעת
 היה נחש הרשע נטל עצה בלבו אמר הואיל M ואיני יכול להכשיל את
 האדם אלך ואכשיל את חוה. הלך וישב אצלה והרבה שיחה עמה אמר לח

ק ראשון ר י נתן פ ת דרב ו ב  א

 את
 ונגע

 נליגה בכפרים נשכימה לכרמים נראה אם פרחה הגפן [פתח הסמדר] הנצו
 הדמונים שמ אתן את דודי לך וכתיב בקהלת (יא) שמח בחור בילדותך
 ויטיבך לבך בימי בחורותיך והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך ודע כי על כל אלה
 יביאך האלהים במשפט [א] וכתיב בשיר השירים(ז) אני לדודי ועלי תשוקתו
 הוי לא שהמתינו אלא שפירשו ד״א הוו מתונים בדין כיצד מלמד שיהא
 אדם ממתין בדבריו ואל יהי מקפיד על דבריו(א) שכל המקפיד על דבריו

 משכה את דבריו(והיכן) [״שבן] מצינו במשה רבינו ששבח את דבריו שנא׳ שי* אם לנגיעה את אומרת צוה עלינו הקב״ה הריני נוגע בו ואיני מת אף
'אאם תגעי בו אי את מתה. מה עשה הנחש הרשע באותה שעה עמד , נ  (במדבר לא) ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חוקתין

 התורה אשר צוה ה׳ את משה [0 משהצוה ולא אותי(ב)(צוה את משה אחיהני׳אבאילן בידיו וברגליו והרתיעו עד שנשרו פירותיו לארץ (ויש אומרים לא
 נגע בו כל עיקר אלא) כיון שראהו אותו אילן היה צווח עליו ואמר לו רשע
 רשע אלתגע בי שנאמר(תחלים לי) אל תבואגי רגל גאוה ויד רשעים אל תנדני:
 ןד״א אלתבואני רגל גאוה זה טיטוסהרשע שנשחקו עצמותיו שהיה מורה
 בידו והיה מכה על גבי המזבח ואומד(י״) לקום לקום את מלך ואני מלך בוא
 ועשי עמי מלחמה כמה שוורים נשחטו עליך כמה עופות נמלקו עליך כמה יינות
 נםכו עליך כמה בשמים קטרו עליך אתה הוא שמחריב את כל העולם שנא׳
 (ישעיה כט) הוי אריאל אריאל קרית חנה דוד מפו שנה על שנה הניס ינקפו.
 ושוב אמר לה [ט] אם לאכילה את אומר צוד, עלינו הקדוש ברוך הוא הריני

 אבא צוה ואותי לא צוה). והיכן מצינו במשה שהקפיד על דבריו הרי הוא
 אומד בפקודי החיל (שם) ויקצוף משה על פקודי החיל ויאמר אליהם משה
 החייתם כל נקבה. [ג] א״כ מה ת״ל כל נקבה. אלא זו(ג) עצה שיעץ בלעם
 הרשע על ישראל דכתיב (שם כד) ועתה הנני הולך לעמי לכה איעצך אשר
 יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים אמר לו עם זו שאתה שונא רעב הוא
 לאכילה וצמא הוא לשתיה ואין להם שיאכלו ושישתו אלא מן בלבד לך ותקן
 להם קובות והנח להם מאכל ומשתה והושב בהן נשים יפות בנות מלכים
 כדי שיזנו העם לבעל פעור ויפלו ביד המקום. מיד הלך ועשה בלק כל מה

. מה אמרה ה ת  שאמר לו בלעם הרשע [י] ראה מה גרם לו בלעם הרשע לישראל שנפלו מהןמ,׳א(אומר) אוכל ממנו ואינו מת ואף את תאכלי ואי את מ
 עשרים וארבעה אלף שנאמד(שם כד•) ויהיו המתים במגפה ארבעה ועשרים ״׳׳ חוה בדעתה (אמרה חוה בדעתה) כל הדברימ שפקדני דבי מתחלה שכך
. מיד נטלה ואכלה  אלף. והלא דברים ק״ו ומה משה רבינו חכם [ה] גדול שבגדולים אב לנביאים הם לפי שאין חוה קורא לאדם הראשון מתחלה אלא רבי
 וגתנה לאדם ואכל שנאמר (בראשית ג) ותרא האשה כי טוב העץ למאכל
) עשר קללות נתקללה חוה באותה שעה. י )  וכי תאוה הוא לעינים [י] [וגו׳]: ן
 שנאמר (שם) אל האשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרונך בעצב תלדי
. [כ] אלו שתי רביעיות(נ״א רביות) ך  בנים ואל אישך תשוקתך והוא ימשל ב
 דם אחת דם צער נדה ואחת דם צער בתולים. [עצבונך זה צער גידול בנים]
 והרונך זה צער העבור . בעצב תלדי בנים כמשמעו. ואל אישך תשוקתך
 מלמד שהאשה משתוקקת על בעלה בשעה שהוא יוצא לדרך. והוא ימשל
 בך שהאיש תובע בפה והאשה תובעת בלב. עטופה כאבל וחבושה מכל
 אדם בבית האםורין ומנודה מכל אדם. [ל] טי גרם לגגיעה זו סייג שמג אדם
 הראשון שעשה לדבריו. מכאן אמרו אם סנ אדם לדבריו אין יכול לעמוד
 בדבריו. מכאן אמרו אל יוםיף אדם על דברים ששוטע. ר׳ יוםי אומר טוב עשרה
 טפחים ועומד ממאה אמה ונופל. מה חשב נחש (הראשון) [הרשע] באותה
 שעה. אלך ואהרונ את אדם ואשא את אשתו ואהיה מלך על כל העולם
 כולו ואלך בקומה זקופה ואוכל כל מעדני עולם 0) א״ל הקב״ה אתה אמרת

 הגהות הגרי״ב אהרוג

 בשעה שהקפיד על דבריו שכח את דבריו אנו על אחת כמה וכמה מלמד
 שיהא אדם ממתין בדבריו ולא יהיה מקפיד על דבריו. בן עזאי אומר הוי זהיר
ה ועשו סייג לתורה. ועשה םייג לדבריך כדרך שעשה :  בדבריך [י] מבטלה
 הקב״ה סייג לדבריו ואדם הראשון עשה סייג לדבריו. תורה עשתה םייג לדבריה.
 משה עשה סיינ לדבריו [D ואף איוב ואף נביאים וחכמים כולם עשו סייג
 לדבריהם. איזהו סייג שעשה הקב״ה לדבריו הרי הוא אומד (דברים כט) ואמרו
 כלהגוים על מה עשה ה׳ ככד, לארץ הזאת מלמד שגלוי היה לפני מי שאמר
 והיה העולם שעתידין הדורות כך לומר על מה עשה ה׳ ככה לארץ הזאת
 לפיכך א״ל הקב״ה למשה משה כתוב והנח לדורות הבאים ואמרו על אשר
 עזבו את בדית ה׳ [וגו׳] ולכו ויעבדו אלהים אחרים וישתחוו להם אלהים אשר לא
 ידעום ולא חלק להם.הא למדת(ד)(שעשה הקב״ה סייג לדבריו [ח] וכתיב בתריה
 מה שהיו עתידין לומר עדיין) שהוציא הקב״ה שכר בריותיו בשלום. איזהו סייג
 שעשה אדם הראשון לדבריו הרי הוא אומר (בראשית ב) ויצו ה׳ אלהים על
 האדם [לאמר] מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו

 נוסחת הגר״א
 (א) [פסחים דף סו:]: (ב) סיא ל״ג: (נ) [סנהדרי( רף קו.]: (ד) ס׳א ליג: (ה) נ׳א לוקוס: (ו) [כיו סמצא

 עירוני! דף ק: ועיש]: (ז) [סוטס דף ס:]:
 [א] האלהימ במשפט ר״א הוו נציל והשאר נמחק: [ב] את פשה צור. ולא אותי: [נ] הן הנה היו לבני ישראל
 בדבר בלעם למסר מעל בה׳ על דבר פעור וחהי המגפה בעדה ה' מאי בדבר בלעם הרשע זו עצה וכוי:
 [ד] מה גרם להם בלעם:[ה] שבחכמים: [ו]מםכעילה ועשה םייג לדבריך: [ז] ואף איוב עשה םייג לדבריו ואף

 נביאים וכתובים וחכמים כולם (ונסדר הזה מפרש לקמן נפיכ): [ח] בתורה מה שעתידי[ לומר . איזהו םייג: [ט] כשם שנגעת ואי אח מחה אף אם חאכלי אי את : [י] ותקח מפריו ותאכל וחחן נמ לאישה עפה ויאכל:
 [כ] הרבה ארבה אלו שחי טיפוח דמ: [ל] מכאן אע״פ שצריך אדם לעשות סייג לדבריו לא יעשה הסייג מדובה על העיקר שא״כ אין יכול לעמוד ד'יוסי אומר :

 כסא רחמים הגהות מהריעב״ץ
 שמח בחור בילדותיך כוי. פתויי הינר הרע ותחבולותיו נשענות ומעות כוזכיוית לכל א׳ טיפ מדותיו שיהא אדם. ממתין נדנדו ואל יהי מקפיד. ניב מקנסר נדנדו כמיש [פסחים סו.] נהלל התחיל מקגסח:
 להוציאו מעס מעמ מהיראה ומנירה גוררת ענירה נתחלה נילדות ואחר נך נכחדות. והלך כדרכי הא למדת שעשה הקניה סייג כוי. ניכ נשמר שלא יאמרו אויה ידינו רמה וגו׳ [דכרים לנ] לפיכך סודיננ
 לנך וכמראה עיניך. כי עינא ולנא הרי סרסורי דענירה: אני לדודי ועלי תשוקתו. עני! דנקות עם כזאת כסרס בואה למען ידעו כי יד ס' עשתה : מי גרם לנגיעה וו סייג שסג כיי. ניב נ׳ל לתת ני קצת

: ומה משה לבינו כוי. ואם תאמר אימא דוקא משה רנינו לפי גודל עליונותו המופלא שנח דהקנים המה ׳  ה
 מדקדק עם חסידיו כחיס השערה. י׳ל רכל הכתוב בתורה כא ללמד לישראל ללמוד מק׳ו וזהו שסיים מלמד שיהא אדם כוי כלומר הדעת נותנת שנא ללמד לכל אדם: ב׳ע אומר הוי זהיר בדבריו מנסלס • לסי שאמר שיהא
 אדם ממתין נדנריו ולא יקפיד. אתא נן עזא׳ לומר שיהא ממתי! בדבריו שלא יהי׳ בתוך דנריו דכרים כסלים רק יהי׳ דכריו מסולחיס ונצרכים: צער גידול בנים. איכא מפי באשה דהאיש איני מצוי גבית לגדלם. וצער
 גידול נניס דאיש כמיש ביעקב אכינו בשבת פיס ע׳ב וסנהדרין יס ע׳ב היינו לגדלם לתורה ויראה ולהרחיקם ממדות רעות ומכל חסא וקושית התוספות בסנהדרין שס על רש׳י ליק דאיכא שמחה והוא נרכס ויש צער לגדלם
. דסנר דהגס דחוה בכלל הציווי כדכתיג ויצו ס׳ אלהים על הארס לאמר מימ עונש המיסה דוקא  לתורה ועמדה: מלמד שהאשה נו׳ . נקס מלמד שיוצא דן מזה שחיינ לפוקדה [ינמותסנ:]: ואהרוג את ארס נוי

 בנין יהושע
 המלך משכנו יהודה שנמשל לאריה כמיש גור אריה יהודה וגוי אנל נית שני נמה ע״י מלכות פרס ולא היה עיין עירובין דף כיא ע׳ב מס שדרשו חזיל על האי קרא: שכל המקפיד וכוי. נמסכת פסחים דף סיו ע׳ב על ההיכל שהיה 5ר מאחריו ורחב מלפניו רשיי והמהרשיא כ׳ שם ביומא עיש שביס ראשון נמה מיי שלמה
 אש רובן בו רק ככלב ומצינו כו שנדמה לכלב כמיש בפיק דר״ה והשגל יושבת אצלו כלבתא: פרית חנה דוד.
 מגנה מעיר שחנה דוד בה : ספו שנס על שנה. כי בשביל שאתם מוסיפי! עונות שנה זו על המונות משנה
 שעכרה וכן ככל שנה עד שנתמלאה הסאה : חגים ינקופו. לכן יכרתו החגים כי אשגות חגה ומועדה ולא
 יקרבו על המזבח קרגנותסחג. מפרשים: ושוב אמר לה. אדלעיל קאי שהנחש הכשילה חוס בנגיעה כדלעיל
 עיז קאמר ושוכ הכשילה באכילה ג״כ • מפרש. ועיש שהאריך גזה : לעיגים. סיפיס דקרא ותת! גס לאישה
 ממה ויאכל: נ״א רניות. והוא מלשון הרנה ארנה צער ועצגונך קדריש:צער נדה . זסתס נדות תחלה ראשה
 ואיבריה כנידיס עליה.ערש״י ריש פ׳ תזריע: צער בתולים . שיש צמר גדול לבתולה גגיאה ראשונה עיין לקמן
 וגתוס׳ כתובות דף ליינו סעיא דיה צער דמאי: צע ר העיבור. סתם מוגרות חולות הן רש״י בעירובי! פ״י ד׳ק:
 כמשמעו צער לידה. רש׳י: משתוקקת. מתאווה לתשמיש: כשהוא יוצא לדרך. גאמת גס כשהוא גגית משתוקקת
 רק כשהוא יוצא לדרך כיא משתוקקת כיותר כי אינו דומה מי שיש לו פת בסלו. מפרש : והוא ימשל גך.
 שהוא מושל לומר נפה תאוות לבו והאשה בלב ובושה להוציא בפס. רש״י שס: עטופה כאגל.נושה לצאת בראשה
 פרוע. רש״י: וחבושה בכית סאסורי!.כצ׳ל וכ״ה התם בעירוני! ופירש׳י כל מודה בת מלך פנימה(תהלים
 מ״ס י״ר): ומגורה מכל אדם. שאסורה לכל אדם מון מבעלה והאיש נושא נשים הרגה גמראשס וקחשיב
 עוד סתם גגמרא צער גידול גנים וכצ׳׳ל סכא דאל״כ לא הוי רק ס׳ וצער גידול גנים ודאי דשייך נמי גאיש
 כדאמרי׳ גסנהדרי! דף י״ס ע״ג גגי יעג,ג מ״מ ספי הוי כאשס וכדאמרי׳ גיגמות דס״ג דיינו כשמגדלות את
 כנינו וכוי מהרש״א שס יכפרקי דריא פי״ד הוסיף ורצע את אזנה כמכד מולם וכשסתס שהיא משרת את כעלה
 ואינה נאמנת גערות ועיין גזית רענן ריש פ׳ בראשית פי׳ מ"!: מכאן אמרי אם סג ארס לדגריו. ולכאורה
 הוא סותר א״ע דלעיל הזהיר שיעשם כל א׳ סייג לדבריו ומייתי ראיה וכוי והנא הסך השטה שלא יעשה סייג
 ומתרץ המפרש דנודאי ראוי לעשות סייג כדלמיל וגם החכמים משו הרחקה וסייג כגון שניות לעריות ושנות
 לשנת ובדומה רק באופן זה שלא יוסיף מרמתו על הדנר נ״א שיאמר נפירוש שהוא לשם סייג ומשרה דאס
 היה אדה״ר אמר נפירוש לחוה דהקנ״ה לא צוה רק מל האכילה ואנחנו למינמנו נמשה סייג וגדר אף גנגימה
 פשוט דלא היה יוצאת שוס תקלה ממני. ישונ לא היה נתפתתה אף אס היה הנחש אכל ולא הזיק לו האכילה
 משוס דהנחש לא נצטוה כנ״ל משא׳כ ע״י הנגיסה שהוסיף אדה״ר נלשון שצוה סקכ״ה עליה יצא תקלה זו וזהו
 מי גרס תקלה זו סייג שסגאדהיר דייקא ר״לשלא סג כהוגן וזהו שמסיים מכאן אמרו אל יוסיף אדם טל
 דגריו ששוממ רכל המוסיף גורע והיינו דהזהיר גן מזאי לעיל הוי זהיר נדכריך מכטלה ר״ל שאם תעשה סייג
 ראה תראה איך תעשה שלא תסתור הגדר העיקר מ׳כ תוכן כוונתו גקצת שנוי לשון. ולינ ע׳פ מליצה דאיתא
 גמ״ר ובילקוט אל תוסיף שלא העשה את הגדר יותר על הטיקר שלא יפול ויקצן את מטימות כך הקכ״ה אמר
 גיוס אכלך וגו׳ ועמדה והעידה עדות שקר לא תגמ בו וגו׳ כיון שראה שכזבה וכו׳ ע״כ • נמצא לפ״ז הכוונה
 הכא שלא להוסיף מל הסייג וגדר יותר מדאי כי סייג סובל שני פירושים. א׳ לעשות סייג להוסיף על אותו דנר
 עצמי משמרת למשמרת נמו שהגלר שמילה לגנה וזהו מצינו שמשו חז״ל כהרחקת נדה כדאיתא לקמן רס״ב
 ומשרע׳ה הפרישה שהוסיף יום א׳ מדעתו כדלקמן פ״ב. ועוד סובל סייג לשון סייג ורסן גפיו שלא לדנר כל
 צרכו והכל לפי המקום והזמן ונאשר מצינו שהש״י כ״ס עשה סייג לדבריו ולא דינר הכל כ״א מרע״ה כמשנה
 תורה ואמרו על מה עשה וגו׳ וכאשר הכאתי לטיל פי׳ המד״ש ע״ז מ״ש דיה איזה סייג וכו׳. לכן הכוונה
 הכא שלא לסייג הגדר יותר על הסיקר כיא שיעשה נהשכל פעם להוסיף קצת פמם לגרוע קצת לפי צורך השמה:
 רייא סוכ עפרה מפחים ועומד. אס א׳ הוא גנוה רק י׳ מפחים ועומד על מממדו: ממאה אמה ונופל.
 שהיה גכוה מקדם מאה אמה ונפל למטה כדקרה לאדם שהיה הולך מסוף מולם ועד סופו וכיון שסרח נתמממ
 שנאמר וששת עלי כפכה כדאיתא סנהדרין דף ליח ע״נ. וכדקרה נמי לנחש שנתמטט קומתו כדלקמן: גחש
 הראשון. משוס דקחשינ הממלות שהיה לה כראשונה: באותה שטה אמר וכו׳.מתוך הקללות שנתקללה אנו
 למדין שהיו כס כל המעלות קודם שנתקללה. רש״י כמש׳ סוטה דף ט׳ ודוגמא לזה מצינו בסנהדרין דף ק״ה
 מברכותיו של בלעם וכוי. מהרש״א: ואשא את אשתו. וא״ת היא־ סבר לישא חוה הלא עיי אכילה תמות כנאמר
 סן המתון תיר; רש״י נחומש שכוונת הנחש היה שיאכל רק האדם תחלה וכי׳ ע״ש ומהרש״א תייץ בסיסה
 ע״פ סברס הארל״נ סכא שאים מעצמו 5וס הכל כך לחוה ע״ש וכמין זה כ' סמפרש ועיש כגמרא דסוטס סוגיא

 דהכא
 ראשון לציון [א] ואיני יכול להכשיל כוי. סי' מיי התחבולה שנסמוך שהרי אדס נעצמו ידע כי הוסיף הנגיעה ולא נצטוה עליה לכך הכשיל את חוה שהיא סנרה שאף הנגיעה נכלל הציווי. וגס ממ׳ דסנהדרין כ׳מ מנין שכל
 המוסיף גורע יצריך לפרש כ! שחוה לא ידעה שהוא הוסיף מלנו. ונזה יש לכוין הפסוק ולארם אמר כי שמעת לקול אשתך אשר צויתין לאמר לא תאכל כוי לכאורה מלת לאמר משולל המה אמנם נזה הכוונה

 רצייה שסד צויתיך אך לאמר לא תאכל ולא יהיה לן להתסתוס עיי הלגימה :

 איתא ריש לקיש אמר כל אדם שכומס אס חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו וכו׳ ממשה לכתיב ויקצוף משה
 מל פקודי החיל וגו׳(כמדבר לא) וכתיב ויאמר אלמזר הכהן אל אנשי הצבא וגו׳ זאת חקת התורה אשר צוה ס׳
 את משה מכלל דמשה אימלם מיטה. ריל סל׳ גמולי כלים: משת צוה. נמצא היה יודמ בדבר רק משוס הנמס
 שכח: ויאמר אליהם משה החייתם כל נקבה. איידי דהכיא רישא דקרא מפי גיכ הסיפא דקרא ויאמר אליהם.
 מפרש: א״כ מה תיל כל נקבה. הלא לבסוף גצולו אותם שאינם ראויס לביאה. אלא כוונת משה היה שדייק כל
 נקבה למה החייתם אפי׳ אותם הראוים לביאה ועיין במפרש שמאריך כזה: אלא זו מצה כוי. כמש׳ סנהדרין דף
 קו מיא מניא הגמרא נאריכות יותר מעשה זו מיש: קיבות. אהלים וחנויות כד׳א (סיפ נלק) וינא אחר איש
 ישראל אל הקנה: בן טזאי אומר הוי זהיר נדנריך מנטלה. ר׳ל שלא יכמוס ויקצוף כדי שלא ישכח דנריו
 ייבואו לבטלה כדמצינו שאלמזר סיס מזכירו למשה סל׳ גמולי מדי[ שנשכחיס ממשה מחמת נמס. אינ ברוב
 דברים לא יחדל פשע ולכריס בטילים עיכ יהיו לכריך מטטיס שלא יבואו מהם לבטלה וקרא׳ לעיל שרצו לגנוז
 ספד שלמה משום יתרו! לברים עד שבאו ופי׳ ננ׳ל אבל המפרש רוצה להגיד ולהורות דרך אחרת ואינו מן
 הצורן: ועשו סייג לתורה כדרך זכו׳ לדבריו. והכוונה להיות שומר פיו כשמדבר בדית שלא ידבר אלא שימור
 הראוי וימשס גדר לדבריו ויתן גבול להם לכל יקוצו השוממים אותם כדרך שהקכ׳ה משה סייג שלא נתן תורה
 ומצות אלא כפי מסשראוי לסבול מליו אין להוסיף וממנו אין לגרומ כן יהיו דבריו כמשקל ובמשורה כיכ במדריש
 דיה םסיכ דפוס זאלקווי: אדם.אדה׳ר וכן כולם מפרש לקמן: ולפיכך וכוי. גמדר׳ש שם ריש דיו סגירסא
 לפיכך אמרה משה והניחה לדורות כלומר הוא לא רצה לכתוב כן גוימודין של תורה מד שגא משה ואמרה כמשנה
 תורה למדת שלא ״מד לסם שיהיה למג וקלס נין האומות אלא נמשנה תורה אמרה משה שרצה הש׳י כיה למשות
 סייג לדנריו ולא לומר כל מה שאפשר מניל: הא למדת ונו׳ שהוציא הקניה שכר בריותיו נשלוס. שזה מחסדיו
 של הקניה ברוגז רחם תזכור ושפך חמתו לארז. לכך ואמרו כל הגויס וגוי כנס לארז כדי לשוס לנו שארית
 וכאשר הובא נרשיי מדרש נמסנת קדושין דף ל׳ מיג מל פסוק תהליס מימ מזמור לאסף אלהיס גאו גויס מחלתך
 קינה לאסף מגעי ליס וכוי שאמר אסף שיר מל שכילה הקג׳ה חמתו במצים ואגניס שבביתו ומתוך נך הותיר פליסה
 בישראל שאלמלא כך לא נשתייר משונאי ישראל שריד וכהיא(איכה די) כלה ה' את חמתו וגו׳ ויצת אש בציון מ׳כ
 והתום׳ שם מניא מור משל אחר מיש. וזה שאמר הנא שהוציא הקניה שכר בריותיו בשלום תיל שהחיינו וקיימנו
 שנובל לשוב איש על מקומו נשלוס. והנה המפרש דחק מצמו לפי' אחר ורוצה להגיה מיש ואינו מן הצורן:
 אלא כן אמר לה ומשה סייג • נמצא מפורש הנא שאדהיר עשה הסייג לחוה מגיעה ולא רצה לומר האדרינ
 נדאיתא במיר שחוס הוסיפה על דבריו של אדהיר דק׳ האין נתפתה חוה והלכה אחר עצתה של נחש שאמרה
 כשם שלא מתה כנגיעה וכו׳ והלא ידעה חוה בעצמה שלא נצמוית על הנגיעה ועוד כי כיוס אכלך כתיב ועדיין
 לא פנה סיום ושמא תמות קודס השקיעה והמפרשי תורה המירו מיז ועיין כשליה אבל לפי דנרי האדרינ שהצווי
 היה מאדה׳ר על הנגיסה וחום סכרה שעיפ צווי הש׳י ביה הוא לכך שפטה שפיר בשכלה כשם שלא מתה בנגימה
 כי אד$׳ר לא אמר לה גיכ גיוס אכילה תמות כיא סתמא וסברה שתיכף יהיה וכאשר ראתה שלא מתה תיכף
 בנגיעה נתפתתה גיכ לאכילה. מפרש: הואיל יאיני ׳נזל להכשיל את האדם. שהאיש קשה לעזלם להוציא מדעתו
 אלא הריני אומר לאשה שדעתה קלה מליה שאני יודמ שהיא שומעת לי שהנשים נשמעות לכל הכריות שנאמר
 (משלי ט׳ ייג)אשת כסילות הומיה פתיות ובל ידמה מה כיכ נפרקי דריא פייג. ולפי דנרי המפרש הנ׳ל אתא
 כפשוטו שפיר שלא היה הנחש יכול להכשיל אדם כאותן דברים שהכשיל את חוה כי הוא ידע החמת שלא ננטוס
 מל הנגימה: והרבה שיחה עמה. מפורש נמיר ונןנרש׳י כחומש מה היה: בידיו וברגליו. שתחלה הצן הנחש
 נקומה זקופה כדלקמן: שגשחקו עצמותיו. קללה הוא לטיסוס הרשע שעצמותיו יםו שנוריס ומיין רש״ סיס
 לברכות דף ניס מ׳א ויומא ספיג דליח מיג : לוקס. זאב בלשון יון רש״י במסכת סוכה דף נ׳ו ע׳ב. וכתכ
 המהרשיא שם בח׳א שקרא למזבח זאב כמו הזאב מורף סכגשיס ושם גגמרא איתא גזה׳ל מד מתי אתה מכלה
 ממונן של ישראל ואי אתה מומר עליהן גשעת הדחק : כמה כשמים קטרו מלין. ר׳ל שהיו לוקחין גחלים
 ממטרכה שניה לקטרת ההיכל אגל טל מזגח החיצון של עולה לא היה מקטידן קסרת. א׳נ שקאי טל הקדמות
 שנאמר נהם ריח ניחוח . וכד׳א וירח ס' וגוי גפ׳ נח [גסי אהגת חסד פי׳ גמתנדג לגונה מקטירה על מזגח
 החיצון. זכלאיה איכא לכונס כמקטידן מם המנחות]: שגא' סוי אריאל(ישעיה כט). יש להתאונן על המזנח
 יקראו למזנמ אריאל מיש שהאש היורד בו מן השמים סיס רנון כארי כדאיתא םפיכ .־יומא ורבותינו פירשוהו
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 אהרוג את אדם ואשא את חוה לפיכך איבה אשית. אתה אמרת אהיה M [והוציא לה] מת אמרה גיורת ההיא בלבה כל הדברים שפקדגי בעלי מתחלה
 מלך על כל העולם לפיכך ארור אתה מכל הבהמה. אתה אמרת אלך בקומה״^׳שקר הם מיד עמדה ועברה על כולם. רשב״י אומר אמשול לך משל למה (הדבר
 דומה) אדם הראשון דומה לאחד שהיה לו אשה בתוך ביתו מה עשה אותו
 האיש הלך והביא את החבית והגיח בו תאגים במגין ואגוזים במגין וצד את
 העקרב וגתגו על פי החבית והקיפה בצמיד פתיל והניחה בקרן זוית אמר לה
 בתי כל שיש לי בבית הזה מסור בידך חוץ מחבית זו שלא תגעי בה כל עיקר.
 מה עשתה האשה ההיא כיון שיצא בעלה לשוק עמדה ופתחה את החבית
 והושיטה ידה לתוכה ועקצתה עקרב הלכה לה וגפלה על המטה. כיון שבא
 בעלה מן השוק אמר לה מה זה אמרה לו ידי השטתי על החבית ועקצתני
 עקרב והריגי מתה אמר לה לא כך אמרתי לך מתחלה כל מה שיש לי בבית
 זה מסור בידך חוץ מחבית זו שלא תגעי בה כל עיקר מיד כעמ עליה והוציאה

 זקופה לפיכך על גחונך תלך. אתה אמרת אוכל כל מעדני עולם לפיכך עפר
 תאכל כל ימי חייך(א) ר״ש בן מנםיא אומר חבל על שמש גדול שאבד מן
 העולם שאלמלא (לא) נתקלל הנחש היה לו לכל אחד ואחד מישראל (היו לו)
 ב׳ גחשים בתוך ביתו אחד משגרו למערב ואחד משנרו למזרח ומביאים להם
 M 00 םגדלכים טובים אבגימ טובות ומרגליות וכל כלי חמד טוב שבעולם
 ואין כל בדיה יכולה [ב] להחזיק אותן ולא עוד אלא שהיו מכגיסין אותן
 תחת גמל תחת חמור תחת פרד ומוציאין זבלים לגגות ולפרדםות: ח ר׳ יהודה בן
 (ג) בתירה אומר אדם הראשון היה מיםב בג״ע ומלאכי השרת עומדין בגן

 עדן לקראתו וצולין לו בשר(י) ומצננין לו יין בא נחש ודאה אותו והציץ .. ... . , . .
צבר^כך אדם הראשון(דומה) בשעה שאמר לו הקב״ה מכל עץ הגן אכול תאכל M כיצד גברא אדם הראשון. (יי) שעה ראשוגה חו . ו  בכבודו וגתקגא ב
 ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממגו כי ביומ אכלך ממגו מות תמות כיון
 שאכל ממגו נטרד לקיים מה שנאמר ואדם ביקר בל ילין גמשל כבהמות נדמו.

 עפרו. שניה גברא צורתו. שלישית געשה גולמ. רביעית גתקשרו אבריו.
 חמישית נתפתחו נקביו. ששית נתנה בו נשמה . שביעית עמד על רגליו,

 שמינית גזדווגהלו חוה. תשיעית הכניסו לנן עדן. עשירית צוהו. אחד עשד*7*(בו ביום נוצר) בו ביום נברא בו ביום גוצרה צורתו בו ביום געשה גולם בו
י — - י י ״ י ־ י ) ואדם ביקר בל ״ י י ט  סרח. שתים עשר נטרד והלך לו לקיים מה שנאמר(תחלים מ

) יום ראשון מהו אומד(שם ני) לה׳ הארץ ומלואה תבל ויושבי בה י  ילין. [י] (
) גדול ת  [ה] כי הוא קנה ויקגה והוא ידיו את העולם. ביום שגי מהו אומר(שם מ
 ה׳ ומהולל מאד בעיר אלהינו [י] חילק את כל מעשיו ונעשה 0) כולו על עולמו
) אלהים נצב בעדת אל בקרב אלהים ישפוט [ז] ברא  בשלישי מהו אומר(שם פב
 את הים ואת היבשה(ת) [ח] וגכפלת ארץ למקומה וגעשה מקום לעדתו.
) אל נקמות ה׳ אל נקמות הופיע M ברא את החמה  ברביעי מהו אומר(שם צד
 ואת הלבנה והכוכבים והמזלות שהן מאירין בעולם ועתיד ליפרע מעובדיהם.
) הרנינו לאלהים עוזנו הריעו לאלהי יעקב [י] ברא א  בחמישי מהו אומר(שם פ
) ה׳  עופות ודגים ואת התנינים שהם מרננים בעולם בששי מהו אומר(שם צג
 מלך גאות לבש לבש ה׳ עוז התאזר אף תכון תבל בל תמוט W גמד את
 כל מעשיו ונתעלה וישב במרומיו של עולם. בשביעי מהו אומר(שם צב) מזמור

. בו ביום עמד  ביום נתקשרו אבריו ונתפתחו נקביו בו ביום נתנה גשמה בו
 על רגליו בו ביום [נ] נזדווגה לו חוה בו ביום [ם] קרא שמות בו ביום הכניסו
 לג״ע בו ביום צוהו בו ביום סרח בו ביום נטרד [ע] לקיים מה שנאמר ואדם ביקר
 בל ילין. (בו ביום עלו למטה שנים וירדו [ארבעה ר׳ יהודה בן בתירה אומר
 בו ביום עלו למטה שנים וירדו] ו׳) בו ביום נגזרו על אדם W ג׳ גזרות שגא׳
 ולאדמ אמר כי שמעת לקול אשתך וגוי ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה
 וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה . (י) כיון ששמע אדה״ר
 שאמר לו הקב״ה ואכלת את עשב השדה מיד נזדעזעו אבריו אמר לפניו רבונו
 שלעולם אני ובהמתי נאכל באבוס אחד אמר לו הקב״ה הואיל ונזדעזעו אבריך
 בזיעת אפיך תאכל לחם. וכשם שגמרו על אדם הראשון [צ] ג׳ גזרות כך ננזרו
 על הוד. [ק] ג׳ גזרות שנאמר אל האשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרוגך
 בעצב תלדי בגים [י] (») בזמן שהאשה רואה דם גדתה בתחלת וסתה קשה
) שאין בו לא אכילה ולא שתיו! ולא טשא«י|*לה. (הרבה ארבה) בזמן שהאשה נבעלת בתחלת בעילתה קשה לה. עצבוגך ט  שיר ליום השבת יום שכולו שבת(
 ומתן אלא צדיקים יושבין ועטרותיהן בראשיהן (י) ונזונין מזיו שכינה שנא׳ ״ M בזמן שהאשה מתעברת פני׳ מכוערות ומוריקות כל נ׳ חדשים הראשונים
) כיון שבא [ת](אדה״ר) לעת ערב ראה אדם הראשון את העולם כלפי מערב נ  (שמות כד) ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו כמלאכי השרת (ב) (כל כך למה־^(
̂לך משל] למה הדבר שמחשיך ובא אמר אוי לי כי בשביל שמרחתי הקב״ה מחשיך עלי את העולם  כדי שיכנס לסעודת שבת מיד). רשב״א אומר אמשול [
 דומה (אדם הראשון דומה) לאדם אחד שגשא את הגיורת היה יושב מפקדה־־גי״אוהוא איגו יודע שכן דרך העולם . לשחרית כיון שראה העולם שמאיר ובא
'] למזרח שמח שמחה גדולה עמד ובנה M מזבחות והביא שורשקרגיו קודמות  אמר לה בתי אל תאכלי פת בשעה שידך טמאות ואל תאכלי פירות שאיגן מ
 מעושרין אל תחללי שבתות ואל תפרצי בנדרים ואל תלכי עם איש אחר הא אם לפרסותיו והעלהו עולה שגאמר (תחלים סט) ותיטב לה׳ משור פר מקרן
 עברת על אחת מהןהרי את מתה.(מה עשה האיש ההוא עמד)[ל]ואכל פת בפניה ,מפריס. שור שהעלה אדם הראשון ופר שהעלה נח ואיל שהעלה אברהם
ו תחת בנו על נבי המזבח (כולם קרנותיהן קודמות לפרסותיהן) שנאמר נ י ב א  בשעה שידיו טמאות ואכל פירות שאינן מעושרין וחלל שבתות ופרץ בנדרים ל

 הגהות הגרי״ב גומחת הגר״א וישא
 (א) [סנהדרין דף נט:] : (ב) נ״א םנדלפונים : (ג) [כסנהדרין א" בן הימא]: (ד) נ״א ומסנני!: (ה) [םנהדרין [א] םנדלבונים: [ב] להזיק: [ג] דשב״א אמשול (ושכנתיים 5״ל למפה וכמי שיתבאר) : [ד] השיר
 דף לח:]: (ו) [תמיד דף לנ: ר״ה דף לא.]: (ו) נ״א שליט בעולמו: (ח) ונקפלת: (ט) [כרכות דף r.] : שהלוים היו אומרים בבית המקדש ביום הראשון היו אומרים. וכן למטה בכולם צ״ל ״היו אומרים״
 (י) נ״א ונהנין: (כ) [סנהדרין דל״ח.]: (ל) [פסחים דף קיח. ע״ש]: (ם) עי׳ לעיל ד״ה עשר קללות: (נ) ע״ז דף ח.: במקום מהו אומר : [ה] על שם שקנה והקנה ושליט בעולמו: [ו] שחילק מעשיו ומלך עליהם : [ו] שברא:
 [ח] ונקוו המימ למקומם: [ט] שברא: [י] שברא : [כ] שנטר: [ל] עמד איש א׳: [מ] והוציא אותה
 מה: [נ] קרא שמות בו ביום: [ם] עלו למטה שנים וירדו ארבעה ריב״ב אומר בו ביום עלו למטה שנים וירדו שבעה: [ע] כיצד נברא אדה״ר . שעה ראשונה הוצברעפרו. שניה נעשה גולם . שלישיחנתקשרו
 אבריו ונתפתחו נקביו. דביע־ח נהגה בו נשמה . חמישית עמד על רגליו. ששית קרא שמות . שביעית נזדווגה לו חוה. שמינית עלו למטה שנים וירדו ארבעה. תשיעית הכניסו לנ״ע. עשירית צוהו. אחד עשר

 סרח. שחימ עשר נטרד והלך לו: [פ] י': [צ] יי: [ק] י׳: [ר] הרבה ארבה: [ש] והרונך : [ח] לעח ערב ראה אדה״ר: [א] מזבח :

 תומת ישרים ומביאים להס םנדילפוגים . פרש״י ז״ל בסנהדרין (דף נס.) סנדלפין [ע״ש] שם אבן טוב ובספר כחיבח יד כתוב סנדלבין ופי' בערוך ראמות וגביש [איוב כח] תרגום םנדלכין ובירוניס! יום ראשון
 בוי. ג״ב הר״ר דוד אבידרהם ז״ל בחב מאמר זה בפירושו לסדר תפלות דף כ״ו סוף ע״ב במעט שיגוי: [גקמות] הופיע . ג״ב לשון הופיע קא דריש מענין הארה ולכן אמר שברא את החמה

 כוי שהם מאירי! כוי ובכן בסמוך שהם מרננים בעולם מן הרנינו וכן בכולם: והוציא לה נמחק [וגפל טעוח בדפוס פפד״מ שהציגו זה ברביעים וצ״ל בעגולים כי בכל הדפו״י איחא זה]:
 הגהות מהריעב״ץ

 הבנה. דולאי הסייג ראוי ומחזיינ כמ״ש למעלה וככר אמר ג״כ שהקנייה עושה סייג לדבריו. א״כ נאמר.
 ודאי היה רצינו של הקניה לאשור אף הנגיעה לסייג . אך נזה טעה אדם הראשון שאמר משמי של הקנ״ה
 לאסור אף הנגיעה כמו כן כעונש מיתה כגוף העברה. וזה בלתי ראוי ני הוא תוספת שמניא לידי גרעו!

. אינ א־ס נאמת לא הזהירה על הנגיעה כעונש מיתה רק אסר לה גס הנגיעה לסייג. רק ו  שא״א לעמוד נ
 שלא הודיעה שהוא סייג וחשנה שנ״ה הצווי מהקניה כעונש שוה וע״כ הוסיפה היא העונש המיתה גס הנגיעה

 כפרש״׳ עה״ת. וזה לפי שאדם נתן לה מכשול. שהוסיף על הדברים לאשור הנגיעה מפי הקנ״ס. ושנרה שהנל אזהרה . ועפ״ז מתיישנ מס שמקשים על רשיי היאך ינונ הנחש לפתותה
 הוסיפה היא מדעתה . ועפמ״ש לק״מ:

 כסא רחמים
 לאדם כמיש פי כיום אכלו כיי ־• יום ראשון מהו אומר כז'. נראה דא״די דר״ל לקמן דאדה״ר אמר מזמור שיר
. ונשוחר טונ מזמור צנ אמרו דנמ״ש שראה החשך טפח ׳ ו  ליום השכת נקט לה: לשחרית כיון שראה נ
 על פניו ט׳ נשתלח לו עמוד של אש להאיר לו ולשמרו מכיר רע ראה עמוד אש ושמח נלנו ואמר עכשי אני יודע

 שהמקום עמי כוי עיש:

 כ׳ הלא היא ׳יעה שםנגיעס

 ממית מי שאכל אותה והקללות נתחייב שעבר פי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וזה שאמר לו הש״י כ״ס
 מות תמותו! שתי פעמים א׳ על שעברת על מצות׳ ואי שתגרום לעצמך שהאילן מצד טבעו ג״כ ממית ע״כ .
 ולכך ממשיל רשב״י ג״כ לאשה שהיא לעצמה גרמה מה שנשכה עקרכ שלא שמעה לקול כעלה וכעס גיכ בעלה
 והוציאה זה רמו שהקנייה ענש יענש לו מיתה מלכד מה שגרס לעצמו. מפרש: בו כיום נוצר. ע״ר שכתכ
 הרמנ״ן דמה שנאמר וייצר זה קאי על מה שאמר הקנ״ה לארן ונתן לה כח להוציא גוף האדם שניוס ראשו!
 ברא הקנ״ס יש מאין וככל יומו.ויומי עשה ויצר מאותו יש נל א׳ ואי ניומו . וזהו נעשה . ר״ל הקניה אמר
 לארן ונתן לה נח שתוציא גוף האדם מן האדן והיינו בו ביום נוצר זה קאי על גופו שהוציא האר!. מפרש.
 ול״נ נו ביום נוצר הוא מלשון ויצר אותו נחרט כפ׳ תשא. שצנר עפרו מכל אדמה שנארנע רוחות העולם
 שכל מקום שימות שס תהא קילטתו לקנורה נדאי' במ״ר הובא ברש״י בחומש בפ׳ בראשית על פסוק וייצר ועי׳
 סנהדרין דף לח ע״כ: בו כיום נכרא. כדכתינ ויכרא וגו׳ ור״ל כיוס הששי אמר כל כהמה היה ועוף ומענוותנותו
 נתייען עס מה״ש וססכימו נו ביום לבריאת הארס כדאי׳ ג״כ שם כסנהדרין . והמפרש כתכ שקאי על הנשמה
 וקשה דהא קתשיכ לקמן נשמס בפ״ע אס לא שכוונתו על נפש ורות: מצרה צורתו. ר״ל תאריו ומראיו.
 מפרש : גולם. כלא חתו־ אנריסוזהו גלמי ראו עיניך(תהליס קלט) מפרש. נשמה. היתס מהקנייה כעצמו
 ולא מן היש שנרא ניוס הראשון וזש״ה חלקי ה׳ אמרה נפשי(תהליס קיט). מפרש : עלו שנים וירדו ששה . אדם
 חוה קין ותאומתו הבל ותאומתו. מד״ר שם ועיין נתוס' סנהדרין דף לת ע״נ: ג׳ גזירות. נעצנון א׳. קוץ ידרדר
 נ׳ . ואכלת עשנג׳: כיון ששמע וכו׳ ואכלת את עשנהשדה. בגמ' פסחים דף קיח ע״אאיתא אריב״ל נשעה
 שא״ר הקנ״ה לאדם קון ודרדר תצמיח לך זלגו עיניו דמעות וכו׳ והמפרש מניא ג״כ גרסא אחרת נשם יפ״ת
 ע״פ מ״ר ע״ש: אגי וחמור. ופי׳ המהרש״א שם בפסחים גח״א שזלגו וכוי כ׳ היה סבר כיון שמאכלו שוה
 כחמור ישתוה גס נדעתו כחמור כי מזונות החמורי יולידו טנע חמורי ולא נתקררה דעתו עד שא״ל שיאכל
 לחס כי טעם הדגן מביא לאדם דעת שע״ז אמרו נכרכות דף מ' וסוכה דף מכ ע״נ בקטן יוסיף דעת וגו׳
 (קהלת א׳ ח״י) זמקשיס המפרשים הרי קודם הקללה ג״כ כתיב הנה נתתי לך את כל עשנ וגי' ותירצו שהיה אוכל
 עשכ מג״ע נדאיתא נמ״ר יהיה טזעס נו כל מיני מטעמים לא כן עכשיו שיאכל עשב השדה ורש״י נחומש
 כ׳ שע״כ יאכל קון ודרדר ע״ש : כך על חוה ג׳ וכוי. בהנך ג׳ נכלל כל צער שיש לאשס לנדה ניודאי
 לאפוקי מהך י' דקחשיכלעיל אינה הכרח אצלה: בתהלת וסתה קשה לה.ולכך כתינ נפי תזריע נדת דותה
 לשון מדוה וחולי שאין אשה רואה דס שלא תחלה ראשה ואיכריה ככידים עליה רש״י שס. והמפרש גרם נתחלה
 הרבה בזמן שהאשה רואה וכולי ואחר כך ארכה כזמן שהאשה נכעלת וכוי: שמחשיך וכא וכוי. כמסכת
 ע״ז דף ח׳ ע״א איתא ת״ר יום שנברא בו אדם הראשון כיין שפקעה עליו המה אמר אוי לי שבשביל שסרחתי
 עולם חשך כעדי ויחזור העולם לתוהו ונוהו וזו היא מיתה שנקנסה עלי מן השמים היה יושנ ובוכה כל הלילה
 והוה בוכה כנגדו כיו! שעלה ע״ה אמר מנהג ש״ע הוא וכוי ע״ש: שקרניו קודמות לפרסותיו. דאמר מר
 במס׳ ר״ה דף י״א ומולי! דף ס' ע״א כל מעשה נראשית כמקומתן נכראו שור עם קרניו מגודלין וכיון שיצא
 ראשו החלה נמצאו קרנותיו קודמות לפרסותיו. רש״י שם: שור שהעלה אדה״ר ופר שהעלה נח וכוי. בזה נכין
 הפשט נמש׳ עיז דף ח' וחולין ד״ם לאיתא התם כור שהקריב א־ה״ר קרן אתת היה לו כמצחו שנא׳ ותיטכ
 לה׳ וגו׳ מקרן מפריס(תהליס סט) ופריך מקרין תרתי משמע ומשני מקרן כתיב ולכאורה הוא תמיה כיון דבאמת
 קרן א׳ היה נמצאו אמאי קרינן מקרין למשמע נ׳ ואי נאמת קרינן מקרן א״כ מעיקרא מאי מקשה מקר( תרתי
 משמע ודוחק לומר למל תנא טעה במסילת היו אנל לפ״ד האלר״נ הנא לגם אצל נר. היה הפר כך. הקרא נא
 לרמז קרנן דאדה״ר ושל נח נהך קרא דשניהן היו קודמין קרנותיהן לפרסותיהן וכי היני דלא נימא דקאי רק
 אשור של אדה״ר לזה קרינן מקרי! לשון יביס ע״נ מקרין קאי אתרוייהו על אלה״ר ועל נח ולפ״ז קשה אמאי
 כתיב מקרן לשון יהיר אלא ע״כ דלכל חל לא היתה אלא חד קרן ולו״ק כן הוא נס׳ כרכת הזנח סוף מנחות
 כמ־יש לסיוה מנמות כשם הרנ הגאון מוה׳ אביהס בדודא זצ״ל דפוס נרלין: ואיל שהעלה א״א קרנותיו קודמין.
 משוס מברא ג״כ ע״ש כין השמשות כדאיתא כפ״א פייה וכל מעשה כראשית בקומתן נכראו כדלעיל וכזה מדויק
 איל אחר לכאורה תיבת אחר מיותר אלא להורות שהיה משונה בבריאה משאר אילים . גס מתורן איך לא חשש
 *׳א עיה דילמא האיל גזל הוא שלא נתייאשו הנעלים ופשול לקרבן אלא שהכיר גו שמשונה בבריאה והוכן

 לכו

 דהכא בסגנון אחר: לפיכך איבה אשית.סיפא דקרא בינך וכין האשה: עפר תאכל כל ימי חייך. לא שהוא בנין יהושע
 טועם טעם כעפר להחיש מכחיש זה ועוד שהוא אוכל הלב ודבש ושאר מינים דשייך כיה משוס גלוי רק הפי׳
 הוא כמו שאמרו רויל כמסי יומא דף ע״ה אס אוכל כל מעדנים שבעולם טועם טעם עפר וח״א אס אוכל כל
 מעדני עולם לא נתקרר דעתו עד שיאכל עפר. מ״ר ומפרשים: חבל• הפסד לשון אהא כל חבל לשון צער וקבל
 הוא כלומר הפסד נא לעולם ויש לקבול על שמשוכו׳רש״י בסנהדרין דף נ״ט ע״כ:א׳משגרו למערב וכו׳ .
 כסנכדרי! כס איתא א׳ משגרו לצפון וא׳ לדרוס וכ׳ המהרש״א שס שכדווקא נקט הגמרא לצפון וכו׳ לפי דעת
 התוכנייה שישיב כ״א הוא מקצה מזרח לקצס מערב באורך אכל לדרוס ולצפון אין שם ישוב כ״א מפני הקור
 והחום ולזה אמר שהיה משלח שס שלוחו הנחש כמקום שלא היה אדם יכול לילך נעצמו וכו׳:םנדלבנין. שס
ת גמל וכו׳. שס כגמרא איתא ולא עוד אלא שמפשילין רצועה תחת זנב ומוציא כה ח  אכן טוב. רש״י שם: ת
 עפר לגנהו ולחורבתו: שעה ראשונה . מה שלא היה בריאת אדם כולו כא׳ כשאר נבראים שכל מעשה בראשית
 בקומתן נבראו מפני שרמז רמז לו הקנ״ה לאדה״ר שתמיד יהיה הולך בשלימות מעלה מעלה קונה שלימות יותר
 ואינו כמו הבהמה שהיא עומדת כמצב א׳ מיום שנולדה מד שופה וגדולה מזה שהוא חשוב יותר מן מלאך שהוא
 עומד במצב א׳ כדיא שרפים עומדים ממעל לו(ישעיה ו) ר״ל בעמידה לא כן הצדיקים שהוא מוסיף וקונה
 שלימות ככל יוס ויוס יותר. מפרש: שניה נברא צורתו. במס׳ סנהדרין דף ל״ח ע״כ איתא שניה נעשה גולם
 שלישית נמתחו אבריו רניעית נזרקה בו נשמה חמישית עמד על רגליו ששית קרא שמות שביעית נזדווגה לו
 חיה שמינית עלו למטה שניס וירדו ארבעה תשיעית נצטוה שלא לאכול מן האילן עשירית סרח אחת עשרה נדון
 ע״כ ועיש כמהרשי׳א כח״א: בל ילין.• לינת לילה. רש״י שם: לה' הארן. כל המזמור רש׳יי כמס׳ ר״ה דף
 ל״א ע״א : כי הוא קנה ויקנה. שה איהא שקנה והקנה ופירש״י שקנה שמיס וארן והקנה תבל ליושבי כה כלומר
 קונה כדי להקנות ושליט בעולמו יחידי שלא נבראו המלאכים עד יום שני רש״י שם : שחילק מעשיו. הבדיל
 רקיע כין עליונים לההתונים ונתעלה וישב במרומים דוגמת תחנו בעירו והר קדשו. רש״י: נ״א ונעשה שליט
 בעולמי. שס בגמרא הגירסא שחילק מעשיו ומלך עליהם ־. ונכפלת. ר׳ל שמתחלה היי המיס מכסים כל האר!
 עד יום ג׳ שאמר הקכ״ה יקוו המיס ותראה הינשה ונקהלו האדן לכד והימים לכד. ונקפלת גרסי׳. מפרש.
 ואינו מן הצורך שנכפלת הוא כמו נקפלת שאותיות גיכ״ק מתחלפים: וגעשה מקום לעדתו . שם כגמרא
 הגרסא שגילה ארן בחכמתו והכי! תבל לעדתו ופירש״, שגילה ארן מקוס מצב עדתו שנאמר כיוס ג׳ ותראה
 היבשה : ברא את החמה וכו׳ שהן מאיריס כעולם. כד״א (דבריםד) ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש
 וגי׳ אשר הלק וגי׳ ופירש״י כחומש אפר חלק להם להאיר ע״ש: שהם מרננים כעולם. שם הגירםא הרנינו
 ע״ש שברא עופות ודגים לשבח לשמו ופירש״י כשאדם רואה עופות משונים זה מזה נותן שכח למי שבראם :
 וישב כמרומיו של עולם . שם אי׳ על שם שגמר מלאכתו ומלך עליהן: שאין כו אכילה וכוי. כמש׳ כרכות
 דף י״ז ע״א קהשיכ עוד ולא פריה ורכיה ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות: ויאכלו וישתו ־ שנעו מזיו השכינה
 כאילי אכלו ושתו. רש״י שם כברכות : כטהיש. ר״ל שאינם אוכלי! ושותים כ״א נהניה מזיו השכינה : כדי
 שיכנס לסעודת . שם כסנהדרין כ׳ ד״א הוא ע״ש: מיד אדלעיל קאי כששי גמר כל מעשיו ונברא האדם וכל כך
 למה איחר כבריאת הארס והכין הכל מקורס לפניו כדי שיכנס לסעודת שכת מיד כלאימא כסנהדרין דף ל״ח ע״א.
 מפרש: שגשא את הגיורת.נשא משלו בגיורת כמו הגיורת שלא ידעה להתנהג בשוסדת ישראלית כשבאתה לכלל דת
 ישראל ובעלה מודיע לה כך אדה״ר צוה לחוה שהיא לא היתה נבראת עדיין נשעה שצוה הקב״ה לארס על ען הדעת.
 מפרש . ומה שנענשה חוה על אכילת «ז כדעת הירן כילקוט סוף פרשה בראשית רכהיב ויכו ה׳ אלהים על
. כן דרך לאמר לאשתו: םה עשה האיש ההוא .  האדם לאמר מהו לאמר לאבריו וחוה נכראת מצלעותיו: בתי
 רוצה לזמר האיש בעלמא שרצה לפתותה שתעבור על הציווי ולא דוקא האיש המצווה אלא איש אחר כמו הכא
 הנחש נגעה כפני ואכלה ומכח זה פקרה האשה כציווי הבעל ג״כ ואמרה כל מה שציוני בעלי שקר הוא כדלעיל
 כד״ס כל מה שפקדני רבי פקר הוא. והמפרש כשס יפ״ת כ׳ ע״א נזה ע״ש: והוציא לה. ר״ל האיש ההוא
 במעשיו הוציא מלב האשה שהציווי שקר: רשב״י אומר אמשולוכו׳.בזה באלתרן קושימרוב המפרשים שהקשו
 דאדה״ר נענש כי׳ קללות כדאיתא כמדרש. ולקמן איהא כשלשה וגס נגזר עליו מיתה להוי ליה ללון אותו בחמורה
 כדין קיס ליה כדרבה מיניה ותירצו דאדהיר גרס לו לעצמו המיתה מצד שבעז הדעת היה נו טבע סס שהיה



 יח
 בבגדי על המטח ובשרו נגע בבשרי אבל לא נתכוון לדבר אחר. א״ל ברוך
 המקום שהרגו שכך כתוב בתורה (ויקרא יח) ואל אשה בגדת טומאתה לא
..pro תקרב. הרי הוא אומר(שם) איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו 
 אמרו(ה) אל יתיחד אדם עם (כל) הנשים בפונדק אפילו עמ אדזותו ועם בתו
 מפני דעת הבריות. (י) לא ימפר עמ האשה בשוק ואפי׳ 0) עבדאשתו ואין צ׳׳ל
 עםאשה אחרת מפני טענת הבריות(ח) לא ילךאדמ [ט]אחר האשהבשוק
 ואפילו עם אשתו ואין צ׳׳ל עם אשה אחרת מפני טענת הבריות נאמר [י] כאן
 לא תקרבו ונאמר להלן לא תקרב לדבר המביא לידי עבירה לא תקרב

ק ראשון ר י נתן פ ב ר ת ד ו ב  א
. באותה שעה א] ) וישא אברהם את עיגיו וירא והגה איל אחר נאחז [  (בראשית «
 ירדו שלש כתות של מלאכי השרת ובידיהם כגודות וגבלים וכל כלי שיר
 היו אומרימ שירה עמו שגאמר (תחלים צב) מזמור שיר ליום השבת טוב להודות
 לה׳ וגו׳ להגיד בבקר חםדך ואםוגתך בלילות להגיד בבקר חםדך זה העולם הבא
 שנמשל כבקרים שנאמר (איבת ג) חדשים לבקרים רבה אמונתך. ואמוגתך
 בלילות זה העולמ הזה שנמשל בלילות שנאמר (ישעיה נא) משא דומה אלי
 קורא משעיר שומר מה מלילה שומר מה מליל W באותה שעה אמרהקב״ה
 אם איני דן את הנחש נמצאתי מחריב את כל העולם כולו ואמר זה שהמלכתי

 ועשיתיו מלך על כל העולם כולו היאך גשתבש ואכל פידות האילן מיד גפגה OO^f הרחק מן הכיעור ומן הדומה לכיעור(לפיכך) אמרו חכמים הרחק מחטא
 אליו וקללו שנאמר ויאמר ה׳ אלהים אל הגחש וגו׳. ר׳ יוםי אומד M אלמלא הקל [כ](י) שמא יביאך לחטא חמור. הוי רץ למצוה קלה שיביאך(כ) למצוה
 (לא) נכתב [קללתו] בסופן כבר החריב את כל העולם: כשבראו הקב״ה לאדם נל] רבה. הרי הוא אומר (שיי ז) בטנך ערימת חטים סוגה בשושנים בטנך
 הראשון צד אותו פנים ואחור שנאמר(תחלים קלט) אחור וקדם צדתני ותשת ערימת חטים זו כגסת ישראל סוגה בשושנים אלו שבעים זקנים. דבד אחר
 עלי כפיך. [ד] וירדו מלאכי השרת(לשרתו) ונטלו הקב״ה ונתנו תחת כנפיו בטנך ערימת חטים אלו מצות [מ] קלות הרכות סוגה בשושנים [נ] בזמן
 שנא׳ ותשת עלי כפיך. דבר אחד ותשת עלי כפיך(כיון שסרח נטל לו הקב״ה^׳שישראל עושין אותן [ס] היו מביאים אותן לחיי העולם הבא. הא כיצד אשתו
 אחד מהן). מכאן לאדם ולמקדש כשנבראו בשתי ידיו נבראו. מניין לאדם נדה עמו בביתו(ל) רצה משמש רצה אינו משמש וכי אדם רואהו או אדם
 שנברא בשתי ידיו שנא׳(שם קיט) ידיך עשוני ויבוננוני(א) מניין למקדש שנברא יודע בו שיאמר לו כלום הא אינו מתיירא אלא ממי DO שפוקד על הטבילה
 בשתי ידיו שנאמר(שמות טי) מקדש אדני כוננו ידיך(ואומר(תחלים עח) ויביאםי£״אוכן אתה אומר בחלה וכן אתה אומר [«] בראשית הגז(אמר ליה) [נ״א אלו]
) ה׳ ימלוך לעולם ועד) 5 מצות קלות הרכות כשושנימ שבזמן שישראל עושין אותן מביאות אותן לחיי  אל גבול קדשו הר זה קנתה ימינו. ואומר (שמות «
י העולם הבא ו ג(מ) איזו סייג שעשה משה לדבריו הרי הוא אומר (שמות יט) י ״ 4 
P ^ ויאמר ה׳ אל משה לך אל העם וקדשתם היום ומחר לא רצה משה הצדיק לומר ' s 

 א איזהו םיינ שעשתה תורה לדבריה. הרי הוא אומר(ויקרא יח) ואל אשח להם לישראל כדרך שאמר(להם) [לו] הקב״ה אלא כך אמר להם היו נכונים
 בגדת טומאתה לא תקרב [ה] יבול יחבקגה ויגשקגה וידבר עמה דבריםיגי״>׳לשלשת ימים אל תגשו אל אשה והוסיף להם משה יום אחד מעצמו(אלא
י כך) אמר משה ילך איש אצל אשתו ותצא ממנה שכבת זרע ביום חג׳ ויהיו  בטלים. [י]ת״ל לא תקרב. יכול ישן עמה בבגדיה על המטה . ת״ל לא תקרב. מ
 יבול תרחוץ בפניה ותכחול עיניה. (ב) ת״ל (שם טי) והדוח בגדתה כל ימים טמאים ונמצא M ישראל מקבלים דברי תורה בטומאה מהר סיני אלא אוסיף
^אלהס יום (נ) שלישי(כדי שלא ילך איש אצל אשתו ולא תצא ממנה שכבת זרע  שבנדתה תהיה בנדוי. מכאן אמרו בל המנוולת עצמה בימי נדתה רוח חכמיםז
י ׳אביום השלישי) ויהיו טהורים (ונמצאו מקבלין תורה בטהרה מהר סיני). זה אחד ־  נוחה הימנה וכל המתקשטת עצמה בימי נדתה אין רוח חכמים נוחה הימנה:*י׳י "

u * ״.*׳הנייאמהדברים שעשה משה מדעתו(דין ק״ו) והסכימה דעתו לדעת המקום. שבר את ב(0 מעשה באדם אחד שקרא הרבה ושנה הרבה ושמש ת״ח הרבה ומת בחציה״ריו ! . ! . . >! wuw •!״ «!. uw •. u ׳ ״ י ״!, 
 ימיו. והיתה אשתו נוטלת תפיליו וחוזרת בבתי כנסיות ובבתי מדרשות והיתה מ'׳ הלוחות והסכימה דעתו לדעת המקום. פי׳ [מן] אהל מועד והסכימה דעתו לדעת
 המקום. פי׳ מן האשה והסכימה דעתו לדעת המקום ציצד אמר מה אם ישראל
 שלא נתקדשו אלא לפי שעה ולא נזדמנו אלא כדי לקבל עליהם עשרת הדברות
 מהר סיני אמר לי הקדוש ברוך הוא לך אל העם וקדשתם היום ומחר ואני שאני
 מזומן לכך בכל יום ויום ובכל שעה ואיני יודע אימתי מדבר עמי או ביום
 או בלילה על אחת כמה וכמה שאפרוש מן האשה והסכימה דעתו לדעת
 המקום. רבי יהודה בן בתירא אומר לא פירש משה מן האשה(ס) אלא שנאמרה
 לו מפי הגבורה שנאמר (במרבד יג) פה אל פה אדבר בו פה אל פה אמרתי לו
 פרוש מן האשה ופירש. י״א לא פירש משה מן האשה עד שגאמר לו מפי

 הגהות הגרי״ב הגבורה
 (א)[עי׳ כתובות דףה.]: (ב) [עי׳ שבת דף סד:]:(ג)שבת דףיג.:(ד)ס׳א בכלום:(ה) [עי׳ קדושי( דף פ:]:
 (ו) [כרכות דףמג:]: (ז)נ״א חיא: (ח) [ברכות דף Jho עירובי! דףיח:]: (ט)[מולי! דףמד:]: (י) ניא שלא:
 (כ) גיא לחמורה: (ל) [עיי סנסדרי! דף;'ז.]: (מ) שגת פז. [ועי׳ יבמות דף סב.]: (ג) נ״א אחד: (ם) נ״א והגריא עד:

 צועקת ובוכה ואמדה להם רבותי כתיב בתורתכם(דברים ל) כי הוא חייך ואורך
 ימיך בעלי שקרא הרבה ושנה הרבה ושמש ת״ח הרבה מפני מה מת בחצי ימיו
 לא היה אדמ שהשיב דבר. פעמ אחת נזדמן לה אליהו ז״ל אמר לה בתי מפני מה
 את בוכה וצועקת. אמרה לו רבי בעלי שקרא הרבה ושנה הרבה ושמש ת״ח
 הרבה ומת בחצי ימיו. אמר לה כשבאת בנדתך כל אותן M (נ׳) ימים הראשונים
 מהו אצלך. אמרה לו רבי ח״ו שלא ננע בי אפילו באצבע קטנה שלו אלא
 כך אמר לי אל תגעי M (י) בכלים שמא תביאו(לי) לידי ספק. כל אותן ימים
 האחרונים מהו אצלך. אמרה לו רבי אכלתי עמו ושתיתי עמו וישגתי עמו

 נוסחת הגד״א
 [א] כולם קרגוחיהן קודמוה לפרסותיהן: [ב] כאן צ״ל מיש למעלה השיר שהלוים היו אומדים כו׳ עד
 במלאכי חשדת: [ג] אלמלי: [ד] בפיך שקנאו בו מלאכי השרת ונטלו: [ה] שיכול: [ו] דברים בטלים
: [ח] בי כלום שלא תבואי לידי : [ם] עם אשה: [י] נאמר לא תקרבו וגאמר לא ׳  וישן עטה : [ז] ז
 תקרב: [כ] שלא י [ל] חמורה: [מ] מצוח חמורות סוגה: [נ] אלו מצות קלות הרכות כשושנים :

 [ם] הן מביאי!: [ע] שפקד על הנדה: [פ] בנדרים : [צ] גשי ישראל •
 כסא רחמים הגהות מהריעב״ץ

 יכול יחגקנה כוי. הראג״ו גםפר בעלי סנפשכתחלתו כתג תניא גאגות דרגי נתן יכול יחגקנס כוי יכול יישן אל יתייחד אדם עם הנשים גפונדק אפילו עם אחותו ועם גתו כוי. נ״ג נראה דתני< נרא חש לפונדק
 עמה כבגדיה על הממה תיל לא הקרב מעשה כאדם א׳ שקרא כוי וכ״כ הרשג״א גתיה הארוך ודילגו מקום שאינן מכירי( שזו גתו. א״נ משוס שהוא מקום זנות כדמתרג׳ זונה פונדקיתא. ומט״ז שמא אפילו באשתו

 מ״ש יכול תרתן כוי עד מעשה באדם א׳. מפני שאינה הלכה אלא כר״ע גשגת דף ס״ד. ומ״ש כאן מרים יש
 בטלים פי׳ הראב״ד ורשכיא דכרי הרגל עיש וכ״ס גםדר אליהו רגא פטיו וידבר עמה דברי תפלות ע״ש: כל אותן ז' ימים. היג הראכיד שם כברייתא שלנו ופי׳ ימי זיבה עיש אבל נתה״א גרים ג׳ ימים: וישגתי עמו ככגדי
 ונשרו לא נגע נגשרי. ה״ג הראב״ד ורשב״א שם בנרייתא שלנו ודלא נמ״ש במין יהושע ואהכת חסד ועי׳ כסדר אליהו פטיו וכרש״י שנת י״ג ע״כ דיס מטס חרא : סוגה כשושנים אלו ע׳ זקנים. כי הסנהדרין עושים סייגים
 וגדרות לכנסת ישראל שלא יכשלו באסור׳ תורה וז״ש סוגה כלומר כנ״י היא• מסוייגת בסנהדרין שהם עושים סייג וגדר לשמור התורה וכן אמרו נתנחומא פרשת מריס שושן אלו סנהדרין שנאמר סוגה בשושנים עיש :

 והוסיף להם משה יום א׳ מעצמו. סי׳ כתמיה וכי הוסיף משה יום א׳ מעצמו בלי שוס טעם. (רגל ישרה). וכי נ״ל ודלא נהרג בנין יהושע שהגיה לקמן וא״צ:
 בנין יהושע

 לכך. א״נ דאיתא גכ״מ דף כד ומסי מיז דף מג המציל מן הארי וכו׳ ומן זוטו של ים ומשלוליתו של נסר וכו׳ סתומות המשנה וטעמים והוא הנקרא תלמוד . רגףי פיק דשגת דף י״ג מ״ג: כשבאת מדתו. שואל על
 העגירה שהוא גברת ולמא משרה מת גחצי ימיו. מהרש״א גתיא שם: כל אותן ג׳ ימים . שם גגמרא ליתא
 אות! תיכומ ג׳ ימים אלא הכי איתא התם כתי כימי נדותך מה הוא אצלך וסרשיי כל שגעה של ראייה ראשונה.
 גס סוגיא דהכא אלא כך אמר וכוי עד לידי ספק ליתא כגמרא דהתס עיש: כל אותן ימים אתרוגים וכוי. שם
 גגמרא איתא גזהיל בימי ליכונך מה הוא אצלך ופרשיי כגון זכה שסופרת ז׳ נקיים משפסקה וצריכה להיות
. לא גרסי׳ הכא גס שה ליתא  לוכשת לכנים לכדיקה שמא תראה ותסתור ספירתה. ועיש כתוס׳: בבגדי
 גגמ' כי יהלא אמרה וכשרו נגע כנשרי: בגדת טומאתה. ועד שתכוא כמים לטכילה היא כנדתה דמרכינן
 (מתהיה גנדתה כהויתה) [מוהדוה מדתה מדתה] תהא עד שתכוא כמיס כתיכ כ״כ רש״י שס ותימה שממרחק
 הניא לחמו הלא שס נגמ' דשנת דס׳ד עיב איתאגיכ הכי [לק״מ דכרייתא דמייתי סשיס היא מת״כ ולכך הכיא
 רש״י •עיקר המקור]: מפני דעת הכריות. שחושד! אותו שאין הבל בקיאין בקרובים. גמ' דכרכוח דף מיג
 ע׳כ: מפגי טענת הכריות. הכי נמי מטעם הנ׳צ שם כגמ׳: לא ילך וכוי ואפ״ עס אשתו. גנאי הדכר
 רש׳י נכרכות דף סיא ע׳נ ועירוני! דף ׳״ח ושם אי׳ עוד נגמ' וכל העובר אתורי אשה מהר אין לו מלק
 לעוה״נ ופירשיי נא״א איירי שמגנהת בגדיה מפני המיס וזה מסתכל כה : נאמר כאן לא תקרבו. איש איש
 אל כל שאר גשרו לא תקרנו: ונאמר להלן לא תקרכ. ואל אשה ננדת טומאתה לא תקרנ ואדלעיל קאיישצריו
 להרחיק מנדה כמו מהעריות ומהעריות כמו מנדה: והרתק מן הניעור. דבר שהוא מאי לבריאות שאין הכל
 כקיאין כקרובים כדלעיל. במס׳ ד״א זוטא פ״א פירשתי טיפ גמ׳ דמש׳ חולין דף מ״ד עיש: לפיכך וכו׳ מחטא
 הקל. כלומר להתייחד ולמר אפי׳ עם אשתו וקרובים כניל: שמא יביאך. ניא שלא יביאך כי עבירה גוררת
 ענירס: הוי רן למצוה וכוי. השינוי לשון והזריזות שבין מצוה לעבירה עיי כמד״ש כפ׳א סידמ״בשמאריך
 ומתרץ הכל לנכי!: ערימת חטים זו כיי. מה ערימה הכל נהנין ממנו כך כיי הכל נהנין ממנה שבזכותם
 יעמיד ארץ עם כל יושביה שנאמר ונכרכו בו כל גויי הארץ. והמפרש כ׳ כחטים הנתונים כאוצר כך ישראל
 נקראו סגולה מנל העמיס ופירש״׳ אוצר חנינ: סוגה כשושנים אלו ע׳ זקנים.. שאפי׳ כסוגה של שושנים לא
 יפרצו כהם פרצות ופרשי׳ כמסכת סנהדרין דף ל״ז עיא גדורה כשושנים כלומר נאזהרה קלה ונהנדל מועטת
 סס נפרשין מן הענירס ואיצ גדר אכניס להפסיקן שאפילו אין רחוקים אלא גדר שושנים מפסיק ביניהם לא
 יפרצו נה פרצות הגדר ע״כ. והמפרש נ׳ ע׳ זקנים שהם עיני העדה ומהם תצא הוראה לישראל ועל ידם
 נגררים מגדר ערוה ומכל מר עבירה עי״ז נקראים סגולה עיכ. והנה שם גגמ' איתא להיפך בטנך עיח על
 סנהדרין וסוגה וגו׳ על כיי ע״ש: מצות קלות הרכות. שס כסנהדרין דף ל״ז ע״א איתא א״ל ההוא צדוקי
 לר״כ אמריתו נדה שרי ליחודי כהרי גכרא אפשר אש כנעורת ואינה מהכהכת איל התורה העידה עלינו סוגה
 כשושנים שאפילו כסוגה בשושנים לא יפרצו בהן פרצות ר׳ל אמר וכו׳ נמצא לפיז הפי׳ הקלות הרכות ר״ל סוגה
 כשושנים גודרין לפני המצות כלומר גדר קטן וצא שהמינוה קלה כי אח׳כ מביא שרואה דם ונדה חמורה שככרת
 הוא וכעין זה כתב ג״כ המפרש עיש: הא כיצד אשתו נדה עמו ככיתו וכו׳. כילקוט כשם הפסיקתא נדרש כך
 סוגה בשושנים לענין דם נדות וז״ל סוגה כשושנים יש אדם גודר כשושנים דרך כ״א גודרים כקוצים וכדרדוריס
 אלא היה אדם מתאוה לראות חופתו הוציא יציאותיו והציע חופתו כא לזקוק עס אשתו אומרת לו שושנה אדומה
 ראיתי (ר״ל דם נדות) מיד פירש הימנה זה הופך פניו לכאן וזו הופכת פניה מי הפרישו ממנה איזה עקרב
 עוקצתו איזה נחש נסכו איזה גדר עמד כיניהס אלא אלי הס דית שרכים הם כשישנה ע״כ הוכא ג״כ' מזה כתוס׳
מ אתה אומר כתלה וכו׳. שאלו דברי סתר הם בכיתו ודררא דממונא הוא ויכול לומר נתתי  סנהדרין שם : ו
 המחנות י• אמד ליה אלו גרסינן כס״א אכל לכאורה נראה שליג זה הפיםקא כלל שכפול הוא ונזכר כתחלת
 המימרא: איזהו סייג שעשה משה. אדלעיל אפירקא קמא קאי שאיתא התם שמשה עשה סייג ומפרש הכא איזהו
 סייג וכו׳. ומה שמתרץ המשרש עפייז קושיה תוספות בע״ז דף ג׳ עיא דיה יום הששי אינו מכין כי זה ככלל תירוץ
 של תוש׳ שם א״נ עיש: אלא כך אמר משה. נראה שגרסינן משוס שאמר משה אם ילך וכוי: ותצא ממנו.
 ממנס גרסינן וכיה כשיא וכדאיתא נשנת דף פיו ע״כ א״ר חסדא מחלוקת שפירשה מן האשה אכל פירשה מן
 האיש טמאה כל זמן שהיא למה ופרשי׳ שפירשה מן האשה כגון פולטת ש׳ז שקכלה מזכר הוא דאמר־ראכ׳ע דכתרי
 יומו מסרחא מפני שמחממת נגופה. אנל פירשה מן האיש על הבגד מטמאה לעולם: שעשה משה דין קיו.
 דין ק״ו לא ידעתי סרושו ואפשר דל״ג וכמש' שכת שם דס״ז ויכמות דף סיב ליתא סיכת קיו כיא נזה״ל מאי
 דרש היום ומחר היום כממר מה למחר לילו עמו אף היום לילו עמו ולילה דהאידנא נפקא ליה ש״מ תרי יומי
 לבר מהאימא ומנ״ל דהסכיס הקנ״ה עיי דלא שריא שכינה עד צפרא דשכתא ופרש״י דגמרינן ליה דעכיד פרישה
 נדי נשנתא ופירשו ה׳ וששי שלימים ונשנתא שריא שנינה והיא שלישי לימים סשלימיס ויום ראשון צא חשיב
 שלא היה לילה עמו עיכ ועיש כתום׳ שמפרש כל השוגיא מה שקי לפום רהיסא: שבר את הלוחות והסכימה
 וכוי. איידי דאיירי לעיל כמה שהסכימה דעתו לדעת המקום מכיא גם כן זה ומפרש לקמן : גם פירש מאהל
 מועד מפ׳ לקמן: י״א לא שי׳ ונו׳. בגמרא ש6 איתא איפכא ומריל זהשכיס דכתינ ואתה וגו׳ ואיה דאמרי

 פא״ס

 הרי אלו שלו מפני שהגעליס מתיאשיס מהן. והנה המציאה של איל היה גמקוס מדגר שנאגד מכל אדם וכל
 הקודם זכה כנ״ל גס ליק הלא זקן פסול צהקרגה משוס שהיה גריא גתוקפו וכמיש תוי״ט פ״א דפרה מיג דיה
 אלא עיש ומזה מתורץ המ״ר פ׳ נשא פי״כ ששלמה הקריב הפריס של הנשיאים עיש [אכל סתום׳ בזבחים נ״ט עיכ
 דיה הא כ׳ דהוראת שעה היתה] גס מגדעון שופטים ו׳ ופר שני שבע שנים ידו״ק: באותה שעה. שהקריב אדה״ר
 קרנן לה׳ נתעוררו רחמים עליו כדמצינו גנח אחר המגול: מזמור שיר ליום השבת. לפי שבא יום השבת ונעשה
 סניגור לאדם לפני הקכ״ה ואמר רכון העולם כששת ימי המעשה לא נהרג אדם כעולם וכי אתה מתחיל זו היא
 קדושתי וזו היא כרכתי וניצל אדה״ר מדינה ש״ג כזכות השבת וכשראה אדם כחה של שכת התחיל משורר
 מזמור שיר ליום השבת מדרש. גס סלויס כבהמיק היו אומרים מזמור זה על קרבן של שכת כדלעיל: להגיד
 בבוקר חסדך וכוי. העולם הבא ועולס הזה וכו׳ יגידו ויאמרו אמונתו וחסדו של הקדוש כרוך הוא שעשה עמי
 והצילני מדש״ג. מ דרש. שם: שומר מה מלילה. עיין סנהדרין ס׳ חלק דף צד ע״א: באותה שעה. חוזר לדעיצ:
 אם אין אני דן וכו׳. ר״ל הנחש אני דן תיכף ואי! אני שואל אותו מדוע עשית ככה כי אין טוענין למסית
 כדאי׳ כמסכת סנהדרין פיג דף-כח עיאשנלמד זה הדין מהנחש: שהמלכתיו ועשיתיו מלך. דלכך היה ערום
: אלמלא לא נכתכ כסופו. המפרש כ׳ ע״פ מ״ר פ׳ נשא פי״ד מזרק אחד כסוי  מכל רש״׳ כמס׳ סוטה דף ט׳
 שבעיס שקל. למה ע' כנגד מראש ס' כראשית עד קללות נחש ע' פסוקים א״ר פנחס שני אויביס לא נתקללו
 עד שהשלים עליהם ע׳ נחש והמן הנחש מבראשית עד אחר ארור אתה ע׳ פסוקים והמן מאחר הדברים עד ויתלו
 את המן ע׳ פסוקים לתכלית ע׳ נתלה על חמשיס וכו׳ ר״א נגד ע׳ שמות וא״ת יש בו יותר והייתם כאלהיס אינו
 קודש עכ״ל וזה הכוונה אלמלא לא נכתג בסוף ע׳ שמות לא היה קללתו עושה רושם כזה הרשע דכח ע׳ שמות
 הקדושים גכרו סס״א עד שנתקלל ולא יכול להחריב את העולם עכ״ל אכל בהגהות אדר״נ הגירסא אלמלא נכתכ
 קללתו בסופו ונ״ה נדסום ש״ס של א״ד ונ״ל פירושו דהנה הנחש נתקללכתחלס טרם אדם וחוהכי לולא זאת
 היה הנחש מסית נינתיס וידוע שאדם היה כלול מכל הנשמות וזה הכוונה ככר ההריכ את כ״ע לכך מיד
 אמר הקב״הלנחש ואיכה אשית בינך ונין האשה ונין זרעך ונין זרעה: צר אותו פנים ואחור . דיו פרצופי(
 כדאיתא כמס׳ כרכות דף ס״א ועירונין דף י״ח . א״נ שהיה גדול ממזרח למערב אחור זה מערב וקדם זה מזרח
 כדאיתא כחגיגה דף י״כ סנהדרין דף ל״ח ע׳׳כ: מה״ש לשרתו. כדאיתא לעיל וסנהדרין דף נ״ט ריככ״א מה״ש
 עומדין כג״ע לקראתו וצולין לו נשר וכו׳ כנ״ל והמפרש נתנ לשרתו מלשון שירה ר״ל שנקשו לומר לפניו קדוש
 שהיו סכוריס שהוא נצחי חי וקיס כדאיתא כמדרש שע״ז נופל לומר קדוש כמו שפי׳ היפי׳ת מה עשה הקב״ה
 להראות להם כי אוס הוא וסופו למות נטלו הקכ״ה ונתנו תחת כנפיו וכו׳ מכ״ל: כיון שסרח וכוי. כסנהדרין
 דף ל״ת איתא כיון שסרח הניח הקכ״ה ידו עליו ומיעטו שנא׳ ותשת וכו׳: גטל לו אחד מהן. ידו אחת מהן וכ״ה
 נאגדת שמואל והכוונה ע״פ מה דאיתא פ׳׳ק דכתובות(דף ה) דרש בר קפרא גדולים מעשה צדיקים יותר ממעשה
 שמיס וארן דאילו נמעשה שמים וארץ נתינ אף ידי יסדה ארן וימיני טפחה שמיס(ישעיה מח) ואילו נמעשה ידיהם
 של צדיקיה כתיב מכון לשבתך וגו׳ מקדש ס' כוננו ידיך וגוי מיהיכי השמים מספרים ככור אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע
 הכי קאמר מעשה ידיהם של צדיקים מי מגיד הרקיע ומאי ניהו מער ע״כ ופרש״י הכי קאמר וממשה ידיו
 כמעשה צדיקים כתיב שקרוי! מעשה שלהם מעשה ידיו של הקנ״ה והכי קאמר ומעשה ידיו דהוא ממשה הצדיקים
 מגיד הרקיע שהרקיע מעיד מליהס לכריות שהם צדיקים שמתפללים על הגשמים ומטר יורד ע״כ הרי שצדיק
 נקרא מעשה ידיו ר״ל ששולט בשתי ידיו ימין ושמאל ויש לו כת להוריד מטר בתפלתו אנל הרשע אין כחו אלא
 בידו אחד כארס שאי( לו אלא יד אחד וזהו שכקכ״ה בראו לאדה״ר בכי ידיו רמז לו כשיהיה צדיק שישלוט
 כשמים ובארץ וכשסרח שוב אינו נקרא מעשי ידיו של הקכ״ה ונטלו הקכ״ה יד א' ממנו שלא יהיה לו שוס
 שליטה על הרקיע. עכ״ל המפרש: ואומר ויביאם וגוי. זה הוא ראיה שכהמ״ק נקרא קנין כדאיתא נפ״א ספ״ו
 ואפשר שצ״ל סכא גס הכהמ״ק נקרא קנין שנאמר ויביאם . א״כ דקפה אס המקדש ננרא כשתי ידיו של הקכ״ה
 איך נחרב וחמרו כזה חז״ל שלא שלט ידי אויכ כמקדש כ״א הקכ׳׳ה נטל אותו למעלה ועתיד להחזירה לכך מסיים
 ואומר ויביאם אל גנול קדשו וגו׳ ויביאם לע״ל: ואומר ה׳ ימלוך וגו׳. כמו כן על כוונה זו יה״ר שיהיה נ״נ אמן:
 פרק עני איזהו סייג וכו׳. אדלעיל פירקא קמא קאי דקחשיב התם תורה עשתה סייג לדבריה וקמפרש
 י הכא איזהו וכי׳: דברים בטלים ת״ל לא תקרכ. שדכריס כטליס מרגילין לערוס שור כי״ד
 סקציה: יכול תרחון וכו׳ תיל והדוה וכו׳. כמסכת שבת דף ס״ד «״ב איתא שזהו אמרו זקנים הראשונים
 מד שכא ר״ע ולימד א״כ אתה מגנה על כמלה ונמצא בעלה מגרשה אלא מה ת״ל והדוה כנדתה כנדהס תהא
 עד שתכא כמים ע כ ופירש״י הראשונים היו דורשין מדתה כמשמעה כדבר המנודה והרחיקה מבעלה. אכל רימ
 דרש מדתה בטומאתה עד שתבוא כמים לטבול ואעיפ שמכרו עליה םכעה שלה ופשק מעיינה מכיל: דע שאין
 חלוק נין פנויה לנשואה למנין איסור נדה ני נל הנא על הנדה חיינ כרת כדאיתא בשיט יו״ד סיס קפיג ומיש
 כה׳ תפארת ישראל מל הל׳ מיל משא״כ מיז ולקמן ספט׳ו דיה ונל מריהס משיש: ושמש חיח. להסגירו



ק שני ר י נתן פ ת דרב ו ב  36 א
 הגבורה שנאמר(דברים ה) לך אמור להט שובו לכם לאהליכם וכתיב בתריחי״י״ועשח . (ד״ע אומר לא שבר משה את הלוחות אלא שנאמר לו מפי הגבורה
 ואתה פה עמוד עמדי חזר לאחוריו ופירש והסכימה דעתו לדעת המקום. פירש שנא׳ ואתפוש בשני הלוחות במה אדם תופם במה שיכול(י) לבוראן נ) ר״מ
 מאהל סועד כיצד אמר ומה אהרן אחי שמשוח בשמן המשחה ומרובה בבגדים אומר לא שבר משה את הלוחות אלא שנאמר לו מפי הנבורה שנא׳(שם י) אשר
 ומשתמש בהם בקדושה א״ל הקב״ה (ויקרא טז) דבר אל אהרן אחיך ואל יבא שברת(ה) יישר כחך ששברת) יי ד יחזקיהו מלך יהודה עשה ד׳ דברים
 בכל עת אל הקדש אגי שאיגי מזומן לכך על אחת כמה וכמה שאפרוש מאהל והסכימה דעתו לדעת המקום . גגז ספר רפואות(י) [ח] והסכימה דעתו
 מועד פירש מאהל מועד והסכימה דעתו לדעת המקום . שבר את הלוחות לדעת המקום. כתת גחש הגחושת [ט] והסכימה דעתו לדעת המקום .
 כיצד אמרו בשעה שעלה משה למרום לקבל את הלוחות שהן כתובות ומוגחות^״אוהסיר את הבמות והמזבחות ([והסכימה דעתו לדעת המקום]) שגאמר (דה״ב
 מששת ימי בראשית שגאמר(שטות לב) והלוחות מעשה אלהים המה והמכתב מ"' לב) יחזקיהו הסיר את במותיו ואת מזבחותיו ויאמר ליהודה ולירושלים לאמר
. סתם מי גיחון (0 (והסכימה דעתו [ י  מנתב אלהיםהוא חרות על הלוחות אל תקרי חרות אלא חירות שכל מי שעוסק •־י׳אלפגי מזבח אחד תשתחוו ועליו תקטירו [
י לדעת המקום) שנאמד (שם) [נ] יחזקיהו סתם [את מוצא מימי] גיחון [העליון]  בתורה הרי הוא בן חורין לעצמו(א) באותה שעה היו מלאכי השרת קושרין מ
: ך, איזהו סייג [ ל  קטיגור על משה והיו אומרים רבש״ע (תחלים ת) מה אגוש כי תזכרגו ובן ויישרם למטה מערבה לעיר דוד ויצלח יחזקיהו בכל מעשהו [
 שעשה איוב לדבריו הרי הוא אומר איש תם וישר וירא אלהים וסד מרע
 [מ] מלמד שהרחיק איוב את עצמו מדבר המביא לעבירה ומן הכיעור ומן
 הדומה לכיעור א״כ מה ת״ל איש תמ וישר אלא מלמד שיצא איוב מהול.
 אף אדם הראשון יצא מהול שנאמר(בראשית א) ויברא אלהים את האדם
 בצלמו. אף שת יצא מהול שנאמר(שם ה) ויולד בדמותו כצלמו. אף נח יצא
 מהול שנאמר איש צדיק תמים היה בדורותיו. אף שם יצא מהול שנאמר
 (שם יד) ומלכי צדק מלך שלם. אף יעקב יצא מהול שנאמר (שם כה) ויעקב
 איש תם יושב אהלימ. אף יוסף יצא מהול שנאמר (שם לז) אלה תולדות
 עקב יוסף והלא אין ראוי לומר [אלא] אלה תולדות יעקב ראובן ומה ת״ל

 אדם כי תפקדנו ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו תמשילהו
 במעשי ידיך כל שתה תחת רגליו צנח ואלפים כלם וגם בהמות שדי צפוד
 שמים ודגי הים M היו מרגגימ אחריו של משה והיו אומרים מה טיבו של ילוד
 אשה שעלה למרום שנאמד (שם סח) עלית למרום שבית שבי לקחת מתגות.
 גטלן וירד והיה שמח שמחה גדולה כיון שראה אותו סרחון שסרחו במעשה
 העגל אמר היאך אגי נותן להס את הלוחות מזקיקגי אותן למצות חמורות
 ומחייבגי אותן מיתה לשמים שכן כתוב בהן לא יהיה לך אלהים אחרימ על פגי
 חזר לאחוריו וראו אותו שבעים זקגים ורצו אחריו הוא אחז בראש הלוח והן
 אחזו בראש הלוח [ב] חזק כהו של משה מכולן שנא׳(דברים לד) ולכל היד החזקה

 ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיגי כל ישראל. (גסתכל בהן וראה שפרח־-ג;״איוסף אלא כשמ שיצא יעקב מהול(אף) בך יצא יוסף מהול. (ח) אף משה יצא
 כתב מעליהן אמד היאך אני נותן להם לישראל את הלוחות שאין בהם ממש אלא"י' מהול שנא׳(שמות ב)ותרא אותו כי טוב הוא ובי מה ראתה אמו בו שגאה ומשובה
 אאחוז ואשברם שנאמר (שם ט) ואתפוש בשני הלוחות ואשליכם מעל שתי ידי מכל אדם אלא שיצא מהול. אף בלעם הרשע יצא מהול שנאמר (במדבר כד)
 ואשברם). רבי יוסי הגלילי אומר אמשול לך משל למה הדבר דומה למלך בשר נאום שומע אמרי אל. [אף שמואל יצא מהול שנאמר(ש״א ב) והנער שמואל
 ודם שאמד לשלוחו צא וקדש לי נערה יפה וחסודה ומעשיה נאין הלך אותו הולך ונדול וטוב]. (ט) אף דוד יצא מהול שנא׳(תחלים טי) מכתם לדוד [נ](שמרני
 שליח וקדשה לאחר שקדשה הלך ומצאה שזינתה תחת אחר מיד היה דן (ק״ו)«י*אל כי חסיתי בך).אף ירמיה יצא מהול שנא׳(ידמיה א)בטרם אצרך בבטן ידעתיך
'ז ובטרם תצא מרחם הקדשתיך. אף זרובבל יצא מהול שנא׳(חגי ב) ביום ההוא  (ב) מעצמו ואמר אם אני נותן לה כתובה מעכשיו נמצא W מחייבה מיתה מ
 ונפטרוהו מאדוני לעולם כך היה משה הצדיק דן(ק״ו)(ב) מעצמו אמד היאך אני (אקח את)[נאום ה׳ צבאות אקחך] זרובבל בן שאלתיאל עבדי נאום ה׳ M הרי
 נותן להם לישראל את הלוחות הללו מזקיקני אותן למצות המורות ומחייבני הוא אומר(איוב לא) ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה מלמד (י) שהחמיר
 אותן מיתה שכך כתוב בהן(שמות ככ) זובח לאלהים יחרם בלתי לה׳ לבדו אלא איוב על עצמו ולא נסתכל אפילו בבתולה והלא דברים ק״ו ומה אם בתולה
 [י] (אאחוז בהן ואשברם וחזרן למוטב (ג) שמא יאמרו ישראל היכן הלוחות-־גי״אזו שאם ידצהישאנה לעצמו(לבנו לאחיו ולקרובו) החמיר איוב על עצמו ולא
י יזו1 ו י י » . ו*ו*יי מ!! ד!חמי ! י ח י ר מ״׳ ייל״י־י׳ לו* WIM ייל «nw ימי? ו מ ו א א ר י ת ה ק ב ד ו ה ל י  נסתכל בה אשת איש על אחת כמה וכמה. ומפני מה החמיר איוב על הראשונות אשר הורדת אין דברים אלא בדאי. רב
 עצמו ולא נסתכל אפילו בבתולה מפני שאמר איוב שמא אסתכל אני היום
 ולמחר יבא איש אחר וישאנה ונמצא(כ) שאני[ע] מסתכל באשת איש: ן איזהו
 סייג שעשו גביאים לדבריהם הרי הוא אומר (ישעיה מב) ה׳ כגבוריצא כאיש
 מלחמות יעיר קגאה יריע אף יצריח לא כגבור M אחד אלא ככל הגבוריס
 שבעולם. כיוצא בו(עמים ג) אריה שאג מי לא יירא ה׳ אלהיט דבר מי לא
 יגבא לא כאריה M אחד בלבד אלא ככל אריות שבעולם . כיוצא בו
 (יחזקאל מג) והגה כבוד אלהי ישראל בא מדרך הקדים וקולו כקול מים רבים
 והארץ האירה מכבודו כקול מים רבים זה גבריאל המלאך והארץ האירה

 גוסחת הגר״א מכבודו
 [א] והיו : [ב] שנאמר ואחפוש שאין אומר ואתפוש אלא במה שאחד רוצה ליטלו מידו: [ג] אחייבה
 מיתה אלא אקרע את כתובתה ואפטדנה מאדוני לשלום : [ד] אשברם ואחזירם למוטב והסכימה דעהו
 לדעה המקום שנאמר (וכריס י) אשר שברת יישר כחך ששברת : [ה] מפני שנסתכל בחס וראה שפרח
 בחב מעליהם : [ו] אמר היאך אני נותן לבני ישראל את הלוהוח שאין בהם ממש אלא אאחז בהם ואשברם

 לא שבר משה את הלוחות אלא שגא׳ לו מפי הגבורה שגא׳(במדבר •ב) פה אל פה
 אדבר בו פה אל פה אמרתי לו שבר אח הלוחות) וי״א לא שבר משה
 את הלוחות אלא M שנאמר לו מפי הגבורה שגאמר (דברים ט) וארא והגה
 חטאתם לה׳ אלהיכם איגו אומר וארא אלא שראה שפרח כתב מעליהם [י].
 א) אחרים אומדים לא שבר משה את הלוחות אלא שנא׳ לו מפי הגבורה שנא׳
 (שם י) ויהיו שם כאשר צוגי ה׳ איגו אומר צוני אלא שנצטוה ושברן. רבי אלעזר
 בן עזריה אומר לא שבד משה את הלוחות אלא שנאמר לו מפי הגבורה שנאמר
 ש(שסלד) אשר עשה משה לעיני כל ישראל מה להלן נצטוה ועשה אף כאן נצטוה

 הגהות הגרי״ב
 (א) [עי׳ פנת רפיח:]: (ב) נ״א בעצמו: (נ) ריל נזה יכולין להתנצל ולומר היכן הלומות כו׳: (ד) סיא לשברן:
 (ה) [פכת דף פז. ופינ]: (ו) כל זה עיין כרכות י. ופסחים נו.: (ז) [פסאיתא ולא הודו לו ועי׳ נפי׳ המכניות
 להרמכים פסחים פ׳ אלו זכריה ועי׳ מהרפ״א תיא] : (ח) [סוטה דףיכ.]: (ם) [סוטה רף י.]: (י) [עי׳

 נ״נ דף טז.]: (כ) [גי׳ רש״י בפירושו על איוב שמא לאחר ימים תנשא ונמצאתי כרוך אחריה]:
 לעיניהם שנאמר ואתפוש בשגי הלוחות ואשליכם מעל שתי ידי ואשברם לעיגינם שלא יאמרו ישראל היכן
 הלוחות אשר הורדה אי; הדברים אלא בדאי: [ז] (פס לד) לכל האחח והמופתים אשר שלחו חי.: [ח] שנאמר והטוב בעיניך עשיתי הטוב שגנז ספר רפואות: [ם] שנאי וכתה נחש הגחשת וגו׳ כי עד הימים ההםה
 היו בני ישראל מקטרימ לו : [י] והסכימה דעתו לדעה המקום : [כ] והוא: [ל] והסכימה דעתו לדעת המקים: [מ] וסד מרע: [ג] שהיחה מכתו חמה: [ס] ושמתיך כחותם וגוי מה עשה איוב סייג לדבריו:

 [ע] מהרהר: [פ] שלמטה אלא בנבור שלמעלה שנאמר(משלי כא) עיר גבורימ עלה חכמ ונו׳: [צ] שלמטה אלא כאריה שלמעלה שנאמר(יחזקאל א) ופגי אריה וגוי:
 הגהות טהריעב״ץ כסא רחמים

 יפ ליזהר. וכמו כפוק דנסמוו: ואשברם ואחוירן למוטכ שמא כו׳ כצ״ל ונ״כ לכך נאמר ואשכרם לעיניכם: א״ת חרות אלא חירות. דייק דהליל חרות נלוחות אלא ר״ל חירות נעכור הלוחות [ותהי׳ הוראת על כמו כעמר וכמו
 אף זרוננל יצא מהול כוי נאום הי. נ״כ סיפיה ושמתיך כחותם היינו אות כרית קדש שהיה חתום כו מכטן על הכרכה(כראפיתכז) ועוד]: והמזבחות פנאמרכצ״ל וכזה לא סייך לומר והסכימה דעתו לדהימ דמאי למימרא:

 אמו לעד אמת דאל״ה מאי רכותיס דמותם: וגמצא שאני מסתכל נאיא. נ״נ ומפאיח [רפ״נ דקדופין] אסור
 לאדם שיקדש אשה אאיכ יראנה. כזה אין לחוש שיסתכל כה עוד כשתנשא לאחר. שהרי לא ישרה בעיניו. כיון שלא נשאה כמו שהיה כדעתו. אנל איונ נזהר. לפי שהיה לו אשה ולא היה צריך אליה אס לא להרבות נשים או

 להשיאה לכנו ולקרובו אס תושר בעיניו. ומזה ראוי כל אזיס ליזהר ודאי. שמא יכוא להסתכל כה גס כשתהיה א״א:
 מצפה איתן א) אחרים אומרים לא שכר משה את הלוחות כו׳. נילקיט כי תשא ובהעלותך גרס ר״מ. וכ״מ כביב(דף יד ע״כ): כ) ר׳ מאיר אומר נו׳ אשר שכרת. 5״ל אחרים אומרים :

 בגין יהושע
 ממנו ומפני כן פירש שהיה־להס הפר רפואות מודיט מענייני צורת הכוכבים והטלמסאות שצורה סלוני העשויה
 כזמן ועת ידוע מרפאת מחולי פלוני וזה היה קרוכ להטעות הבריות אחר ענודת כוננים ולכך גנזו. והמחבר
 זה הספר לא חכרו אלא על דרך החכמה בטבע המציאות לא על דרך שיעשה אדם פעולה וכו׳ וכדרך שאמרו חזיל
 סנהדרין דף ס״ח לא תלמד לעשות אכל אתה למד להכין ולהורות. ובהקדמת הרמכ״ן לפירוש החומש איתא ששלמה
 המלך כתנ ס׳ רפואות הזה והובא• כיז גס כן נתוס׳ ייט ס״פ הנ״ל והלח״מ על משניות הניא כשם תשכין סימן
 המ״ז נשהיה נת ונניו נתינה היו עמו שדין ורוחי! ולילין והיו מזיקין אותו עד שנעשה מולה ונא מלאך ולקח א'
 מכני נח לג״ע ולמד אותו רפואות וכתכו כספר עכ׳׳ל תשכין ונוראי כי כן מצא נדנרי חז״לעכיל: כיתת נחש
 הנחשת. כדכתיכ(כמלכים כ יח) ויעש היפר כעיני ה׳ וגו׳ הוא הסיר את הכמות וגוי וכתת נחש הנחשת וגו׳
 כי עד הימים ההמה היו ג״י מקטרים לו וגו׳ וכתנ המהרש״א נחיא נכרכות דף י׳ הטעס שהניח דורות ראשונים
 עיש הנס שאין הנחש ממית אלא החטא ממית כמו צנצנת המן וכמטה אהרן שהניחו למשמרת מטעמים הנאמר
 נפסוקיס ע״נ: סתם מי גיחון. מי שלוח ולא זהו גיחון הנהר הגדול דנפ' כראשית הוא הסוככ את כל ארן
 כוש דההזא לאו כא״י הוא אלא מעין קטן הוא סמוך לירושלים שנאמר (מלכים א׳ א׳ ל״ג) והורדתם אותו על

 גיחון ומתרגמינן ותחתון יתיס לשילוחא רש״י שם כברכות . ועמ״ש לעיל ד״ה חזקיה יכו': ויצלח חזקיהו ככל
 מעשהו. פסוק בד״ה שם הוא ומזה מוכח שהסכימה דעתו לדעת המקום : איוהו סייג שעשה איוכ וכוי.
 אדלעיל אפרק קמא קאי ואף איוב ונכיאיס וכתובים וחכמים כולם עשו סייג לדכריהס וקמפרש סכל לקמן :
 מן הכיעור ומן הדומה לכיעור. כי סר מרע מיותר מאחר שהיה ירא אלהים חיים מסתמא הכל אס כן למה
 נאמר וסר מרע איו שמשה לו סייג וגדר מן הדומה לכיעור וכעין זה כתב המפרש ועיין כ״כ טיי: איכ מה
 תיל איש הס וישר. דמשמעו שקיים רק מה שהוא תם וישר געיני כל הלא אפילו סייג ודומה לכיעור קייס :
 שיצא מהול. מתיבת סס דייק וכדאיהא כנדרים דף ל״א ול״כ גדולה מילה שכל המצות שעשה א״א לא נקרא
. שאדם נברא כצלם שלו שלא היה  שלה עד שמל. שנאמר התללך לפני והיה תמים (כראשית ׳«) : בצלמו
 צריך שוס תיקון כלל. זית רענן ריש פ׳ כראשית: ואף שת וכו׳. דכתיב גביה כדמותו ובצלמו פירוש שהיה
 כמו אדס״ר. שם מ״ר: גח וכו׳ תמים. תמים דייק כדלעיל באיוב: מלך שלם. שלם דייק שהיה שלם
 ככל גופו . מפרש : יעסב איש תס . תס דייק כדלעיל: כשם שיצא יעקכ מהול כך יוסף . וזש״ה אלה
 תולדות ימקב שעיקר תולדות יעקב מה שהיה בו היה ביוסף ועיין רש״י בחומש שם ר״פ וישב: ותרא אותו
 כי טוב. כלומר שהיה במלואו וטובו ז״ר וכ״ה כסוטה דף ׳״כ ע״א אחרים אומרים נולד כשהוא מהול ומ״ש
 כתוספות : בלעם ונו׳ נאם שומע אמרי אל. ומסתמא היה בו מעלה יתירה משאר גויי הארץ שלא דכרה
 השכינה עמהס ודוגמא לזה בבכורות דף ח׳ ע״א ומ״ש הני תלתא וכוי הואיל ודיברה עמהס שכינה ע״ש. א״ו
 נולד מהול. אכל דכרי הז״ר והמפרש צע״ג: דוד וכו׳ שנאמר מכתם . שהיה מכתו תמה שנולד כשהוא מהול
 גמרא פ״ק דםוטה דף י' ע״כ ופירש רש״י מכתו תמס מקום מילה שהוא ראוי למכה היה תס ושלם שלא הוצרך
 לחסרו: ירמיה וכוי מרחם הקדשתיך. ואילו לא היה מהול מבטן אמו עדיין לא היה קדוש מרחם. כעין זה
 כתב מפרש: ביום ההוא חקח את זרוככל וגו׳. וכתיב כתריה ושמתיך כחותם ודריש חותם לשון תס ז״ר. א״נ
 דאיתא כמס׳ סנהדרין דף ל״ז ע״כ שלתיאל ששתלו אל וכו׳ ומסתמא היה תמים כדמצינו כאדה״ר שהיה מעשה
 ידי הקכ״ה ונולד מהול וכעי; זה כתכ המפרש : ברית כרתי לעיני. קאי אדלעיל שאיוכ עשס סייג גס כן
 לעיניו: אפילו כבתוצה . ככ״כ דף ט״ז ע״א איתא כא״א הרכותא גדולה מזה דאיוכ רק דלאו דידיה לא מסתכל
 אכל אכרהס אפילו בדידיה לא משתכל דכתינ(כראשית יכ) הנה נא ידעתי כי אסה יפת וגוי מכלל דמעיקרא לא
 סוס ידע וע״ש מהרש״א. וגםצא אני,מסתכל באשת איש. והובא כילקוט על פסוק זה כאיוב ל״א כשם התנחימא
 לפיכך אמרו חז״ל שאסור לאפה לצאת נתכפיטיס אף בחול לרשות סרנים לפי שהעם מסתכלין כה לפי
. ע״ל פ״ר ד״ס '  שלא נתן הקדוש כרוך הוא הכפיטין לאפה (ר״ל אותן כ״ד הכסיטין הנאמרים כישעיה ג
 וקשטה) אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך כיתה שאין נוהנין פרצה לפני הכסר וכ״ש לפני הגנכ עכ״ל ע״ש :
 איזהו סייג שעשו נביאים . דלפון סייג סובל ג״כ דבר שהוא שמירה וקיום לדבר ועי״ל פ״א ד״ה מכאן אמרו
 וכו׳ וכן הוא בפסוקים כמה פעמיס לשבר האון ולהבין הדבר כביכול אע״פ שאין לו דמות הגוף ודמיון :
. מדלא אמר ארי דהוי משמע ארי א׳  כאיש מלחמות . ר״ל במלחמה יש כמה גבירים : לא כאריה א׳
 אבל אריה כהיא דהוא שם המין של כל האריות . מפרש: והגה כבוד ה' וכו׳ מד משמיעי! האזן ta שיכול

 לשמוט

 פא״פ. ופירש והסכימה וכוי. ומקשו התוס׳ פס וביבמות ד״ה ואתה מנ״ל דפי׳ מדמהו הלא היה ציווי וכו׳
 ולמה כעסו עליו מאמר שהסכים לו המקום וי״ל מפום דאמרינן כמכות דף י׳ כדרך שאדם רוצה לילך מוליכין
 אותו וםייעוהו ככא לטהר: פירש מאהל מומר. שלא נכנס לשם בתמידיות: ומה אהרן אחי וכוי. ם״ל דאף
 משה היה כהן עי׳ כמם׳ זכחיפ דף קיא ע״כ אלא שאהרן היה כ״ג ומשה שמש כארבעה כגדיס . זית רענן
 כפ׳ תשא: והסכימה דעתו וכו׳. שלא מצינו שציוה השיכ״ה. מליו ע״ז: מששת ימי בראשית. כדאיתא

 נפ״א פ״ה מיו עשרה דברים נבראו עיש כה״ש וכו׳ והלוחות. מפרש: שגאמר והלוחות מעשה אלהיס. מסתמא
 מששת ימי בראשית היו כי אין כל חדש תתת השמש ועוד המכתנ הוא מיי דנריס שננראו ערנ שנתניה״ש.
 אא״מ נ׳י אנל לוחות אחרונות אמר הקניה למפרע״ה פסל לך ושל הנפרינון היו:אל תיקרי חרות אלא חירות וכוי.
 זהו מלתא באנפי נפשיה שמפרש אגב הפסוק. א״נ לולא נשתברו לוחות ראשונות לא שלטה אומה ולשון בישראל. גס
 לא נשתכחה חורה מישראל ועפ״ז מפרשים הזהרו כזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו שלוחות ושברי לוחות מונחות
-בארון כדאיתא כברכות ח׳ וכ׳׳כ דף י״ד ומנחות דף צ״ט עיא ועיין כמד״ש כפ״א פיו: נטלן וירד. שס כמס׳
 שכת פר״ע מפורש מה שהשיב משה למם״ש: מזקיקני וכו׳ ומחייבני. בילקוט איתא מזקיק אני אותן ומתייב
 אני אותן: שגאמר ואתפוש וגו׳ ואשכרם . הא דל א מכיא מקרא המוקדם כפ׳ שפא וישלך מידיו וגוי משוה דהך
: אם אני נותן לה כתולה. כרפ״י פ׳ תפא על פסיק פסל לך איתא כפס '  קרא מוכח יותר המלחמה מי
 מיר כזה״ל מה עשה' השושבין קרע את הכתובה אמר מוטכ שתהא נדונית כפנויה ולא כא״א וכוי: שכך כתוכ
 בהן זובח וגו׳. דכל תרי״ג מצות כלולים כעשרת הדברות ורכינו סעדיה יסד לכל דבור מצות התלויס כה
 כאשר הכאתי לעיל פיא ד״ה לוחות אבנים : והזח למוטב . עי״ז יחזרו למוטב פלא יתיאפו מן התשובה
 על העכירה גדולה כי יהיו נדונים כפנויה : אין דכריה אלא כדאי. מכח זה יאמרו שנדונים כפנויה שעדיין
 לא נכתב הכתובה : אלא שראה.שפרח הכתב. איכ היאך אתן להם לוחות שאין בהם ממש כדלעיל: ויהיו
 שם כאשר צוני. אע״ג דההיא כלוחות אחרונות כתיכ מ״מ קאי גס כן על שכרי לוחות (מפרש) והביא ראיה
 מספרי שהלוחות ושכרי לותות מונחים שס וככר הכאתי לעיל שבג׳ מקומות כגמרא דדן נמי איתא הכי והיינו
 דקאמר דמפ׳ הגבורה נאמר לו שישבר אותן כדכתיכ כאשר צוני ה׳ ע״כ: לעיני כל ישראל. מפרש רשיי
 נחומפ פקאי על שכרי הלותות שנאמר ואשכרם לעיניכם וגס על שאר נפלאות שעשה משה קא׳ לכן קאמר
 מה להלן נצטוה שבודאי לא עשה מפה פוס חרוש כלי רפות הקכ״ה אף מסתמא כשברי לוחות נצטוה וכעין
 זה כתב- המפרש: במה אדם תופס כמה שיכול. לבורא!. ר״ל כמעשה ידי אדם שייך תפיסה לאפוק׳ הלוחות
 מעשה אלהיס המה ונשא את נושאיו וכאשר"ראה משה שהרוחניות אזל מעתה יש בידו לעשות מה שרוצה כנ״ל
 והמפרש פירש כע״א מ״ש : אשר שכרת . סיפיה דקרא ושמתם כארון (דברים י) שישים השברים כארון.
 רש״י מנחות דף ציט סמ״א: יישר כחך ששכרת . ולא אמר ליס כלשון כעס ש״מ הסכימה עמו דעת השכינה
 כשכיטל תורה ושיכר! כיון דנהכוין.לטובה . רש״ישס ריש ט״נ: הזקיה וכוי והסכימה דמחו וכו׳. משו״ס
 קתשיכ ס:א ארכעס דברים משוס דכאותן ד׳ דברים הסכימה דעתו לדעת המקום כדלקמן וכדלעיל גבי
 משה לאפוקי במסכת ברכות דף יי ע״ב ופסחים דף נ״ו ע״א קאמר הגמרא ששה דברים משוס דהתס ליתא
 שהסכימה דעתו וכוי כיא על ג׳ הודו ועל ג' לא הודו ריל החכמים גס התם לא קחשיב הסיר הבמות כיא
 גירר עצמות אביו וכו׳ כתוך שלשה דכריס שהודו לו וגס נ״ל להשוות המדות כמה דאיתא התם על סתם מי גיחון
 שלא הודו לו שאלו ואלו דברי אלהיס חיים כי (כד״ס כ) החלת קפיטל כתיכ ויסתמו כל מעינות וגוי למה
 יבואו מלכי אשור ומצאו מים וגו׳ . וע״ז הכוונה איתא שם שלא הודו לו שהיה לו לבטוח כה׳ שאמר וגנותי
 על העיר כפירפ רפ״י פס אבל בסוף קפיטל הנ״ל כתיב והוא חזקיהו סתם את מוצא מימי גיחון וגו׳ ולאו
 מטעמיה דלעיל כי אם מוכח שאפילו הקדוש כ״ה הסכים 'ע״י משוס כהן ממשה יישרם למטה מערכה וכדמסייס
 הקרא ע״ז ויצלח חזקיהו ככל מעשהו. ועיין כמהרש״א בח״א בברכות שמחלק ג״כ כהנך שתי מעשיות וסי
 יורני דרך אמת : גנז ספר רפואות . כדכתיכ(יפעיה לח) והטוב בעיניך משיתי יאמר רכי לוי שגנו הפר
 רפואות(כרכות דף י) לפי פלא היה לבס נכנע על חוליים אלא מתרפאין מיד רפ״י והקפה הרמכים כפי׳ המשניות
 סיפ מקום שנהגו דחיכ כשירעב האדם וילך אל הלחם ויאכל ממנו בלי ספק פיבייח מאותו הול׳ החזק הול׳ הרעב
 אס כן ככר נואפ ולא ישען כה׳. והכותב כע״י מהרן קושיא זו מ״ש . אלא נאמר כאפר נודה לפס נעת האכילה
 שהמציא לי מה שישכימ אותי ויסיר רעכתנותי ואחיה ואתקיים כן אודה לו שהמציא לי רפואה ירפא חוליו כפאתרסא



ט ק שני י ר י נתן פ ת דרב ו ב  א
 אינו נפטר מן העולם עד שיצטרך לבריות י• ב הוא היה אומר (0 הקורע את
 בגדיו בחמתו והמשבר כליו בחמתו סוף שיעבוד עבודת כוכבים שכך אומנתו
 של יצה״ר היום אומר לו קרע את בגדיך ולמחר אומד לו [ח] עבוד עבודת
: y הוא היה אומר הנותן עיגיו באשתו שתמות ויירשגה או שתמות  כוכבים [ט]
 וישא את אחותה וכל הנותן עיניו באחיו שימות וישא את אשתו סוף קוברין
 אותו בחייהן עליו הכתוב אומר [י](קהלת י) חופר גומץ בו יפול ופורץ גדר ישכנו
 נחש: ך (ח) מעשה באדםא׳[כ] (שעבר על דברי ר״ע) ופרע ראשה של
 אשה בשוק ובאתה לפני ר״ע וחייבו ליתן לה ד׳ מאות זוז א״ל רבי תן לי
 זמן נתן לו זמן(כיצד)(ט) א״ל חבירו אני אתן לך עצה שלא תתן לה אפי׳
 שוה פרוטה א״ל תן לי [א״ל] לך טול שמן בכאיסר ושבור את הצלוחית על
 פתחה של האשה מה עשתה האשד, יצאתה מתוך ביתה ופרעה ראשה
 בשוק והיתה מטפחת ומנחת ידה על ראשה . והעמיד לה עדים ובא לפני
 ר״ע א״ל לבזויה זו אני אתן ד׳ מאות זוז ומה על שמן כאיסר לא חסה על
 כבוד עצמה אלא שיצתה מתוך ביתה ופרעה את ראשה בשוק והיתה
 מטפחת ומנחת ידה על ראשה . א״ל לא אמרת כלום שהחובל בעצמו אע״פ
 שאינו רשאי פטור ואחרים שחבלו בו חייבין היא שחבלה בעצמה פטורה

 מכבודו אלו פגי השכיגה והלא דברים קל וחומר מה גבריאל שהוא אחד
 מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות שעומדים לפניו קולו הולך מסוף העולם ועד
 סופו מלך מלכי המלכים הקב״ה שברא את כל העולם כולו ברא העליונים וברא
 את התחתונים על אחת כמה וכמה. אלא מראין את העין מה שיכולה לראות
 ומשמיעין את האוזן מה שיכולה לשמוע יי ז איזהו סיינ שעשו כתובים לדבריהם
 הרי הוא אומר (משלי ה) הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה הרחק
 מעליה דרכך 00 זו אפיקורסים שאומרים לו לאדם אל תלך בין האפיקורסים
 ואל תכנס לשם שמא תכשל בם M ואם אמר בוטח אני בעצמי שאע״פ
 שאני הולך שם איני נכשל בם W שמא תאמר שומע אני את דבריהם והוזר
(  בי ת״ל(שם ב) כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים 1 [ג] כתיב (ש• ט
 טבחה טבחה מסכה יינה אף ערכה שולחנה אלו [ד] רשעים שבזמן שאדם נכנם
 ביניהם מאכילין אותו ומשקין אותו ומלבישין אותו ומכסין אותו ונותנין לו
 ממון הרבה כיון שהיה כאחד מהם כל אחד ואחד מכיר את שלו ונוטלו
 ועליהם נאמר (שם ז) עד יפלח חץ כבדו [כמהר] צפור אל פח ולא ידע [«] .
 ד״א הרחק מעליה דרכך זו זונה שאומרים לו לאדם אל תלך בשוק זה ואל
 תכנם במבוי זה שזונה יש שם גאה ומשובחת והוא אומר בוטח אני בעצמי
 , . , , ואתה שחבלת בה צא ותן לה ת׳ זוז 5 ה רבי דוסתאי ברבי ינאי אומר אם שאף על פי שאני הולך לשם איני נכשל בה אמרו לו אע״פ שאתה בוטח בעצמך

 אל תלך לשם שמא תכשל בה (שהרי אמרו חכמים שלא ירגיל אדם לעבור על״י״א[׳'] בררת וזרעת ברביעה ראשונה שוב ולך וזרע ברביעה שניה שמא ירד
 פתח זונה) שנא׳(שם) כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה: ח איזהו סייג ״!ברד לעולם [מ] וילכדו ראשונים ויתקיימו אחרונים כי אינך יודע איזה יכשר
)(ואם שניהם  שעשו חכמים לדבריהם שחכמים אומרים (*)קריתשמעשל ערבית עד חצות £הזד! או זה או שניהם [נ] נתקיימו בידך(והם כאחת טובים)(י
£ כאחת רעים) שנאמר (קהלת יא) בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך  (רבן גמליאל אומר עד קרות הגבר)(0 כיצד אדם בא ממלאכתו אל יאמר אוכל |

, r ץ-ש אינך.. , . . .. , 
 ומתפלל וכל העובר על דברי [חכמים] חייב מיתה [י](ה) רב״ג אומר פעמים את זרעך [וגו׳]: ן ר׳ ישמעאל ברבי יוסי אומר (למוד תורה בזקנותך) אם
 שאדם קורא אותה [שתי פעמים] בלילה אחת עד שלא יעלה עמוד השחר ואחת לטדת תורה בילדותך אל תאמר איני לומד בזקגותי אלא למוד תורה כי אינך
 משיעלה עמוד השחר ש ונמצא יוצא בה ידי חובתו של יום ושל לילה (עמדו«י»יודע איזה יבשר [ע] אם למדת תורה בשעת העושר אל תשוב לך בשעת
 חכמים והרבו ועשו סייג לדבריהם) יי ט [והעמידו תלמידים הרבה] שב״ש מ"ז העוני. אם למדת תורה בשעת שביעה אל תשוב לך בשעת רעבה. אם
 אומרים אל ישנה אדם אלא למי שהוא חכם ועניו ובן אבות *) ועשיר וב״ה למדת תורה בשעת הריוח אל תשוב לך בשעת הדחק. לפי שטוב לו לאדם
 אומרים לכל אדם ישנה שהרבה פושעים היו בהם בישראל ונתקרבו לתלמוד דבר אחד בצער ממאה בריוח (?) (שנאמר כי איגך יודע אם שניהם כאחת
 טובים) שנאמר בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנה ידך . ר׳ עקיבא אומר
 הנייאןפ](ל) למדת תורה בילדותך (למוד תורה בזקנותך) אל תאמר איני למד
 ״" תורה בזקנותי כי אינך יודע איזה [*] יכשר אם שניהם יתקיימו בידך [ק] או
 שניהם כאחת טובים שנאמר בבקר זרע את זרעך [וגו׳]. רבי מאיר אומר
 א) אס למדת מרב אחד אל תאמר דיי אלא לך אצל חכם ולמוד תורה ואל [י] תלך
 אצל הכל אלא למי שהוא קרוב M לך מתחלה שנאמד (משלי ה) שתה מים
 מבורך ונוזלים מתוך בארך חובה הוא לאדם שישמש שלשה תלמידי

 הגהות הגרי״ב חכמים
 (א) [ע״! דף יז.]: (ב) [ברכוה דף ד:]: (נ) נ״א שלא יהא אדם בא מ! השדה בערב ממלאכתו וילך לביתו
 ויאמר [וכ״ג הגריא]: (ד) בגמרא דנרכוש וקורא ק״ש כוי: (ה) נ״א דשב״י [וכ״ג הגר״א] [כיס ככרכות
 :ף ח:]: (ו) [כתובות דף שח.]: (ז) [שבח דף קה:]: (ח) כ׳ר, דף צ: [ושם ליתא שעכר על דברי ריע]:

 (ט) ס׳׳א לאחר שיצא: (י) ס״א והגריא ל״ג : (ב) ס׳א זהגריא ל״ג: (ל) [יבמות דף סב:] •
 כסא רחמים

ס ג הקורע כגדיו והמשכר כליו כחמתו כוי. כל הכועס כאילו עוע״ז כמיש פיק דסוטה [דף ד: ע״ש היא מחשבה תדירית ולא יבצר איזה דיבור או המצאה וגילוי דעת. וכסונוס דף ס׳ כל הנותן עיניו גמס שאינו ר  פ
 1 וכנדריס דף כנ: וכמיא שם] והכא איסור מוסיף דעשה מעשה ואמרו כזוה״ק דהוי כמקריב לע״ז שלו כוי ע״ש: וזרע ברכיעה שלישית. דכתיג זרע את זרעך ולערב סס שתים את לרבות שלישית: שטוב לו

 ולכן אמר סוף שיעבוד ע״ז ממש : הגותן עיניו כוי. אעיג דמחשבה רעה אין הקכיה מעניש עליה. סכא לאדם ד״א בצער כוי. כדתנן לסוס צערא אגרא

 תורה ויצאו מהם צדיקים חסידים וכשרים ן

 פרק שלישי
 א רבי עקיבא אומר כל (י) הנוטל פרוטה מן הצדקה בזמן שאינו צריך איגו
 נפטר מן העולם עד שיצטרך לבריות. הוא היה אומר המבריך
 םמרטוטין על עיניו ועל שוקיו ואומר תנו לסומא למוכה שחין זה סוף שהוא
 אומר לאמתו. הוא היה אךמר החובט פתו בקרקע והמפזר מעותיו בחמתו

 *) ומשיר השמח נהלקו.-מג״ז גוסחת הגר״א
 [א] שמא חאמר בוטח: [ב] או: [גז ונאמר: [ד] המינים: [ה] וגוי: [ו] לכך עמדו חכמים ועשו סייג לדבריהם:
 [ז]ויוצא בד.:[ח] כך עד שאומר לו:[ט]ועובד:[י] [(תהלים נד) ישיב הרע לשודדי: [כ] שפרע ראשה: [ל] חרשת
 וזרעח: [מ] וישברו: [נ]יהקייםו: [ם]חרשחוורעח: [ע] הזה או זה או שניהם כאי טובים שנאי בבקר ורע את
 זרעך ולערב אל הנח ידן: [פ] אם: [צ] מהם יחקיימו: [ק] הזה או זה: [ר] חאמד לא אלך אלא: [ש] אלי שנאי

 בנין יהושע
 מצפה איתן א) אם למדת מרב אחד אל תאמר דיו. עיין ע״ז(דף ימ.):

 ומקשה הלא מתני׳ דפאה היא ולקימ ירש״י בצחות לשונו שם נשמר מזה וכתב בדי ליעול צדקה עיש: שהוא
 אומר לאמתו ־ סוף שנעשה סומא וחגר והכי איתא סתם גס כן במתניתין וכל מ׳ שאינו לא חגר ולא סומא ולא
 פסח ועושה עצמו כאחד מהם אינו מת מן הזקנה עד שיהיה כאחד מהם שנאמר ודורש רעה תנואנו(משלי י״א
 כיז): החובט פתו בקרקע. וזה בזיון אוכלים כדאיתא ברכות דף נ׳ אין זורקי! את הפת • ודאיר פיס וגורס
 לו עניוח מכ״מ מאחר שמכזה האוכל : והמפזר מעותיו. נמי דרן בזיון ומבעס כו . וכאמת סוכה! גדולה
. נראה ו ת מ ח  היא בעולם . וכבר האריך נזה החיה בשער הבחינה פיה ובשער הבסחון ונקראת הסכמה : ב
 דל״ג הכא אלא לקמן: עד שיצטרך לבריות. ואיתא בילקוט ראה אפס כי לא יהיה נן אביון. ולהלן הוא אומר
 כי לא יחדל אביון מקרב הארץ כזמן שישראל עושי! רצונו של מקום אביונים כאמריס וכשאין מישי! רצונו ש״מ
 אביונים ככם : הקורע וכוי . כשבת קיה ע״כ קחשיכ כהנך נמי המפזר מעותיו כחמתו : ולמחר אומר לו
 עבוד עבודת כוכבים ־ שם איתא איר אכין מאי קראה לא יהיה כך אל זר ולא תשתחוה לאל אחר(אהלים פיא)
 (פרשיי בך משמע בקרבך שאס היה כך תשתחוה לאל אחר לכסוף) איזהו אל זר שיש כגופו של אדם הוי אומר
 זה היצה״ר ע׳כ והא דנקט עבירה דבל תשחית יותר משאר עבירות ועוד מה אומנות יש גזו . אלא משוס דיש
 בו דרכי אמירי וכל דבר שיש בו שמן דרכי אמורי קרוב הדבר בקל שיעבוד עבודת כוכבים כי לתא דעכודת כוכבים
 נגעה כה . ולכך דייק ולמחר אומר כי מיד למחר הוא אומר עבוד עכזדת כוככיס דמה לי זו או זו וזה אומנות
. ומסיים שם כילקוט אתה מוצא במחשבה שחשבו המצריים לאבד את ישראל בה ן  גדילה. מפרש: חופר ממ
 אני מאבדן : שעבר על דר׳ע. ביק פ״ח דף צ׳ איתא בזה״ל פרע ־ראש אשה בשוק נותן לה ד' מאות זיז זה
 הכלל הכל לפי כבודה. אדע אפילו עניים שבישראל רואין אותם כאילו הם בני חורין שירדו מנכסיהן שהם
 כני אברהם יצחק ויעקב ומעשה כאי וכוי וליתא שם שעכר על דר״ע . המפרש כתב ליישב הגרסא דהכא .
 שהיה סכר הכל לפי.כבודה . והאשה היתה בזויה כאשר הוכיח סופה ועבר אדר״ע דס״ל שאפילו עניים הן ככני
 חורי(: כיצד איל. כיצד ליתא התם רק בזה״ל רכי. תן לי זמן ונתן לו זמן שמרה עומדת על פתח חצירה(המתין
 לה עד •שראתה עומדת על פתח חצירה. רש״׳) ושכר את הכד וכו כאישר שמן גילתה את ראשה וכוי: והיתת
 מטפחת . מאספת השמן בטפח שלה והניחה ידה על ראשה 7לסוך יחבירים רבים ללשון זה פרק כתרא דתרומות
 מיז ופכ״ב דשבת ולא יטפח בשמן ופיר דעיז מטפח על פי חבית תו״ט שם והוכיח מסוגיא דהכא כן לאפוקי
 ממפרשים מטפחת מכה וצערה עצמה עיש : לבזויה זו . •שעל כאיסרשמן זלזלה בעצמה לגלות ראשה ומראה
 היא שאינה מקפדת על הבושת. ריב שם: אעיפ שאינו רשאי. כדכתיכ ונשמרתם לנפשותיכם וסתם ביק צ״א
 עיכ אר״א הקפר כרבי מה תיל(בפרשת נשא) וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכוי שלא ציער עצמו אלא מן
. שבררת את הקוצים ואכניס משדך כדי שתהא נוחה לחרוש ת ר ר  היין וכוי המצער עצמו מכל דבר עאכיי: ב
 ולזרוע . מפרש ונילקוס גרסא אחרת: ברביעה ראשונה . ג' חשו[. ושניה ז׳ בו. ושלישית ׳'ז בו . ורבי
 יוסי אומר שהוא ריח כסליו פיק דתענית . ורש״י ככרכוח דמיי כתכ ייז כיג ריח : ברביעה. מטרא נעלה
. עייל דיה נרד: ולערב אל תנח. מלת לערנ כולל מאוחר ומאוחר דמאוחר ד ר  דארעא הוא. תענית דף י: ב
 רכיעה •שניה ושלישית : למוד בזקנותך . מה •שביכולתך ולא תאמר אין כי כח . כי אדרנה שהיא חיין ואורן
 ימיך(סיפ נצכיס) וגס אינך יודע איזה יכשר כדלקמן: בשעת העוני. שמא תאמר שמעתתא כעי צלותא ואין
 דעתי צלולה ע״ז קאמר טונ לאדם דנר אחד נצער ממאה נריוח . ומנחת עני יוכיח שהיס רק קומן סלת ונאמר
 כו אשה ריח ניחוח. נחת רוח לפני כדאיתא סוף מנחות: שגאמר וכוי. סיפיה דקרא כי אינך יודע וגו׳ חדא
 ושד קאמר סוב דנר אחד נצער זכז׳ זעזד אינן יזדע א׳ זה למזד יכשר ונחת רזמ לפניו . יכמיש רש״׳(בקהלת
 ה) ויתרון ארן ככל היא . שכרן של ישראל ככל דית נין כמקרא נין נמשנה נין נגמרא עיש: רע״א . ׳נמות
 דף סיב איתא למד תורה כילדותו ילמוד תורה בזקנותו היו לו תלמידים כילדותו יהיה לו תלמידים בזקנותו וכו׳
 אמרו י״כ אלף זוגים תלמידים היו לו לר״ע מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו כפרק אחד מפסח ןעד עצרת מפני
 שלא נהגו ככור זה כזה . (וכתכ מהרש׳׳א ולא חש כ״א על כבוד חכירו דאין כבוד אלא הורה וכה כתיב כי הוא
 חייך וגוי) עד שנא ריע אצל רבותינו שנדרים ושנאה לר״מ ורני יהודה ירי יוסי ור' שמעון ור״א כן שמוט והם
 סס העמידו תורה נאותה שעה אריח נר אבא וכזי עיש: מרב א׳ אל תאמר די. דאי' בנגיז דף ייט ע״א כל הלומד
 תורה מרב אחד אינו רואה סימן ברכה לעזלם ט׳ והימ סברא (ללמוד חריפזת וחידוד הלב לאחר שלמד ושגורה
 נפיו גירסת התלמוד) אבל גמרא מככ א׳ עדיף כי היבידלא ליפלוג לישני ופרש״ שלא יחלקו הלשונות להאי גרס
 שמעתתא בהאי לישנא והאי גרס לה כלישנא אחרינא וחדא מלתא היא ומיהו תלמיד דגרס מתרוייהו לישני משתנש נג"
 משום דמבלגל לישנ,: קרוב לה מתחלה. היי' אותי שהוא קרוכ לך שאתה מכיר מ אם הגון הוא כדאיתא במגי״ס דמיו
 כי מלאן ה׳ צבאות הוא (מלאני כ) אס הרב דומה למלאן ה׳ צבאות תורה יבקשו מפיהו וכוי. מפרש: מים מכורך.
: וגוזלים מתון בארן. הם מיס הנוכעין ממקום אחר. כן אחיכ מרחוק.  היינו מכונסים אצלן כלומר סקרוכ לן
 וכיס נילקוט שם זיל שתה מיס מבורך כשרוצה אדם ללמוד חורה אל יאמר אלמוד מן הרחוק ואמ״כ אלמוד מן
 הקרוב אלא ׳למוד מן הקרוב וי)מיכ ילמוד מן הרחוק ונוי ריש נן מנסיא אומר שתה מים ממי שנראן(שאח״כ יהיה

 נהלים

 לשמוע וכו׳ . בילקוט יחזקאל מיג איתא גזהיל וכי מי נתן קול גמיס לא הוא אלא הרי אנו מכניס אותו
 לגדותיו כדי לשכן את האזן מה שהיא יכולה לשמוע כיוצא גו אריה שאג וגו׳ וכי מי נת( כח כאריה לא הוא
 אלא הרי אנו מכניס אותו לבריותיו כדי לשכן את האזן מה שהיא יכולה לשמוע עזב : הרחק מעליה דרכן.
 ריל ארבע אמות כיה פ״ק דע״ז דף ייז עיא וגילקינו: אפיקורסות. זה המבזה את התורה ות״ח ואפי'
 דקדוק א' מד״ס עיין כי! באריכות פ׳ חלק דף ציט ובמסכת דיא רכה פ״כ כתנת׳ הטעם למה האפיקורוס היה
 נכלל מורידין ולא מעלי( כדאי' כשו״ע ייד סי׳ קניח ס״כ: ואל תכנס לשם. אפילו שלא תכנס כין האפיקורסים
 וק כמבוי שהם שם גס כדרך זה אל תכנס לשם שמא תנשל בס שאס תכנס כמבוי שלסס סופך שתלך כין
 ראפיקורסיס עצמם. מפרש: שומע וכו׳ וחיזר . שלא אתפתה אחר מעשיהם של תהו וכהו ולא ישתקע הדכר
 אלי . מפרש.: תיל כל באיה לא ישובו!. כל הממירים אמר שנאבקו כמינות אינם שכין. רש״ כמסי עיז דף
 "ז עיא : ולא ישיגו ארחות חיים . שם בגמרא מקשה וכי מאחר שלא שבו היכן ישיגו היק ואם ישובו לא
 ישיגו ארחות חיים ופרשיי ואס שכין ממהרין למות מתון צרה וכפיית יצרם וזו גזירת המלך עליהם למות ע״ב:
 אל תלך כשוק זה . משוס לן לך אמרין נזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב שם ועיין פיו דיכמות דף סיג:
 ועצומים כל הרוגיה. כמיש בשמשון שהיה איש עצום וגכור ונהרג על ידה. כיכ המהרשיא שס ביבמות בחיא:
 רגיא עד קרות הגבר. כמשנה ראשונה רמס׳ ברכות איתא רג״א עד שיעלה ע״ה : כיצד. ארכנן קאי מפני
 מה אמרו חכמים רק עד חצות הרי זמנה כל הלילה. גמ' שם דף ד׳: קימעא. מעט רש״י: אקרא ק״ש.
 שם בגמרא איתא אקרא קיש •ואתפלל ומיטפתו שינה ונמצא ישן כל הלילה : ואם רגיל וכו׳. ילמוד או יקרא
 נין השמשות עד צאת הכוכבים כדי לתכר יום ולילה כתורה וכדאיתא במגיא ריש סי׳ א׳ בשם של״ה . ואח״כ
 בצאת הכוכבים זמן ק״ש בעונתה : ואם לאו קורא ק״ש . שם כגמרא כרכות ליתא האי ואם לאו אלא הכי
 גרס" שם ואס רגיל לשנות שונה וקורא קריאת שמע ומתפלל ואוכל פתו ומברך עיכ: על דברי חכמים. עיין
 שכת דף קניו ומשכת ע׳ז דף כיז עיב: חייב מיתה . מקשה שס בברכות הגמרא מיש ככל דוכתא דלא קתני
 חייב מיתה ומ׳ש הכא דקתני חייג מיתה אכיא משום דאיכא אונס שינה ואביא לאפוקי ממאן דאמר תפלת
 ערכית רשות קמ״ל רחובה ופרשיי משום אונס שינה התוקפו לעכור על דברי חכמים הווקקו להזהירו יותר :
 רבג׳א . כברכות דף ח׳ עיכ הוי הן רגיא פישקא ממשנה ראשונה רג״א עד שיעלה מיה וכו׳ ואח״כ מתחיל
 תניא רשכיי אומר פעמים שאדם קורא קיש שתי פעמים כלילה אחת קודם שיעלה ע״ה ואחת לאחר שיעלה ע״ה
 ויוצא כהן ידי חוכתו אחת •של יום ואחת של לילה הא גופא קשיא אמרת פעמים שאדם קורא קיש שתי פעמים
 נלילה אלמא לאחר שיעלה ע״ה לילה הוא(עד הנן הממה. רש״) והדר תני יוצא כהן י״ח אחת של יום ואחת •של
 לילה אלמא יממא הוא לא לעולם ליליא הוא והא דקרי ליה יום דאיכא אינשי דקיימי כההיא שעתא ופרש״ דקיימ׳
 נההוא שעתא הלכך זמן קיש דיוס הוא יגבי קיש ובקומך כתיכ והא קיימי. אריכיל הלכה כרשכיי עיש : שביש
 אומרים . והעמידו תלמידים הרכה שבשיא כצ״ל וכיס כסיא וקאי אפישקא דפיק הס אמרו שלשה דכרים וכוי
 אכל במד״ש מיישב גיכ הגירסא דהכא אע״פ שכה״א לכל אדם ישנה אעפ״כ יעשה הרכ סייג וגדר לסודות
 התורה שידע למסרם לתלמיד הגון וללמוד לכל א׳ כפי יכלתו וסברתו ע״ש : ובן אבות . ר״ל מיוחס :
 ועשיר. כדי שיכול ללמוד בלי דאגות וטרדת פרנסס : ויצא מהם . רבותא שאפי' גס תולדותיסס היו תיח
 ועל שאמר כיש משיר . לא חש כיה להשיכ כי איתא כמשי נדרים דף פ״א ע״א הזהרו ככני עניים שמהן תצא
 תורה. ופירש הרין שם הזהרו מכני עניים להשתדל ללמדם תורה שמהן תצא תורה שאין להם עשק אחר ועוד
 שדעת! שפלה עליהם ע״כ . שנאמר יזל מיס מדליו נפרשת בלק זפ״ המהרש״א כחיא שם התזרה נקרא מים
 כמשיה סו׳ כל צמא לנו למיס (ישעיה ניה) ופי׳ יזל מיס שהוא התורה מן הדלים שיהיה זרעו של הדלים נמים רכים
 דהיינו ת״ח מכיל . וכמיר וילקוט רות ס״ תקציז איתא אמרה תורה לפני הקכיה רכשיע תן מלקי נשנט של
 מוני שאס עשירים עוסקים ני יהיו מתגאים אנל נשהם עניים הס מתעסקים ני והם ׳ודמים שהם רמניס ושפלים
 שנאמר נתן הסכל במרומים רכים ועשירים כשפל ישבו (קהלת יי) עכ״ל ונ״ל שאפשר כל כוונתם לאו דוקא

 בעניים כממון כיא עניו כדעת ושפל רוח בעיניו כי ע״ז נאמר אשכון אש דכא ושפל רוח (ישעיה נ׳ז ט״ו):
 פרק שלי^י רבי עקיבא אומר כל הנוטל פרוטה מן הצדקה וכו׳. כסוף מס׳ פאה איתא בשתמא וכל מי
 1 שא״צ ליטול ונוטל וליתא סתם תינת מן הצדקה מימ הכונס שם ג״כ שניטל כתורת צדקה

 נערמה שמראה עצמו לעני: איגו נפטר מן העולם וכוי. וסתם קחשינ גיכ ההיפך וכל מי שצדן ליטול ואינו
 נוטל אינו מת מן. הזקנה עד שיפרנס אחרים משלו וכוי וכתנ התום׳ י״טלעיל הנא אינו נפטר מן העולם משום
 דלעיל דא״צ ליטול וניטל ו!ה לפי שחושש שלא יהיה לו פרנסה כל ימי חייו לכך אומל במדת עונש שאינו נפער
 מן העולם כי שנים רבות לא יחיה וגס כי ימות אינו נפטר וכוי והיכא דצדך ליטול ואינו נוטל ובטחונו בקונו
 לכך אמר כמדת שכרו שיזקין ושאינו מת מן הזקנה וכוי מכיל ועיין נשו״מ ייד סי׳ מיה חלוקי דינים מיז :
 המבריך סמרטוטים. א״ד שאפילו הוא עני נאמת ומושה כ! דרך ערמה שיתנו לו יותר משאר מנייס .
 מפרש . וכזה מתורן קושיה מהרשיא נחיא נתונות דף ס״ח דאיתא סתם נמ׳ קצת כשנוי לשי! כמו הכא עיש
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 שעה פתח רבי עקיבא ואמר ברוך אלהיט אלהי ישראל שבחר בדברי תורה
 ובדברי חכמים שדברי תודח ודברי חכמים קיימין הם לעולם ולעולמי עולמים
) שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו W ועוד א  שנאמר (קהלת י
) מעשה בבנימין הצדיק שהיה ממונה י ) ) וצדקה תציל ממות: י י י  כתיב (משל
 על קופה של צדקה ובאתה אשה אחת לפניו אמרה לו רבי פרנםני. אמר לה
 העבודה שאין בקופה של צדקה כלום. אמדה לו רבי אם אין אתה מפרנסני
 (ה) הנני מתה [ח] וארבעה בנים. עמד ופרנסה משלו. לימים חלה בנימין
 הצדיק והיה מצטער על המטה. אמדו מלאכי השרת לפני הקב״ה רבש״ע
 אתה אמדת כל המקיים נפש אחת מישראל(מעלה עליו הכתוב) כאילו קייט
) וארבעה בנים עאכ״ו והוא טצטער י  עולם מלא בנימין הצדיק שקיים אלמנה (
 בצער חולי זה על הטטה מיד M בקשו עליו רחמים וקרעו לו גזר דינו והוסיפו

 לו כ״ב שנה על שנותיו:

 פרק רביעי
 א שמעון הצדיק היה משירי אנשי כנסת הגדולה הוא היה אומר על שלשה
 י דברים העולם עומד-על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים.
) חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלהים ע ו ש ו ה  על התודה כיצד הרי הוא אומר (
 מעולות [י] מכאן לעולה שהיא חביבה מזבחים מפני שהעולה כולה כליל
) והקטיר הכהן את הכל המזבחה ובמקום אחר הוא א א י ק י י  לאישים שנאמר (
א ז) ויקה שמואל טלה חלב אחד ויעלה עולה כליל לה׳ ותלמוד תודה מר(ש״  או
 חביבה לפני המקום מעולות לפי שאם אדם למד תורה יודע דעתו של מקום
) אז תבין יראת ה׳ ודעת אלהים תמצא. מכאן לחכם שיושב  שנאמר(משלי ב
 ודורש בסהל שמעלה עליו הכתוב כאילו הקריב חלב ודם לגבי מזבח 0) שני
 , , ת״ח שיושבים ועוסקים בתורה ועברה לפניהם כלה או מטה של מת אס בידן
ח) וישנו ויקלסו לכלה וילוו )  אמרה לו אשתו מפגי מה (פורעניות שבא לעולם) של כל העולם לקה ונשדף*י״י>׳בדי צרכן אל יבטלו ממשנתן ואם לאו יעמדו
' למת W יי ב מעשה ברבי יהודה בר׳ אלעאי שהיה יושב ושונה לתלמידיו ועברה י  ושלך לא לקה ולא נשדף . ספר לה כל המעשה . ליטים נפלה קטטה בין ״
 אשתו של אותו חסיד לבין אמה של [אותה] ריבה אמרה לה לכי [ואראך] כלה [ל] ואחז בידו כדי צרכו והיה משנין בה עד שעברה הכלה מלפניו:
 בתך שהיא קבורה במחצלת של קנים. לשנה אחרת הלך ולן בבית הקברות ג א) שוב מעשה בר׳ יהודה בר׳ אלעאי שהיה יושב ושונה לתלמידיו ועברה
 ושמע אותן שתי רוחות שמספרות זו את זו אמרה לה חברתי בואי ונשוט כלה לפניו אמר מהו זה אמרו לו כלה שעברה אמר להם בני עמדו והתעסקו
) ויבן ה׳ ת ב בראשי ) מצינו בהקב״ה שנתעסק בכלה (שנאמר ( ט ) ן כ  בעולם וגשמע מה שאומרים אחורי הפרגוד אמרה לה חברתי הניחי לי דברים״ייאבכלה ש
' אלהים את הצלע) הוא נתעסק בכלה [מ] אני עאכ״ו. והיכן םצינו שהקב״ה י  שביגך לביני כבר גשמעו לבין החייט. יי ט מעשה בחסיד אחד שהיה רגיל ״
 בצדקה פעם אחת הלך וישב בספיגה בא הרוח וטבע ספיגתו בים. ראהו רבי גתעסק בכלה שגא׳ ויבן ה׳ אלהים את הצלע נ) שכן קורין בכרכי הים W לכלה
) ובא לפני ב״ד להעיד על אשתולהנשאעד שלא הניע עת לעמוד בנאיתה. מכאן שתקנה הקב״ה לחוה וקשטה ככלה והביאה אצל אדם שגא׳ ג  עקיבא (
 בא אותו האיש ועמד לפניו א״ל את הוא שטבעת בים א״ל הן ומי העלך מן ויביאה אל האדם. פעם אחת נעשה הקב״ה שושבין לאדם מכאן ואילך אדם
 הים א״ל צדקה שעשיתי היא העליתני מן הים א״ל מאין אתה יודע א״ל«י^קונה שושבין לעצמו(שנאמר עצם מעצמי ובשד מבשרי). פעם אחת נטלה
 כשירדתי למעמקי מצולה שמעתי קול רעש גדול מגלי הים שזו אומד לזו וזו"י׳ חוה מאדם מכאן ואילך מקדש אדם את בת חבירו W : ף על העבודה כיצד
 אומר לזו רוצו ונעלה את האיש הזה מן הים שעשה צדקה כל ימיו. באותה כל זמן שעבודת בית המקדש קיימת העולם מתברך על יושביו וגשמים יורדין

 הגהות הגרי״ב נוסחת הגר״א בזמנן
: ה ה או ז : [ב] הז מו י : [א] איזה מהם יתקי א ו : (נ) [כעין זס ביבמות קנא.]: (ד) כיכ יא.: (ה) ניא נמצאת הורנ אלמנה ושבעה (שם ג) אם חבקשנה ככסף וכמטמונים חחפשנה וחובה ה : ח  (א) [יבמות סב:]: (ב)גרכות י
: [ו] הזה או זה : [ז] ונאמד וצדקה : ימו : [ה] איזה מהם יתקי ה : [ד] הזה או ז ימו א: (ז) [נעץ!ה כתובות דף יו.]: (ה) ניא וישמחו: (ט) [ברכות דף סא. וש״נ]: [נ] איזה מהם יהקי ג הגר׳ כי יא ושבעה ו  בניה: (ו) נ
: [כ] מעשה בריט שישב ושנה לחלמיריו ועברה בלה לפניו א י : [י] ועולה ה ו ד קרעו ל : [ט] מי י ז  [ח] ו
: : [נ] לקלע: [ם] שנאמר עצם מעצמי ובשר מבשרי ט : [ם] א ן י י צרכה והיו משנ ד ה בידח נ : [ל] ולא הי ד שתלך לבית בעלה  צוה עליה והכניסה בתוך ביתו ואטד לאמו ולאשחו רחצוה וסכוד. וקשטוה ורקדו לפניה ע

 כסא רחמים
. דס׳׳ד ׳ ת הקברות . לאו דוקא שלן נכה״ק ממש מקום סומאס אלא סמוך לבה׳ק רחוק ד׳ אמות ויותר: דכעולות חפן אלא דדעת אלהיס חפן יותר ואס כן חביבה עולה מהזמו •י מפגי שהעולה ט  בבי
ח ולא כתיב ודעת אלסיס ולא עולות אלמא דשלמיס הס שלום למזבח וכסניס ובעלים וגדול השלום ונס חטאת בעלים מתכפרים וסי חפן בכפרת ישראל נ נ ולא ז  פרק ך מכאן לעולה שחנינס מזנחיס . דגני זנח כתי

ה: ב) שבן קורץ בכרכי סיס לכלה בגאותה. עיין שנס(דף צה): ג י . עי׳ כתובות (דף יז) וירושלמי פרק א' דחג  מצפה איתן א) שוב מעשה בר׳ יהודה בר׳ אלעאי

 חכמים כגון ד״א ורבי יהושע ור״ע שנא׳(משלי ח) אשרי אדם שומע לי לשקוד על
 דלתותי יום יום לשמור מזוזות פתחי אל תקרי דלתותי אלא דלת דלתותי כי
 אינך יודע M אם שניהם יתקיימו בידך M אם שגיהם כאחד טובים שגא׳ בבקר
 זרע את זרעך. (א) ר׳ יהושע אומר שא אשה בילדותך ושא אשה בזקנותך
 הוליד בנים בילדותך והוליד בנים בזקנותך. אל תאמר איני נושא אשת אלא
 שא אשה והוליד בנים ובנות והרבה פריה ודביה בעולם כי אינך יודע ש אם
 שניהם יתקיימו בידך [י] אם שניהם באחד טובים שנאמר בבקר זרע את
 זרעך י ז הוא היה אומר אם נתת פרוטה לעני שחרית ובא עני אחר ועמד
 לפניך ערבית תן לו כי אינך יודע [י] אם שניהם יתקיימו בידך [י] אם
) מעשה בחסיד אחד נ  שניהם כאחד טובים שנא׳ בבקר זרע את זרעך : ח(
 שנתן דינר אחד לעני אחד בשני בצורת הקניטתו אשתו הלך ולן בבית
 הקברות [בערב ד״ה] ושמע שתי דוחות שמספרות זו עם זו ואומרת חדא
 לחברתה חברתי בואי ונשוט בעולם ונראה מה פורענות באה לעולם אמרה לה
 חברתי איני יכולה לצאת מפני שקבורה אני במחצלת של קנים. אלא לכי את
 ומה שאת שומעת אמרי לי הלכה ובאתה אצלה אמרה לה חברתי כלום שמעת
 מאחורי הפרנוד מה פורענות באה לעולם. אמרה לה שמעתי שכל הזורע
. הלך הוא וזרע ברביעה שנייה של כל  ברביעה ראשונה ברד מלקה אותו
 העולם ברד לקה אותו ושלו לא לקה. לשנה אחרת הלך ולן בבית הקברות
 ושמע שתי רוחות שמספרות זו את זו ואומרת אחת לחברתה בואי ונשוט
 בעולם ונראה מה פורענות באה לעולם. אמדה לה חברתי [לא כך אמרתי
 לך] איני יכולה לצאת מפני שאני קבורה במחצלת של קנים. אלא לכי את
 ומה שאת שומעת אמרי לי הלכה ובאתה אצלה אמרה לה כלום שמעת מאחורי
 הפרגוד [אמרה לה] שמעתי שכל הזורע ברביעה שניה שדפון מלקה אותו. הלך
 וזרע ברביעה ראשונה בא שדפון לעולם של כל העולם נשדף ושלו לא נשדף.

 בעצמו. והוא עשה לפנים משוה״ד ופרנס משלו לגמרי לכן מגיע לו מתן שכר גיב לפנים משוסידשאופל סירותיהן
ל: קי  געוהיז אפי׳ מצדקה שבפרסשיא שידע למי נתן והוסיפו לו על שנותיו נמצא דברי תיס׳ שרירי( וקיימי( ו

. לשון שיורים כלומר  פרק רביעי שמעון הצדיק. כה״ג היה כדאיתא יומא דיס ודל׳ט : משירי
 1 בסוף שלא היה עמה! גתחלת הבית כמו עזרא. רש״י: הוא היה אומר . כלומר כך היה

: ס . ריב ש ד י מ  מרגלא בפומיה תמיד וכן כל רבי פלוני אומר הוא היה אומר שבמס' זו פי׳ היה רגיל לומר כן ת
. לא נברא העולם אלא כשביל •שלשה דברים הללו על התורה כתיב אס לא כריתי יומס ולילה חוקות מד ו  העולם ע
. על העבודה מינינו ע ׳ י ו ת ג ועיש ג י ג דף ל״א ע ' נדרים ספי מס  שמיס וארן לא שמתי (ירמיה ל׳ג) כדאיתא נ
. וגיח דכתיכ עולם מסד יננס י כ אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמיס וארן וכו ׳  כמגילה דליא ותענית דכיז ע
ס. מדאפקא עולה מכלל זנמיס דרישא נמי  (ההליס פיס) רש״י וריב ועיין בניי ריש חימ : לעולה שהיא חנינה מז
 אלמא עולה משוכה מזבחים. מפרש : ויקח שמואל טלה חלב. הא דהקריב נקבה והלא עוגה צריך להיות זכר
. טלה חלכ רחל ומניקה את כנה. רש׳י כ י ז דכיד ע  משוס שהיה נכמת יחיד וכשירה נקבה לעולה נדאיתא נעי
. וכתינ נתריס ויענהו ה' ויהי שמואל מעלה העולה ופלשתים נגשו למלחמה וגו׳ וירעם ' י ג : ויעלה עולה ו ם  ש
נ לפני השיי ההקרנה של עילה זו . וכן י נ  ס׳ נקזל גדול וגו׳ ייהמס יינגפי לפני ישראל. הרי שמאד סיה ח
. חכמה ונינה כן הוא ס  מצינו בנח שבשביל העולה שהקריב נשבע הקניה שלא יניא מכול לעולם: דעתו של מקו
 בילקוט . ומפרש כתנ דעת זו רוסיק כדאיתא ספיק דעי! ורשיי פ' תשא ובתכונה ובדעת אצל בצלאל: אז סכין
. מפרש: ׳ ו ג . רישיה דהאי קרא קאי על התורה דכתיב אס תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין ו י ו ג  ו
 ודעת אלהיס . וגדולה דעה שניתן בין שתי אותיות שנאמר(שמואל א' כי) כי אל דעות ה׳ ועוד כאילו
. לאחרים נמי משמע לכך א צ מ  נכנה בהמ״ק בימיו כדאיתא כרכות דף ל״ג וסנהדרין ציכ ועיש מסרש׳א : ת
: כאילו הקריב חלב ודס . כי נשעה שחכם יושנ ודורש הקניה מוחל עונותיהם של ישראל ׳ ו ג  קאמר מכאן ו
ל העוסק בתורה כאילו הקריב כל  א״נ כדאיתא סוף מנחות זאת התירה לעילה למנתה ולחטאת ילאשס יכו' נ
 סקרבנות ועדיפא מקרבנות שקרננות מכפרים רק על השוגג והתורה מכפרת אפילו על המזיד כדאמר רבא שם
 כל העוסק כתורה אין צריך לא עולה ולא מטאת ולא מנמה ולא אשם ולכך קאמר כאילו הקרב מלב ודם שזה
 ודאי ככל הקרכנות אכל כעולה אפיי הכשר לגכוה וניל שזה כוונת הפסוק (שיה ד) כחוט השני שפתותיך כי
׳ סוף מס׳  שעיר המשתלח היה נמי מכפר על כל העכירות כנאמר (כפרשת אחרי) והתוודו כל עונות וגי' עי
 יומא והסימן היה כמוט השני אס נתלכן לכך קאמר כמוט השני שהיה מכפר על הכל כך שפתותיך מכפר על
ח . לרבותא נקט שנים דאז סוי קצת תיש דרבים ואפיה : שני ת׳ ל ׳ נ נ כ ׳  הכל עיין כמסכת סוטה דף ה ע
. והתם א ו : ויקלסו. לשזן שבמ ה א י ' ע י  מבטלין : כדי צרכן . וכמה כדי צרכן מפורש בכתובות די
 מפורש ג״כ כמה משכמץ אותה מיש . וכ׳ המפרש גשלמא דמכטלין מפני המת הוא מטעם דאיתא שם בכתובות
׳ לח מיסוד ראשונים דהא ס [ולפמ״ש בברכיי סי  נטילתה כנתינתה . אלא כהכנסת כלה למס רשאי לכטצ תי
י אחרים  דהעוסק במצוה פטור מה״מ היינו דוקא במצות אבל אס עוסק בתורה פוסק לכל מצוה שא״א לעשות עי
ת דף ו י אחרים ונקט הני משוס דשכיחי] יאפשר הטעם מפני דאיתא מרכ  א״כ לקימ שה״ה כל מצוה שאיא עי
ה ׳ כל הנהנה מסעודת מתן ואינו משמחו עובר בה׳ קולות שנאמר (ירמיה ז) קול ששון וגוי ואס משמחו מ  ו
 שכרו אריביל זוכה לה' קולות של הורה שניתנה בה׳ קולות וכו׳ נמצא אע״פ שמבטל בהכנסת כלה נגד זה יזכה
ה דמכטלין תית להכנסת כלה  להורה שניתנה כה׳ קולות עכ׳ל וקצת דחוק דהא רמיא כתב באהיע סימן סי
 היינו לחופה . וכדאיהא הכא לפנינו כמעשה דר״י בריא . ובחופה עדיין אינם אוכלים ונהנים ואפשר כוונתו
 שכיש הוא אע״פ שאינו נהנה כלל טדיין מסעודה ואפיה משמחה וניל דאיתא במנחות דף ציט א״ר לקיש סעמיס
 שנטולה של תורה זהו יסודה דכתיכ וכו׳ פרשיי כגון שמבטל תורה להוצאת המת והכנסת כלה זהו יסודה כלומר
ה יישר כחך ששברה  מקבל שנר כאילי יזשנ זמייסדה ועזסק בה שנאמר אשר שכרת כאשר העתקתי לעיל פיכ די
 וכוי כיון דנתכוין לטוכה עניל וקיל וטעמו של דנר נראה עוד נזה משוס שהוא קיום העולם מצוה זו כי לא
 תהו כראס לשכת יצרה והא ראיה שהיא מצוה ראשונה כתורה מיכ כוודאי חנינה מצוה כשעתה שמכטלין
׳ קדושין דל״ג וחולין דל׳ד כגיל האמת והנכון : גיא וישמחו מס כ בבכורים כדאיהא נ י  ודוגמא לזה מצינו ג
. כלומר שנתן לשמח הכלה כדי צרכן  לכלה וילוו למת . כזה מתורן קושיה המפרש : ואחז כידו כדי צרכו
ס. שם ס . לשון ושגנתס שהיו משבחים ומדברים למר כדאית ליה ולמר כדאית לי  כדצעיל : והיו משנן נ
. ככרבות דשיא איתא מכאן למדה תורה דיא שיחזור ו י  ככתובות : בני עמדו שלא היה כדי צרכה : אגי עאכ
: לכלה בגאותה. שס כברכות איתא ויגן ה׳ אלסיס וגו׳ מלמד שקלעה י  גדול עם קטן בשושבינות ואל ירע ל
א : וקשטה . בכ״ד  הקכ״ה לחוה והכיאה אל האדם שכן ככרני הים קורי! לקלעיתא כנאיתא והציל כמו כן הנ
ד זוהר : : שנאמר ויייכיאיה . גימטריא כי כ י מ  מיני תכשיטץ הנאמרים (בישעיה גי) מיר בראשית פח״י ו
.לכך לא היה יכילאדה״ר ׳ ו ג  שושבין. משתדל בחופתו ובזווגו. רש״י שס בברכות : שנאמר עצם מעצמי ו
. שלא תאמר שכ״א ינהג כן לישא קרובתו שהיא ש״ב ואחותו וי״חלכן מדייק ו ר י ת מכ  לקחת לעצמו שושבין: ב
: שעבודת נהמיק קיימה העולס מתברך. משוס ושמיד של ש ר פ . מ  דוקא בת הטרו שאינה אסורה לו

 שמר

 בנין יהושע
ו ובע׳ז די״ט עולא ׳  נוזלים מתוך בארך) ואל תשתה עכורים ותמשך עם דברי אפיקורסים ט׳ש עוד דרשות ע
: כגון ריא וריי וריע . אלו היו בזמן א' כדמוכמ ברכות דכיז ע״ב . מפרש. ל י  רמי וכו׳ הוא על כוונה ראשונה מ
 וביבמות ס״כ שהבאתי לעיל. וכסנה' דף ל״כ קמשיכ הגמרא יותר תנאים: דלת דלתותי. דלת חד דלתותי תרי הרי
' ה״מ שישמש . והוא נמי על דרך דאיהא כשבה דפ״מ עיא דריש ההוא גלילאי עליה דר״ח כרין  שלש לרמז על ג
. לכך ך ד י  רממנא דיהנ לן איראן הליתאי וכו׳ עיי תליתאי וכו׳ כעין זה כתב המפרש: אם שניהם יתקיימו ב
׳ שהזא חזקה גמזרה : ולערב אל הגמ ידן . כלזמר בעת זקנותו. ושיפיה דקרא כי אינך יידע  ילמוד אצל ג
ת מו ס ו י  איזה יכשר וגוי ריל איזה זרע יהיה הגון וירא שמיס ומתקיים רשיי יבמות ס״כ ומצעו בבועז ששלשיס מ
ה ומשימ כדאיתא כיכ ׳  היו לו כילדותו ומתו ונשא אשה בזקנותו רות והוליד עובד שיצא ממנו דוד מלן ישראל ע
. בילקוט הגרסא אס יש בידך ליתן לו הן לו ואם לאו פטרהו מיד ואל תאמר ו  צ׳׳א. מפרש: ערבית תן ל
. כל היכא דאמר מעשה גמסיד א׳ או רבי יהודה ׳ : מעשה בחסיד א ׳ ו כ  איני ניתן ככר נתתי שחרית לאחר כי ו
: ז ״ ז טיב ועיין שם בברכת הזבח דבר נאה ומתקבל ע  בן כבא או ר' יהודה נרי אילעאי דתמורה דט׳
" : חברתי בואי ונשוט . שם בגמרא ליתא ח  שתי רוחות . של שתי ילדות מתות . רש״י ברכות ד
: י . רשיי: הפרגוד . מחיצה המנדלת נין מקום השכינה. רש״ ס ״ ר  יונרת׳ : מה פורענות . שהעולם נדון נ
. שעתיד נרד ליפול סמוך לרניעה ראשונה ומה שנזרע תו  רביעה . עייל ד״ה רניטס ראשונה: ברד מלקה או
 ככר הוקשה והברד שכרו . ומזרע כשניה עדיין רך הוא ואינו נשכר כשביל הנרד כעני[ שנאמר (שמות ט)
" ע . שדפון מלקה הרך ואינו משרף הקשה רשי׳ שם . והכותב כ ו כ  והפשתה והשעורה גכתה והחטה והכסמת לא נ
. שהיה החסיד נטבע כיס ועיין ביבמות דף קכיא שמניא כסגנון אחר המעשה ע י  מאריך נהגדה זו עיש: ראהו ר
: על אשתו להנשא. •שס׳ שאין חלוק כין מיס שיש להם סוף וכין מיס שאין להם סוף וביבמות שם ע י  בשם ר
: מגלי ׳ ד. מבהמיד כזמן שהיה קבוע להם כדאיתא פיק דשכת ובפיק דפסתיס דף י ש: עת לעמו  מזר כו עי
. להראות לתלמידים מעשה רב י ו כ ע ו  ים . שר של יס רפכ״ס ריפ הספינה והוס' חולין דף ז׳ סע״א : פתח רי
 שדית ודברי חכמים קיימים לעולם . והמפרש כתב דודאי ר״ע ידע קרא דצדקה תציל ממות אך סיד דמצלת
 ממיתה משונה ולא ממיתה עצמה . עתה נתאמת לו שהיא מצלת ממיתה עצמה ונותנת הייס וכדאיהא בשבת
 דף קניו על מעשה דריע ושמואל ואכלט וזהו ועוד כתיכ וצדקז וגו׳ דככר כתיב שלח לחמך וגו׳ והדר כתיב
: ודברי חכמים קיימים . שמחלקים כין מיס ל כ דאתי ללמד דמצלת ממיתה עצמה עכ״ ׳  וצדקה תציל ממות ע
׳ ע״ז אושיט  שיש להם סוף לאין סוף . דהכא שאני שניצול כזכות הצדקה. אימ : שלה לחמך ע״פ סמים . תי
: אשר, א' לפניו. בב״כ דייא איתא שכשני כצורת היה המעשה: א י  למס פרנסותך לעניי דאזלין כספינן על אפי מ
 העבודה . היא לשון שבועה : שאין כקופה של צדקה כלום . ולא נתן משלו כלוס שהיה נצרך לעצמו
ן אביון אכל כששמע שהאשה וז׳ כניה המה בסכנת מיתה ושלו ספק הניח הספק  וכדכתיכ אפס כי לא יהיה כ
. מתורתך למדנו לפיכך נכרא אדם יחידי י כו  והציל הודאי וכעץ זה כתב המהרשיא שס במ״א: אתה אמרת ו
 לומר לך כל המק״ס נפש אמת כאילו קייס עולם מלא כדאיתא כסנהדרין דף לימ וכתיכ(כראשית ד) קול דמי
 אחיך דמו ודה זרעזתיז אף כשאתה מקיים דמי אמיך עמך מעלה עליך מייו ומ״ ורעותיו שמרה טיבה מרובה
נ אותיות של הורה . ומהרשיא כתנ שס כמ״א  ממדת פורענות. רש״י שם : כ״ב שנים על שנותיו . כנגד כ״
 שמצינו כיכ שנים נקראים שנים מועטות ברבקה שאמרה ליעקב וישנת עמו ימים אחדים וגו׳ דהיינו מועטים
: ובדרשתי ׳ ם ו ת . עיין ביבמות ד״נ כ ו  כפרש״י והוא נתעכב שם עד בואו לאביו כ״כ בניס עכ״ל: והוסיפו ל
 בחיק של סדרה רשיי על הצעך טו״כ שבט הקמכיל הקשיתי על דברי שוס׳ בביב לפניו כדף י׳ עיא ד״ה ואיזו
 יייל שצדקה כסתר שאינו יידע למי נתן אוכל סירותיו כעוה׳ז אכל צדקה שאינו בסתר אין עומדין לאדם בעוהיז
 אלא לאחר מיתה עיש ק׳ לפ׳ז ממעשה דכנימין הצדיק הנ״ל שידע למי נתן הצדקה לאותה אשה וזי נניס אעפ״כ
נ פנים [יייל כפשיטית דלהכי מלאכי השרת אתו עלה מכח שקיים מ׳ נפשית י ז שהיסיפז לי כ  אכל סיריתיי נעיה׳
 דאינה כשאר צדקה כי היו מתים והחיים ומפו״הניצל]. ותירצחי בפני אופנים. א׳ דהנהאיהא בקדושין דף ל״ט
 ע״כ כל העיסה מצוה אחת מטיכי; לו ומאריכין לו ימיו ונוחל את הארץ וכוי ורמינהו אלו דכריס פארם אוכל
 סירותיהן נעוה״ז וקרן קיימת לעוה״נ וכוי אמר רנ יהודה היק כל העושה מצוה א׳ יתירה על זכיותיו מטיכין לו ודומה
 כמי שמקיים כל התורה כולה טיש היזצא מזה העושה מצוה א׳ יתירה על זכיותיו יהיה מה שיהיה מטינין לו
ן הצדיק שמנה נפשות מסתמא . והנה נלאו האי צדקה גדולה שהחיה מימי  ומארינין לו ימיו אפילו נעוה״ז
נ זכיות כי לא לחנס נקרא צדיק וגס היה ממונה על קופה של צדקה לכן  ודאי שמימין הצדיק היס בו תמיד רו
. וכדיא נראה לתרן דאיתא כזוהר וכספר׳ ו מי  כל מצוה שעשה יהיה איך שיהיה שכרו אפילו נעוהיו שמאריכין לו י
נא דאמרינן שכר מצוה בהאי עלמאליכא הוא  מוסר על פסוק ונלאשר המן לי עפר אעפרנו (נפי ויצא) כלהי
 רק אס עושה מה שמחויב כדבר לאפוקי אס אדם עושה לפנים משוהיד אונל סירותיהן כעוהיז וזה שאמר יעקב אבינו
ס עשר אעשרנו כפל מעשר לפנים משוה״ד לכן ביקש שיהיה אלהיס עמו וישמור אותו מכל צרה כי בוודאי יגיע  עי
 לו פירזת מזה נעוהיז עיש שהעמידו הרנה פסוקים ומאמרים טיפ הקדמה זו . והנה כאשר כהנה׳ לעיל גדיה
ה כי היה נכרך ע ל רק ללות לקופה שיצ לפי נ י ח אשה מ ס מ פ ן הצדיק מחויג נ ׳ שלא היה מימי י נ  שאין בקופה ו



ק רביעי ר י נתן פ ת דרב ו ב  א
 בזמנן שנאמר (דברים יא)(לאהבה את ה׳ אלהיכם) ולעבדו בכל לבבכם ובבל״״אחז [«] בראשו ר׳ יהושע אחז [י] (ברגליו והיו מוליכין אותו עד שקיעת החמת
 עד שהגיעו אצל שעדי ירושלים. אמרו להם השוערים מי הוא זה אמרו להן
 מת הוא וכי אין אתם יודעין שאין מלינים את המת בירושלים אמרו להן אם מת
 הוא הוציאוהו) והוציאוהו(והיו מוליכין אותו עד שקיעת החמה) עד שהגיעו
 אצל אספסיינוס פתחו הארון ועמד לפניו. אטד לו אתה הוא ריב״ז שאל מה
 אתן לך א״ל איני מבקש ממך אלא יבנה אלך ואשנה בה לתלמידי ואקבע
 בה 00 תפלה ואעשה בה כל־ מצות [האמורות בתורה] א״ל לך וכל מה שאתה
 רוצה לעשות עשה. א״ל רצונך שאומר לפניך דבד אחד א״ל אמור. א״ל
 הרי את עומד במלכות. מניין. אתה יודע. א״ל כך מםור לנו שאין בהמ״ק
 נמסר ביד הדיוט אלא ביד המלך שנאמר (ישעיה י) ונקף סבכי היער בברזל
 והלבנון באדיר יפול. אמדו לא ־היה (יום אחד שנים) שלשה יטים עד שבא
 אליו [כ] דיופלא מעירו שמת קיסר ונמנו עליו לעמוד במלכות . הביאו לו
 קשת של זירים W (א) ותיפ״א כנגד החומה של ירושלים הביאו לו נסרים
 של ארז ונתן לתוך קשת של זירים-והיה מכה בהן על החומה עד שפורץ בו
 פירצה הביאו ראש חזיר ונתנו לתוך קשת של זירים והיה משליך [מ] אותו
 כלפי איברים שע״נ המזבח . באותה שעה נלכדה ירושלים והיה רבן יוחנן
 בן זכאי יושב ומצפה וחרד(ה)(כגגד מקום) שהיה עלי יושב ומצפה שנאמר
 (ש״א ד) והגה עלי יושב על הכסא יד דרך מצפה כי היה לבו חרד על ארון
 האלהים. כיון ששמע רבן יוחגן בן זכאי שהחריב את ירושלים ושרף את
 בהמ״ק באש קרע בגדיו וקרעו תלמידיו את בגדיהם והיו בוכין וצועקין
 וםופדין [נ] ואומר (זכריה יא) פתח לבנון דלתיך [זה בהמ״ק] ותאכל אש בארזיך
 אלו(0 כהנים (גדולים) שהיו במקדש שהיו [גוטלים] מפתחותן בידן וזורקין
 כלפי מעלה ואומרים לפני הקב״הרבש״ע הילך מפתחותיך שמסרת לנו הואיל
. W ולא היינו גזברין נאמנין לעשות מלאכת המלך ולאכול משלחן המלך 
 אברהם יצחק ויעקב וי״ב שבטים היו בוכין וצועקין וםופדין ואומרים (שם)
 הילל ברוש כי נפל ארז אשר אדירים שודדו [הילל בראש [ע] כי נפל ארז
 זהבית המקדש אשר אדירים שודדו M זה אברהם יצחק ויעקב וי״בשבטים]
 הילילו אלוני בשן זה משה אהרן ומרים כי ירד יער הבציר זה קודש
 הקדשים קול יללת הרועים כי [שדדה] אדרתם זה דוד ושלמה בנו קול שאגת
 כפירים כי שודד נאון הירדן זה אליהו ואלישע: ןי 0) בשלשה דברים שינה
 הקב״ה את בני אדם זה מזה אלו הן בקול בנעימה ובמראה. M כיצד מלמד
 ששינה הקב״ה קולות בני אדם זה מזה שאלמלא (לא) שינה הקב״ה קולות
 בני אדם זה מזה כבר היתה זנות הרבה בעולם כיון שאדם יוצא מתוך ביתו
 [יבא אהד] ויכבש את אשתו בתוך ביתו לפיכך שינה הקב״ה קולות בני
 אדם זה מזה קולו של זה אינו דומה לקולו של זה . בנעימה כיצד [מלמד
 ששינה הקב״ה נעימות בני אדם זה מזה] שאלמלא שינה הקב״ה נעימות
 בני אדם זה מזה היו מתקנאין זה בזה לפיכך שינה הקב״ה נעימות בני אדם
 של זה מזה נעימה של זה אינו דומה לזה ושל זה אינו דומה לזה. במראה
 כיצד מלמד ששינה הקב״ה מראה בני אדם זה מזה שאלמלא (לא) שינה
 הקב״ה מראה פנים זה מזה לא היו בנות ישראל מכירות את בעליהן ואין
 הזכרים טכירין את נשותיהן לפיכך שינה הקב״ה את מראה פנים זה מזה «

 פרק חמישי
 א אנטיגנום איש סוכו קבל משמעון׳ הצדיק הוא היה אוטר אל תהיו

 הגהות הנרי״ב
 (א) [עיי רש״י נמגי סימן נ׳ הניא סך ברייתא בסגנון אמר]: (ב) [ע״ גיטין דף נו]: (נ) ניא מצות
 תפילין : (ר) סיא ושיטתה: (ה) נ״א וסגר׳א כשם : (י) [תענית דף נס.]: 0) [סנהדרין דף לח. עיש]:

 נפשכם וגתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש [וגוי] וגתתי עשב בשדך
 לבהמתך. ובזמן שאין עבודת בית המקדש קיימת אין העולם מתברך על
 יושביו ואין הגשמים יורדין ממגן שגאמר (שם) השמרו לכמ פן יפתה לבבכם
 וגו׳ ועצר את השמים ולא יהיה מטר וכן בחגי(ב) הוא אומר שימו נא לבבכם
 םן היום הזה וטעלה מטרם שום אבן אל אבן בהיכל ה׳ מהיותם בא אל ערמת
 עשרים והיתה עשרה בא אל היקב לחשף חמשים פורה והיתה עשרים(א) מפגי
 מה לא נאמר ביקב עשרים M והיו עשרה כשם שנאמר בחטים כ׳ W והיו
 עשרה לפי שיקב סימן טוב יותר מחטים ללמדך שכל זמן שהיין לוקה סימן
 רע לכל השנה כולהאטרו ישראל לפני הקב״ה רבש״ע מפגי מה אתה עשית
 לנו כך. השיבן רוח הקודש(שם א) פנה אל הרבה והגה למעט [וגו׳] יען ביתי
 אשר הוא חרב ואתם רצים איש לביתו ואם אתם תעסקו בעבודת בהמ״ק
 אני אברך אתכם כבתחילה שנאמר (שם ב) שימו נא לבבכם [וגו׳] מיום כ״ד
 לתשיעי למן היום אשר יוסד היכל ה׳ [וגו׳] העוד הזרע במגורה ועד הגפן
 והתאגה והרמון ועץ הזית לא גשא מן היום הזה אברך הא למדת שאין
ל גמ״ח ע  עבודה שהיא חביבה לפגי הקב״ה יותר מעבודת בית המקדש! ה
 כיצד הרי הוא אומר(הושע י) כי חסד חפצתי ולא זבח. העולם מתחלה לא גברא
 אלא בחסד שנאמר (תחלים פט) כיי אמרתי עולם חסד יבנה שמים תכין אמונתך
 בהם. פעם אחת היה רבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים והיה רבי יהושע הולך
 אחריו וראה בית המקדש חרב [אר״י אוי לנו על זה שהוא חרב] מקום
 שמכפרים בו עונותיהם של ישראל. א״ל בני אל ירע לך יש לנו כפרה אחת
 שהיא כמותה ואיזה זה נמ״ח שנאמר כי חסד חפצתי ולא זבח M שכן מציגו
 בדניאל איש חמודות שהיה מתעסק בגמ״ח ומה הן גמ״ח [י] שהיה דניאל
 מתעסק בהם אם תאמר עולות וזבחים מקריב בבבל והלא כבר נאמר(דברים יב)
 השמד לך פן תעלהעולותיך בכל מקום אשר תראה כי אם במקום אשר יבחר
 ה׳ באחד שבטיך שם תעלה עולותיך. אלא מה הן גמ״ח שהיה מתעסק בהן
 היה מתקן את הכלה ומשמחה ומלווה את המת ונותן פרוטה לעני ומתפלל
 ג׳ פעמים בכל יום ותפלתו מתקבלת ברצון שנאמר (דניאל י) ודניאל כדי ידע
 די רשים כתבא על לביתיה וכוין פתיחן ליה בעיליתה גגד ירושלם וזימנין
 תלתה ביומא הוא ברך על ברכוהי ומצלא ומורא קדם אלהה כל קבל די
 הוא עבד מן קדמת דגה. (ב) וכשבא אספסייגוס להחריב את ירושלים אמר
 להם שוטים מפני מה אתם מבקשים להחריב את העיר הזאת ואתם מבקשים
 לשרוף את בית המקדש וכי מה אני מבקש מכם אלא שתשגרו לי קשת אחת
 או חץ אחת ואלך [לי] מכם. אמרו לו כשם שיצאנו על שנימ ראשונים שהם
 לפניך והרגנום כך נצא לפניך וגהרגך. כיון ששמע רבן יוחנן בן זכאי שלח
 וקרא לאנשי ירושלים ואמר להם בני מפני מה אתם םהדיבין את העיר הזאת
 ואתם מבקשים לשרוף את בהמ״קוכימהו מבקש מכם הא אינו מבקש מכם
 אלא קשת אחת או חץ אחת וילך לו מכם. אמרו לו כשם שיצאנו על שנים
 שלפגיו והרגנום כך נצא עליו ונהרגהו. היו לאספסיינוס אנשים שרויין כננד
 חומותיה של ייושלים וכל דבר ודבר שהיו שומעין היו כותבין על החצי
 וזורקין חוץ לחומה [ה] לומר שרבן יוחנן בן זכאי מאוהבי קיסר הוא. [וכך
 [י] היה ש מזכיר לאנשי ירושלים] וכיון שאמר [להם] רבי יוחנן בן זכאי יום אחד
 ושנים ושלשה ולא קבלו ממנו י) שלח וקרא לתלמידיו לד׳ אליעזר ורבי יהושע
 אמר להם בני עמדו והוציאוני מכאן עשו לי ארון [ח] ואישן בתוכו ר׳ אליעזר

 נוסחת הגר״א
 [א] והיחד,: [ב] יהיתה : [נ] וכן : [ד] אלהך די אנת פלח ליה בתדירא הוא ישזבינך (דניאל וי) ובי
 מה עבורה שהיה : [ה] וכחבו על החץ וזרקו חוץ לחומה: [ו] וכך : [ז] מדבר: [ח] ואשכב :
: [י] מצר א׳ והוציאוהו עד: [כ] דיופלי מרומי: [ל] ושמה כנגד: [מ] מוחו : [נ] ואומרים : '  [ט] מצד א

 [ם] עכשיו יהו המפתחות מסורות לך והם קפצו לתוך האור: [ע] זה אברהם יצחק ויעקב וייב שבטים: [פ] אלו ישראל חילילו אלוגי : [צ] בקול
 כסא רחמים הגהות מהריעב״ץ

 להבי יליף מקרא רעולה חנינה והשתא מוכרע דסעס שהעולה כליל הוא עיקר אבל בלאו קרא לא היו מתקנאין זה בזה
 ס״ מספיק סעס שהעולה כליל: בנעימה. פי׳ שמה שהוא נעים לזה וחפן נו מנירו הוא רוצה

 ונעים אצלו דבר אחר ועל ידי זה כל אחד עושה כתאותו וחפצו ואינן מתקנא,{ זס מזה כדמפרש יאויל ומס יש ישוב בעולם
 מצפה איתן ל) שלח וקרא לתלמידיו לר׳אליעזרור׳ יהושע. ע" גיסין(דף נו.):

 כשהיה אחד עולה לגדולה זלמעלס;

 שנים כדאיתא נעיז דיס ועוד מלממס א׳ נצחו נימי סורוום מיץ ביוסיפון [שכתב נמי שהלן נסתיאויס מס
 אגריפס מל ירושלים] ומליהס רמזו כשם שעשינו להם כך נעשו לכס . מפרש: היו וכוי אנשים שרויס. אוסכיו
 של אספס״ניס היו: שאין מלינין וכו׳. כדלקמן פרק ליה דיה ואין מלינץ ומיש מיש : עד שיה . ל׳ג:
 שאל מה אתן לך. כי שמעתי עליך שאוהכ׳ אתה ותרצה כשלום: אלא ינגס . שם נגיסין איתא ג׳דנרים :
. נהנינ שיהיה מיומד לתפלה כדאי׳ ננרכות דיו מיכ שאיא מיה קכמ מקום לתפלתו שנאמר(כפי וירא) ה ל פ  ח
. נגינוץ שם איתא ואין לננון אלא נהמיק שנאמר (נסי ן ו  אל המקום אשר ממד שם• וגו׳. מפרש : והלבנ
 ואתחנן) ההר הטוב הזה והלננון . ולמס נקרא למון שמלנין מונותיסס של ישראל וכיה כיומא דלינו מ׳ב :
 באדיר . ואין אדיר אלא מלך דכתינ(ירמיה ל) והיה אדירו ממנו. גמרא שם כגימין: דיופלא . שני
 שליחים חשוכים . תענית ייס : קשת של זירים . כלי מן של ארז מיין שנת דף קכיג : ותיפא . דנר של
ח לבנון . סנכואם הזה ת  חימום ועצמותיו כמוקד נחרו(תהליס קנ) תרגום כמקד תפיא ערוך ערן תפי : פ
 הוא על החורבן בית שני ואמר אתה גהמיק פתח דלתיך ויכנסו בה האויבים : ותאכל אש. ריל האויב יכלה
 השרים שכך : מפתחות . של ההיכל והמזכות : ולא היינו. שם גתמנית איתא ולא זכינו וכו׳ ושרש׳י שאתה
 מחרינ ניתך . ואיתא שם כגמרא שיצאה כמין סס יד ילקחתם . ומפורש מה שהיה קינן מליו הקניה זישמיה
 הנניא קפיטל ככ מיש: לעשות וכו׳ המלך. נתמניתדף כס ליתא מתיכת למשות עד המלך כיא הואיל ולא
 זכינו להיות גזברים נאמנים . זאיתא התם שפרחי כהונה עשו ההיא מעשה מם המפתחות: הילל. ענין יללה:
 גפל ארז. לרמז על כהמ״ק דכתיכ (מלכים א ו) ושדרות כארזים וגוי הכל ארז. את הכית חיפה כמצי
 ארזים: אדירים. אלו האבות ושבטים כדכתיכ(תהליס יז) לקדושים וגוי ואדירי כל חפצי בס וער׳פ כל מנחות
. מפרש: אלוני כשן זה משה וכי׳. שנקרא בשן עיש שנתלשנו ישראל עיי במדכר אף שהיו בארן לא ג י  מ
 זרועה ובזכותם נתפתסו . המן כזכות משה והענן כזכות אהרן זכאר כזכות מריס . מפרש: יער הבציר זה
 קיק. הנציר מנין מנצר וחוזק. וזה הקיק שהוא עיקר וחוזק של נהמ׳ק ויער הוא המקדש דכתינ(כמלכים ז)
 ככני! הכית ויכן יער כית הלבנון . מפרש : אדרתם . מעוזם וחזקס כמו לגפן אדרת(יחזקאל טז) כי דוד
 ושלמה כנו הכנימו את האומות כמו שמבואר ככתובים והמפרש כתב אדרתם תפארתם שהיה שממם ככל המוצם
 לטוב: כי שודד. כלומר שנחסר מהם נביאים גדולים שהיו עומדים כפרן: גאון ירדן זהו אליהו ואלישע .
 דתרוייהו צלחו הירדן כדכתיכ (כמלכים כ כ) גס עיי אלישע נבקע כדפירש אליהו ממנו ונטל אדרתו של אליהו
 והטיל על הירדן וצלח בו. מפרש : ובנעימה. נראה שכוונתו ג״כ כמו דאיתא כסנהדרין דליח ע׳א כקול
 וכמראה וכדעת וקרו לה הכא הדעת בשם נמימה כי כאמת דבר נעימה ומתוקה . ומבלעדי הרמת לא ירים איש
 את ידו ורגלו. משרה נקבע ג׳כ כברכה ראשונה של אמצעיות נשימ אתה מונן לאדם דעת ברוך מונן וכוי
 וכאשר האריך כזה מיה שמר הבמינה מיש : מקנאין זה כזה. שם כסנהדרין איתא כדמת מפני הגזלנין והממםנין
 ופרשיי אס יודע מה שכלב חכירו יחפש מצפוניו וידע'היכן ממונו עיכ אמ׳פ שזהיודמ ג״כ שמכירו מושה לו
 ויטמר עצמו אעפ׳כ אולי יהיה מכירו אלים ולו יהיה הכח והממשלה על של חכירו גס קשה להוציא קשה מכולם
 ועיין כמפרש : מתקגאים וכו׳ ולפיכך וכו׳. מכח שינוי דעת האנשים שאין חפצו של זה כו׳ כי
 זה יחפוז בשדה פלוני ובמלאכה פ׳ ומ״מ ס' וזה כאחר שאילו סיס סכל חפצם שוה נדבר אחד היו מתקנאים וכל
 א׳ נפשו מפיצס במס שכיד מכירו. מפרש. גס היה נמסר ישוכ העולם שכולם כאחד היס חנם סל דבר א׳ לכך יש
 •שנוי דמה וצריכים מכמ זה מד לתכירו וכפופין לצפות למלאכה או סמורסשאץ לו וטוד מדרך טכמ סמולס שמן
 מקח על מקמו כדאיתא סוטה דמיז שלשה חן הס וכו׳ נמצא כשאין הדכר שוה כל אחד משמח יותר כשלו כאמרו
 שטובמחנירו סוא מ״ כך אין מתקנאים וכי' ואיתא בירושלמי אפילו הסירות והתבואה אינם שויס מטעם הניל
 עיש: ולא מכירין את בעליהן. ריל אפילו כיוס ולעיל כקול פירושו אפ" אם לא היה מראיסן שוה מימ בלילס

 שלא יתחלפו לכך נשתנה סקול:
y . דיל אדוני:  פרק חמישי אגטיגגוסאיש סופו. איש לשון אדון כדתנן ביומא פ׳א מיג אישי «
: הוא היס אומר . הט מי  סובו. מקום • שהיה אדון למקום הנקרא סוכו ריב ותמו

 ערגלא

 שחר היה מכפר על מבירות של לילה יתמיד של בין המרבים מל עבירות של יום כדאי׳ במדרש על הפסוק(ישעיה בנין יהושע
 אי) צדק ילין כה . וגם שאר קרכנות על חטאים ידועים שהיו מקריבים לכפר עונות . נמצא ממילא הברכה
 מצויה כדאיתא סוף משי קדושין ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות והס מתפרנסים שלא כצער אני וכו׳
 אלא שהרמות• את מעשי וכו׳ שנאמר מונותיכס מנמו הטוכ מכס לאפיקי אם יש לו כפרה על העונות לא גרע
 מחיה ועוף וזשיה כאיכה מה יתאונן אדם חי גכר על חטאיי שיתפלל רק על -מחילת חטאיו ואז נהפך הכל לטובה
 ומה״טנ׳ל ג׳כ שתיקנו מזיל כתפלת ש׳מ בשומע תפלה אנא ה׳ חטאתי וכוי להתפצל על מחילת עון ויהיה מודה
 ועוזב מקודם. ואמיכ תפלה על הפרנסה כדינו דלעיל : על יושביו. שלא היס גלות ונדנוד ממקום למקוס כ״א
 כל אמד תמת גפנו ותאנתו: ולעבדו בכל לבבכם זו עבודת כהמיק . והרי זו אזהרה לכהניס שלא יהיה לבס
 מבוהלת בשעת עבודה ילקוט שם ומור מביא הרכה דרשות מיז עיש וכתב המפרש שדיוקו דאליכ ולעבדו ל״ל
 דהא ככר כתיב והיה אס שמוע תשמעו וגוי עיכ היק אעיג דתשמרו כל מצות׳ אס אינכם עושים עבודה
 ככהמיק אין לכם ברכה והטעם מפני שהיה בבית המקדש לתם הפנים וגס היו מקריבין מומר ועל זה
 נשתלחה כרכה בתבואה ועל ידי שתי לחם נשתלחה ברכה כפירות כדאיתא כראש השנה [סז.] אמר
 הקנייה הניאו לפני וכו׳ כדי שאברך לכס . ועל ידי היין שהיו מנשכין מיג מזנמ נשתלח כרכה ביין ולא
 היה מחמין כדאיתא בפסתים [דף מכ:]: ובזמן שאין מנודת נהמ״ק ונו׳ אין העולם מתנרך על יושניו.
 שאין לנו שדות׳ וכרמים וממט כרכה המצוין הוא טל פי טלטול ונדנוד כי דיו לסכד שיהיה כרכו כדאיתא
 כברכות דף נח מיש: בחני היא. שהכל תלוי כעבודת כהמ״ק : שימו נא לכככס. להתבונן כממשיכס:
 מיום הזה וממלס . ריל מימיס שמכרו: מטרמ . מקודם ששמתם אכן אל אכן כבנין ההיכל וזכרו האין
 היה המארה נשתלחת בממשה ידיכס: מהיותם כא. ממה שס״תס כאיס למדוד כדי תבואה הראוי להיות כה
 עשרים מדות והיתה עשרה: היקב. הוא הכור שלפני הגה והיין יורד נה : לתשוף . לשאוכ כמו ולמשוף
 מיס מגכא (ישעיה ל): פורה. שס מדת היין : שיקב סימן טוב. גירשת רש״י כמג׳ שס למדך שהיין מדה
 יתירס למולם. ועוד כתנ תימן למה לא אמר כיין מרה מעוטה כמו שאמר בדגן כגון וכוי לפי שאדם טועה
 באומד מדת היקנ לפי שהוא ממוק אנל הנר׳ מומד לפניי: פגה אל הרנה. הלא מד הנה סבורים
 הייתם להביא הרכה תבואה משדה והנה נהפך למעט: יען ביתי. כאילו שואל למצמו כשביל מה היה כ״ז וכאילו
 משיכ ואומר בשביל שכיתי חרב ואתס רצים איש לביתו ואינכם שמיס מל לכ: מיום כ״ד לתשיעי למן סיום. ריל
 מכיר לחדש שהוא מן היום שהוסר ההיכל שימו לבבכם לברכה הכאה ממתה : במגורה . הוא מקום אסיפת
 תבואות כמו נהרסו ממנורת (יואל א): לא נשא . מדיין לא זרמתם בשנה זו והאילנות עדיין לא חנטו
 סירותיהן וממתה תזרמו כזמן ברכה כ׳ כבנין הכית יבא כרכה כמעשה ידיכם. כיז ממפרשים: אלא כחסד .
 מפדימ סנהדרין נח טיב : חסד חפצתי ולא זבח. זשיה (מהליס צד) אס אמרתי מטה רגלי ריל זהו כהמיק
 שהוא א׳ מרגלי עולס פמרכ היא אעפיכ חסדך ה' יסמדני יש לי כפרה אחרת ואיזה זה חשד שהיא מכפרת
 כקרבן . מפרש : מתקן את הכלה . הכין לה כל צרכה כדלמיל קשטה ותקנה: פרוטה לעני ומתפלל.
 כדכתיב(תהליס יז) אני כצדק אמזה פניך וכזה פודה התפלס מכל מקטריגים הממככים אותה כמו שהוא מרמס
 מל הבריות כן מרממיס מליו מן השמים וזה הכוונה כגמרא כרכות ד״מ מ׳א למולם ישהה אדס שיטור שני
 פתתיס ויתפלל ר״ל פתח הפתמ את ידך למנין וגו׳. מפרשים: כדי ידע. כאשר ידע: בעליתיה . כעליתו:
 גגד ירושלים . לצד נהמיק אננ״פ שמרב משה כמו שאמר שיה ויתפללו אלין דרך ארצס (מלכים א מ) :
 וזמנין הלתא . ערכית ושתרית ומנחה : ברך על כרכוהי . כורע על כרכיו: הוא עכד וגוי . ככל אשר
 היה מושה לפני זאת . רש״י שם : וכשבא אספס״ניס ונוי . עיין בגיטין דף נ׳ו הרכה שינויים כממשה זו
 כמו הכא : מבקשים להמריכ העיר וכוי . כלומר שאתם גורמין המורכן אס אינכם מפנימים לו: או
 חן א׳ . כלומר הכנעס כאילו עושים שלום ואין בידם כלי זיין א״נ קשת אמד לרמז עש״ה ידך בעורף אויביך
 (בפרש׳ ויחי) ואיתא במיז דכ״ה שזו קשת ומן משיה (גפי בלק) ומציו יממן והיה סכל כוונתו בזה שלא יעשו
. מפרש : שנים ראשונים . אפשר הכוונה על כני חשמונאי שנטלו מלכות מיונים ומלכו קיג ו  לו מלחמה ז
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 כעבדים המשמשים את הרב על - מנת לקבל פדם אלא היו כעבדים
 המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרם ויהי מורא שמים עליכם
 כדי שיהיה שכרכם כפול לעתיד לבא יי ב אנטיגנוס איש סוכו היו לו שני
 תלמידים שהיו שונין בדבריו(א) והיו שונים לתלמידים ותלמידים לתלמידיהם
 עמדו ודקדקו אחריהן ואמרו מה ראו M אבותינו לומד [דבר זה] אפשר שיעשה
 פועל מלאכה כל היום ולא יטול שכרו ערבית אלא אילו היו יודעין W אבותינו
 שיש עולם [אחר] ויש תחיית המתים לא היו אומרים כך. עמדו ופירשו
 מן התורה ונפרצו מהם שתי פרצות צדוקין וביתוסין צדוקים על שום צדוק
 ביתוסין על שום ביתום. והיו משתמשין בכלי כסה ובלי זהב כל ימיהם W שלא
 היתה דעתן גסה עליהם W אלא צדוקים אומדים מסורת הוא ביד פרושים

 שהן מצערין עצמן בעוה״ז ובעוה״ב אין להם כלום:

 פרק ששי
 א [יוסי בן יועזר אומר] יהי ביתך בית ועד לחכמים כיצד מלמד שיהיה ביתו
 של אדם מזומן לחכמים ותלמידים ותלמידי תלמידיהם [י] כאדם שאומד
 לחבירו הריני M משטר לך במקום פלוני. דבר אחר יהי ביתך בית ועד
 לחכמים כיצד בזמן שת״ח גכגם אצלך לומד לך [שגה לי] אם יש בידך לשגות
 שנה לו ואם לאו פטרהו מיד. ואל ישב לפניך לא על המטה ולא על הכסא
 ולא על ספסל אלא ישב לפניך על הארץ וכל דבר ודבר שיצא מפיך יקבלהו עליו
 באימה ביראה ברתת ובזיע י ב והוי מתאבק בעפר רגליהם כיצד בזמן שת״ח
 גכגס לעיר אל תאמר איגי צריך לו אלא לך אצלו ואל תשב עמו לא על גבי
 המטה ולא על הכסא ולא על הספסל אלא שב לפניו על הארץ וכל דבר שיצא
 מפיו קבלהו עליך באימה ביראה ברתת ובזיע כדרך שקבלו אבותינו מהר סיני
 באימה ביראה ברתת ובזיע. דבר אחד הוי מתאבק בעפר רגליהם זה רבי אליעזר
 ושותה בצמא את דבריהם זה רבי עקיבא. מה היה תחלתו של דבי עקיבא.
 אמרו בן ארבעים שגה היה ולא שגה כלום. פעם אחת היה עומד על פי הבאר
 אמר מי חקק אבן זו אמרו לא המים שתדיר [נופלים] עליה בכל יום [י] אמרו
 [לו] עקיבא אי אתה קורא אבנים שחקו מים . מיד היה רבי עקיבא דן קל
 וחומר בעצמו מה רך פסל את הקשה דברי תורה שקשה כברזל על אחת כמה
 וכמה שיחקקו את לבי שהוא בשר ודם.מיד חזר ללמוד תורה. הלך(ב) הוא
 ובנו וישבו אצל מלמדי תינוקות א״ל רבי למדני תורה אחז רבי עקיבא בראש
 הלוח ובנו בראש הלוה כתב לו אלף בית ולמדה W . (אלף תיו ולמדה תורת

.  כתנים ולמדה). היה לומד והולך עד שלמד כל התורה כולה הלך וישב לפני ,
 רבי אליעזר ולפני ר׳ יהושע אמר להם רבותיפתחולי טעם משגה כיון שאמר ,-גוריון ואצל בן כלבא שבוע היה יושב ביניהם ומרתת. אמרו אותו'היום נתן
ו רבן יוחנן בן זכאי ברבי אליעזר ואמר לו פתח [ודרש] א״ל איני יכול י נ י ע  לו הלכה אחת הלך וישב לו בינו לבין עצמו אמד (אלף זו למה נכתבה בית זו ל
 למה נכתבה) דבר זה למה נאמר הזר ושאלן והעמידן בדברים. רבי שמעון? בלפתוח דחק עליו ודחקוהו התלמידים עמד ([ופתח]) ודרש בדברים שלא
 בן אלעזר אומר אמשול לך משל למה הדבר דומה לסתת שהיה מסתת בהרים ~ שמעתן אזן מעולם . כל דבר ודבר שיצא מפיו [>| עמד רבן יוחנן בן זכאי
 פעם אחת נטל קרדומו בידו והלך וישב על ההר והיה מכה ממנו צרורות דקות־נ4'א([על רגליו]) ונשקו על ראשו (ואמר לו ר׳ אליעזר רבי(ח) אמת למדתני).

 שהגיע אצל סלע גדול נכנם תחתיו סתרו ועקרו והטילו אל הירדן ואמר לו אין
 זה מקומך אלא מקום זה. כך עשה להם רבי עקיבא לרבי אליעזר ורבי יהושע.
 אמר לו רבי טרפון עקיבא עליך הכתוב אומר(איוב כת) מבכי נהרות חבש
 ותעלומה יוציא אור דברים המסותרים מבני אדם הוציאם רבי עקיבא לאורה.
 בכל יום ויום היה מביא חבילה של [ח] עצים חציה מוכר ומתפרנס וחציה
 מתקשט בה עמדו עליו שכניו ואמרו לו עקיבא אבדתנו בעשן מבור אותן
 לגו וטול שמן בדמיהן ושגה לאור הנד אמר להם הרבה ספוקים אני מסתפק
 בהן אחד שאני שונה בהן ואחד שאני מתחמם כגגדן ואחד שאגי יכול לישן
 M [בהם](>0 עתיד רבי עקיבא לחייב את כל העניים בדין שאם [י] אומר
 להם מפני מה לא למדתם [והמאמרו מפגי] שעניים היינו אומרים להם והלא
 רבי עקיבא עני ביתר ומדולדל היה [והם אמרו מפני טפינו אומרים להם והלא
 רבי עקיבא] היו לו בנים ובנות (י)(אלא אומרים להם מפני) שזכתה רחל
 אשתו. בן מ׳ שנה הלך ללמוד תורה סוף שלש עשרה שנה לימד תורה
 ברבים אמרו לא נפטר מן העולם עד שהיו לו שולחנות של כסף ושל זהב
 ועד שעלה למטתו בסולמות של זהב. היתהאשתו יוצאה בקדדמין(ה) ובעיר
 של זהב אמרו לו תלמידיו רבי ביישתנו ממה שעשית לה אמר להם הרבה
 צעד נצטערה עמי בתורה: ג מה היה תחלתו של רבי אליעזר בן [הורקנוס.
 בן] עשרים ושתים שנה היה ולא למד תורה. פעם אחת (0 [אמר אלך ואלמוד]

 תורה לפגי רבן יוחגן בן זכאי אמר לו אביו הורקנוט אי אתה טועם עד שתחרוש
 מלא מעגה השבים וחרש מלא מעגה. אמרו אותו היום ערב שבת היה הלך
 וסעד אצל חמיו וי״א לא טעם כלום מוי שעות של ערב שבת עד שש שעות
 של מוצאי שבת W כשהוא הולך בדרך ראה אבן שדימה וגטלה וגתגה לתוך
 פיו וי״א גללי הבקר היה הלך ולן באכםניא שלו הלך וישב לו לפני רבן יוחגן
 בן זכאי בירושלים עד שיצא ריח רע מפיו אמר לו רבי יוחנן בן זכאי אליעזר
 בגי כלום סעדת היום שתק שוב א״ל ושתק. שלח וקרא לאכסניא שלו א״ל
 כלום סעד אליעזר אצלכם אמרו לו אמרנו שמא אצל רבי היה סועד אמר להם
 [אף אני] אמרתי שמא אצלכם היה סועד ביני וביניכם אבדנו את רבי אליעזר
 מן האמצע. א״ל כשם שיצא לך ריח רע מפיך כך יצא לך שם טוב בתורה
 שמע עליו הורקנוס אביו שהיה לומד תורה אצל רבן יוחנן בן זכאי אמר אלך
 0) (ואדיר) אליעזר בני מנכסי אמרו אותו היום רבן יוחנן בן זכאי יושב
 ודורש בירושלים וכל גדולי ישראל יושבין לפניו. שמע עליו שבא הושיב
 לו שומרין אמר להם אם בא לישב אל תניחוהו הוא בא לישב ולא הניחוהו.
 היה מדלג ועולה [והולך] עד שהגיע אצל בן ציצית הכסת ואצל נקדימון בן

 עד שלא הגיע [זמן] לצאת עמד הורקגוס אביו על רגליו ואמר רבותי אגי לא
 באתי אלא להדיר אליעזר בני מנכסי עכשיו כל נכסי יהיו גתוגין לאליעזר בני

 גומחת הגר׳״א ובל
 [א] רבותינו(וכן גי׳ ת׳י): [ב] שהיתה דעתן: [נ] היו צדוקי;: [ד] ואדם אופר: [ה] משמש : [ו] והיה
 ר״ע מתמיה על זה: [ו] עד תיו הלך וישב בינו לבין עצמו ואטד אלף וו למה נכתבה בית וו למה גכתבד

 היה וכוי: [ח] תבן : [ט] עליהם: [י] אומרימ: [כ] כשהיה: [ל] אמר ר׳ אמת למדתני :

 ובאו בגי אדם ואמרו לו מה אתה עושה. אמר להם הרי אגי עוקר ומטילו
 בתוך הירדן אמרו לו אי אתה יכול לעקור את כל ההר היה מסתת והולך עד

 הגהות הגרי״ב
 (א) [עי׳ בפירוש הרב מכרטנורא משנס יא פ״א דאבות ומיש עליו התייי״ט]: (ב) [מזה משמע שסיס בן
 לר״ע טרם שנשא בת כלנא שנוע ויתיישב נזה קושיה הוספות בשבת דף קנ. דיה וריכ״ק וב״ב דף קיג. ד״ה ומטו
 ובכורות דף נח. דיה חין מן הקרח עיש]: (ג) [ע״ יומא דף לה: נמצא הלל ממ״ב את העניים] : (ד) נ״א
 והגריא הרבה והיה טפרבם אותן ואת רחל כי׳ : (ה) [שכת דף נט: ועיי נדרים דף נ.]: (ו) נ״א הלך

 ולמד : (י) ניא לירושלים ואוריש וגיירםת םגריא לירושלים ואדיר: (ח) גיא אתה :
 תומת ישרים פרק ו תורת כהגים. ג״ב חודח כהגים הוא ספר ויקרא שבו היו רגילין להחחיל ללמוד למחחילין [עיי שיו יו׳ד סימן רמיסס׳קח']: [והיה] מנה . צ״ל מסתת: [חבילה של] קשים

 י ציל עצים [וכן הוגה לפנינו ובאמת כגמ' נדרים דף נ' איתא הוו גנו כי סימא כוי. וגי׳ סגר״א כאן תכן היא שוה להגי' ישנה]: שאגי יכול לישן. צ״ל שאני ישן בהם : [בל העגיי:
 בדין] ואם אומר . צ״ל ואומרים: לא למדתם חורה והם אומרים מפגי שעניים כצ״ל: ומדולדל היה והם אומרים מפני טפינו אומרים להם והלא ר״ע היו כצ״ל:

 הגהות מהריעב״ץ כסא רחמים
 פרק ה עמדו ופירשו מן התורה. ג״כ לפי סטעסמשמע סתמו כפירושו שמכללות התורה שרשו אכל מימ פרק ד, והיו משתמשי! כוי. צדוק וכיתום ותלמידיהם . וכבני! יהושע כ' אנטיגניס ותלמידיו והוא

 בתלמוד נראה שהיו מחזיקים בהורה שבכתב א״כ לא פירשו אלא מתורה שנעיפ. אפיה קרי לה 1 אגב שיטפיה :
 פרק ו את כל העניים כוי. הגם דהלל מחייב את כעניים עם כ׳ז הלל לא הי׳ ל! ספזל בנים עיכ
 י יאמרו אשר יש להם טפול לפטירי אכל ריע שהיה לו טפול מחייב כל העניים וכ׳כ אהבת מסד:
 אותם ואת רחל אשתו. ר״ל שהי׳ מפרנס כניו של אשתו ראשונה ואת רחל אשתו נת כלכא שבוע •

 ליה (מסכ׳ דמנמות נשתכחה הימנו. רשיי) ואתא קנויה דרב חשדא לאדכורי גמדה ולישלח ליס (לרכ משדא.
 רשיי) וליתיה לגכיה סכר סכי מסתייעא מילתא טפי (משוס יגעתי ומצאתי מגילה דיו. רש׳י) ע׳כ ממר הכי
 ג״כ לך אצלו: על הארץ. כדמצינו בדהמעיה כשהיה יישב כישיבה היה יושב עיג קרקע (מיק דף טיז עיכ)
 וכתובות דף קיו כי הוי קיימי רבנן ממתיבתא דר׳ה ונפצי גלימ״הו הוי סצקא אכקא זכש׳ ליה ליומא י• זה ריא.
 כלומר כדרך שעשה ריא כ! הורקנוס כדמפרש לקמן: זה ר״ע . כדרך שעשה ר״ע : תהלתו של ר׳ע. כמה
 דסייס פתח אע״פ שר״מ תלמידו של ר״א היס כדלקמן וכסנהדרין ס״מ ע״א ועיין תום' כ׳מ דף ד' עיכ דיה אין
 כשבעין. ותיו״טפיג דככורים מיי. ופ״א דמכות מיז דיה ר״ש : 1לא שנה כלזס. דייק זלא שנה ר״ל משנה
 וגמרא לאפיקי פשוק היה למוד ולפיו שפיר קאמרי ליס לקמן עקיבא אי אתה קורא אבנים שחקו מיס משוס שזה
 הוא פסוק כאיוב ייד: דית שקשה ככרזל. עיין פיק דתענית דף ד': הלך הוא וכנו. ריל בנו שהיה לו קודם
 שנשא בת כלכא שנוע המבואר כנתונות פרק אעיפ דף ס״ג ונזה מתורן קושית התוש׳ כשנת דף קינ ע״א דיס
 וריב״ק וב״ב קי״ד ד״ה ומטו ובכורות נ׳מ עיא חון מן הקרח עיש כיכ בגליון השים של הגאון הבקי מורייכ ניי
 ב״ה ש״ש: א״ב ולמדה . אעיפ שמוכח לעיל דמקרא היה הלומד אפשר הכוונה בכאן שלמדו איכ על דרך
 דאיתא שכת דף ק״ד ע״א אתו דרדקי לכהמיד וכוי איכ אלף כינה וכן אית דרך אית כיש אינ למה התורה
 מתתיל נניית שהוא לשון נרכה ועשרת הדברות כאצ״ף שהיא אות ראשונה ומורה על אחדות כדאיתא במדרשים.
 מפרש : לפני ר״א ור״י . כדאיתא נדרים פיו דף מ׳ט שלמד אצלם יינ שניס: ביון שאמר שאמרו. צ׳ל:
 אליה זו למס נכתבה. ריל נצורה זו ותג זו וקון זו כדאיתא מנחות דף ניט ע״נ שר״ט היה דורש על כל קון
 יקיז תילי תילין . מפרש: משל לסתת זכז'. נשא המשל לאבן שהיא רמז על היצה״ר שנמשל לאנן סוכה ניב
 וכד״א והשירות׳ לב אכן מבשרכם יחזקאל ׳״א י״ח ובקדושין ד״ל אס אבן הוא נמוח והמפרש מאריך כזה עיש :
. על יד ככ׳ ותפלות : גדדות.  כך עשה להס ר״ע וכו׳. שלמד מהס לאחדים עד שתפש הכל ונתגדל: מבכי
. כנש ותיקן עצמו נו כד״א נפרש׳ וירא ויחבוש את המזרז ר״ל מזמר התאוס ש ב  התורה שנמשלו למיס: ח
 ותרגיס ואתקן : ותעלומה . דברים סנעלמיס ונסתרים : יוציא אור. הוציא לאור . ובפרקי דר״א פ״ו
 איתא חלון יש ברקיע ושמו תעלומה משם תולדת השמש לתקופתו. והנא המשל לתורה שנמשלה לשמש שמאיר
 עיניס : מתקשט כה . ריל שאר צרכיו דקחשיכ לקמן : ליעץ עליהם. כדאיתא בנדריס דף נ׳ כסיתוא הוו
 גני כי תבנא וכוי אתי אליהו וכוי ע״ש י• עתיד ריע וכזי אתי אליהו זני' . ניזמא דף ליה ע״כ איתא הילל
 ועיש כרי״ף : אלא אומרים להם . והס אומרים גרסינן ר״ל שהס יענו תשיכה והתנצלות דר״ע היה לו אשה
 צנוע והיא גרמה לו כל זס כדאיתא ככתובות דף סיג והיה אומר לתלמידים שלי ושלכה פלה הוא פירש״י הורה
 שלמדתני אני ושלמדתס אתס על ידה הוא . מפרש . אכל בנ״א מתוקן הלשון לנכון: ולסוף י״ג פנים . פס
 ככתובות ונדרים משמע לסוף י״כ היה: בקרדמין. ענין תכשיט בנות המלך מעילים תדגוס כרדוטין(שמואל
 נ ״ג מי"): ובעיר של זהב . תכשיט של זהב שירושלים מצויר כה'נדריס שם ושבת דניט ועיש כתום׳ :
 ביישתנו ממה שעשית לה . ביוש הוא לנו ולנשותינו שאין הולכים בתכשיטים משוכים כמותס : אמר להם
 הרבה וכוי בתורה . פהיתה מסתפקת עמי במועט והרשה לי לילך לבית רכ כמבואר הכל באריכות ככתובות
 ונדריה עיש: בן כ״כ שנים. כפרקי לדא פ״א איהא שהיה כן כ׳מ שניס : אמר אלך ואלמוד וכוי. שס
 איהא עשה שתי שבתות ולא טעם כלום עד שנגלה לו אליהו ז״ל וכו׳ ונתן לו העצה •שיעלה לירושלים ללמוד אצל
 ריב״ז . וע״ש עוד כמס •שינויס כמעשה זו כמו דאיתא הכא : אבן שדימה. היה דומה לו שהיא דבר מאכל
 פנתעפש ונשתנה צורתו. מפרש: באבסניא . שס איהא מי היה אכסניא ר״י כן מנינא ור״י הכה! : שמע
. כש ליתא מפני בשמע שהיה לימד תורה הדירו אלא כך איתא בזהיל שהיה נוכה ללמוד הורס אמר ׳ ט  עליו ו
 לו אביו והלא גן כ״מ בניס אתה ואתה מבקש ללמוד אלא קח לך אפה והוליד לך מיס ואתה מוליכן לכית
 הספר יכו׳ אמרו מיי של הורקניס לאכיהס עלה לך לירופליס ונדה את כנך אליעזר מנכסים וכוי עד פנא לפס
 ושמח עיש : גדולי ישראל. דקחשיכ לקמן כן ציצית הכסת ונקדימון כן גודין זבן כלכא סכיע יכ״ס התם
 כפדריא פיכ : שבא . ריל אכיו: אל הניחוהו . שס איתא כפ״כ שהיה דכ״ז אומר עסו לו מקום ועפו ל1
 מקוס והושיבו אותו אצלו ע״ש. ע״כ גס הכא הכוונה אס נא לישכ למטה משוס ענווה אל תניחהו אלא שישב
 בראש אצל גדולי סדור משוס חשיבות כנו:הוא גדול הדור ונעץ זה כ' המפרש : ומרתת . מפני אימתן:

 כראש

 בנין יהושע

 תורה סתס. שהד הוא כפורש מכולה. שא״א לקיימה אס לא ע״פ מסורת חכמים:

 פרק ו וחציה מתקשט בה כוי נ״ב נהנה בה עושה ממנה מדורה ומשתמש לאורה. לכן אמרו שכניו

 מרגלא בפומיה רש'׳: פרם. לשין ערך ערכך מתרגמינן פורסני והוא מס שאדם נותן למי שעבד אומו והוא אינו
 חייב בדין לישן לו כלום כמו מה שיתן אדם לבנו קטן או לאשתו או לעבדו מפני קורת רוח שעשו לו ואפילו לתקות
 פרס כזה לא יעבוד ארס את בוראו אלא מאהבה כלבד וזה ה6פרש שיש כין לשון פרס ללשון שכר כי השכר הוא
 שינתן כדין רמכ״ס ור״כ שם: ויהי מורא שמים עליכם. אעיפ שאתה עובד מאהבה עבוד ג״כ מיראה שהעובד
 מאהבה זריז כמצות עשה והעונד מיראה נזהר ממצות ל״ת ונמצאת עבודתו שלימה וכן אמרו מז״ל [ידוש׳ פיט
אוהכ  בברכות ופיה דסונוה] מנוד מאהבה עבוד מיראה עבוד מאהבה שאם באת לשנוא דע שאתה אוהנ ואי̂ן
 שונא עבוד מיראה שאס כאת לבעוט דמ שאתה ירא ואין ירא בועמ. ר״כ: כדי שיהיה שכרכם . נראה שצ״ל
 ויהיה שכרכס : כפול למ״ל. מל עבודה שלימה כזו. וזקני הגאון מהר׳ל מפראג ז״ל כתב כספר ד״מ דלכך
 אמר אלא הוו כעבדים וכוי ולא די לו כאמרו אל תהיו וכו׳ לפי שאמרו ואל תהיו היה נשמע ששולל ואוסר
 מלהיות כעבדים המשמשין וכו׳ וזה אינו שאין זה אשור שגם העובד כן הוא צדיק גמור אכל לא בא אצא להורות
 שיש עוד מעלה ומדרגה יוסר גדולה והוא העובד מאהבה ולכך הוצרך לכפול ולומר אלא הוו כעבדים וכו׳ לומר
 שאין תכלית כוונתו אלא שתהיו כמבדיס המשמשין שלא מ״מ וכוי וזה היא המעלה היותר גדולה אבל אין ר״ל
 לאשור לשמש מימ לקבל פרס והובא ג״כ כתוייט. וכמד״ש האריך נמי עוד כזה גס המפרש מיין מליהס :
 אבותינו. ר״ל רבותינו וקראו אבות כד״א (מלכים ככ) אלישע על אליהו אבי אבי שהיה רבו וכמ״ק דףכו
 אכי זהו רכו שלמדו מכמה: אילו היו יודעין. זה כוונת שדקדקו בדבריהם ר׳ל •שכוונת אבותיהם הודעה
 שעובדים ואינם מקבלים סרס: לא היו אומרים. דמתס הזרה היה מל תחייה המתיס של הגוף כי מאחר ששממו
 שימכרו להקכ״ה מאהבה ויהיה שכרכם כפול לעוה״ב בודאי יש שכר ועונש . אמנם דעתס הזרה היה שבודאי
 הקכ״ה יתן לאיש כמפעלו שכרו כעוס״כ אמנם לנשמה זה יהיה שכרה שתהעדן בג״ע כתענוג רב אכל לגוף
 אין צו שכר רק סופו לעפר וכפרו כתחיית המתים לכד וצא כשכר והיינו שדקדקו בלשונה וני יש פועל שיעשה
 מלאכתו כל היום ולא יטול שכרו - רזה רמז על הגוף המומר שטרח כל היום ותהיה לריק יגיעו ולכך סיימו אילו
 היו יודעין אבותינו שיש ת׳ה דייקא דכיה לא האמינו שיחזור הגוף החומר לכמות שהיה שיקבל שכרו הנצחי׳ כי
 יסודו מעפר וסופי למפר . מפרש : והיו משתמשין . ריל אנטיגנים ותלמידיו שהיי עשירים יהיו משתמשים
 ככסף וזהכ ואפיה לא היתה דמתס נסה טליהס משוס טעס הנאמר: שלא. יניא גיסינן וצא היה דעתן גסה
 עליהם . כך היו אומרים צדיק וכיתוש אעיס שפרושיס משתמשין בכלי כסף וזהב אין דעתם גסה עליהס אצא
 מסורת הוא כ:ד פרושים ר״ל קכלס כידס כן ואין טעם כדבר מליאותו צער כמנס כלומל להגיף כדלעיל ועיין

 כרשכיס כב״כ דקט״ו ע״כ סכיא גס כן אדרינ הלז וכתי״ט בפרקים פיא מייא:

 פרק ע5שי יוסי כן ׳ועזר. ויוסי בן יומנן הנזכר כפרק דלקמן וכל הנזכרים לקמן זוג זוג פלוני ופלגנ׳
 קנצ מפלוני ופלוני הראשון מהם נשיא והשני אכיל ריכ פ״א מ״ד ועיין אמרי שפר פ׳ וילך :
 ו>וד לחכמים . כשירצו המבמיס להתקבן ולהתוועד יהיה ביתך מוכן לדבר זה שיהיו רגילין לזמר נתקק בבית
. ר׳כ : מזומן למכמיס . שא״א שלא תלמוד מהם איזה דבר מכמה וטובה משלו משל למה״ד צנננש '  של פ
 לחנותו של כשם אע״פ שלא לקח כלום מ״מ ריח הטוב קלט והוציא עמו. שם: הריני משמר לף. ר״ל כאדם
 האומר לחכירו הנה אמתין לך כמקום פ' שהיא מקוס מסוייס ומפורסם כך יהיה ביתך מסוים ומפורסם לתיח:
 שגה לו . מלשון ושננתס שתלמוד לו מה שמפן: ואם לאו פטרהו מיד. והיינו שדייק כית ועד לחכמים ר״ל
 לתכמיס הכאיס ללמוד ולומדים ממך ולא שיושכים כטליס אצלך ואין בידך ללמוד עמסס. מפרש: ואל ישכ לפניך.
 ואס לומד אצלו : יקבלהו עליו באימה . כדאיתא בכתובות דף ק״ג עיב זרוק מרה כתלמידים . וכתכ כש״ע
 י״ר סימן ר«״ו סי״אלפיכך אין ראוי לרב לנהוג קלות ראש כפני התלמידים ולא.לשחוק בפניהם ולא לאכול
 ולשתות עמהס כדי שתהא אימתו מוטלת עליהס וילמדו ממנו מהרה : באימה . שנאמר וגילו ברעדה עיין
 לפיא ליס ר' מתיא כ׳מ מש״ש : אלא לן אצלי. כמי שאמר רבי יוחנן בסוטה דף כיא המכמה מאין תמצא
 (איוב כח) אין דית מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי באינו יודע ופירש', מאי; המצא מן העשוי כאין
 תמצא ונתב המסרש״א שס זה הפירוש כפיא פ״ד איזה מנס וכו׳ ר׳ל איזה מכס שהתורה מתקיימת בידו הלומד
 מכל אדם ואינו משים עצמו חכם וכוי עיש ועוד ריל עיס מה דאיתא במנחות דף ז׳ טיא אכימי מסכתא אתטקר



א  כ
 ומשקה צמאים שנאמד (איוב ליא) ואובל פתי לבדי ולא אכל יתום ממנה ולא
 הייתי מלביש ערומים שנאמד (שם) ומגז כבשי יתחמם. אעפ״כ א״ל הקב״ה
 לאיוב איוב עדיין לא הגעת [לחצי שיעוד] של אברהם אתה יושב ושוהה בתוך
 ביתך ואורחין נכנסים אצלך את שדרכו לאכול פת חטים האכילתו פת חטים
 את שדרכו לאכול בשר האכילתו בשר את שדרכו לשתות יין השקיתו יין
 אבל אברהם לא עשה בן אלא יושב ומהדר בעולם וכשימצא אורחץ מכניסן
 בתוך ביתו את שאין דרכו לאכול פת חטין האכילהו פת חטין את שאין
 דרכו לאכול בשר האכילהו בשר ואת שאין דרכו לשתות יין השקהו יין ולא
 עוד אלא עמד ובנה פלטרין גדולים על הדרכים והניח מאכל וטשקה וכל הבא
 ונכנס אכל ושתה וברך לשמים לפיכך געשית לו נחת רוח. וכל שהפה שואל
 מצוי בתוך ביתו של אברהם שנאמר (בראשית נא) ויטע אשל בבאר שבע :
 ב למוד בני ביתך ענוה שבזמן שאדם ענוותן ובני ביתו ענוותנין כשבא עני
 ועמד על פתחו של בעל הבית ואמר להם אביכם יש בכאן יאמרו לו הן בא
 והכנס עד שלא נכנס ושלחן [היה ערוך] לפניו נכנס ואכל ושתה וברך לשם
 שמים נעשית לו גחת רוח גדולה. ובזמן [י] שאדם ענוותן ובני ביתו קפדנין
 ובא עני ועמד על פתחו ואמר להם אביכם יש בכאן ואומרים לו לא וגוערים בו
 והוציאו בנזיפה. ד״א למוד בני ביתך ענוה כיצד בזמן שאדם ענוותן ובני ביתו
 ענוותניןוהלךלו למדינת הים ואמר מודה אני לפניך ה׳ אלהי שאשתי אינה עושה

ק ששי ר י נתן פ ב ר ת ד ו ב  א
 וכל אחיו פטורין [ואין להם בהן כלום]. (א) ולמה נקרא שמו ציצית הכסת
 שהיה מוסב על מטה של כסף בראש כל גדולי ישראל. אמרו על בתו של
 נקדימון בן גוריון שהיתה טטתה מוצעת בשנים עשר אלפים דיגרי זהב [א] ודינר
 צורי [ב] של דיגר זהב (ב) היה יוצא לה מע״ש לע״ש לציקי קדירה ושומרת
 יבט היתה , ולמה גקדא שמו גקדימון בן גוריון מפני שגקדה לו חמה
 בעבורו (ג) פעם אחת עלו ישראל לרגל לירושלים ולא היה להם טים לשתות
 הלך אצל שר אחד וא״ל הלויני שתים עשרה עינות מים מכאן ועד יום פלוני
 אם איני נותן לך שתים עשרה מעיינות מים אני נותן לך שתים עשרה ככר
 כסף וקבע לו זמן . כיון שהגיע זמן שלח לו שגר לי שתים עשרה מעיינות
 מים או שתים עשרה ככר כפף א״ל עדיין שהות ביום . לגלג עליו אותו השר
 ואמר כל השגה כולה לא ירדו גשמים ועכשיו ירדו גשמים. נכנס אותו השר
 לבית המרחץ שמח. וגקדימון בן גוריון לבית M המדרש גתעטף ועמד בתפלה
 ואמר לפניו רבש״ע גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית
 אבא עשיתי אלא לכבודך עשיתי כדי שיהיה מים לעולי הרגל, מיד נתקשרו
 שמים בעבים וירדו גשמים עד שגתמלאו שתים עשרה מעיינות מים והותירו.
 [י] שלח לאותו השר שגר לי דמי מים יתירים שיש לי בידך. א״ל [ה] כבר
 שקעה חמה ומים ברשותי ירדו. חזר ונכנס לבית [י] המדרש ונתעטף ועמד
 בתפלה אמר לפניו רבש״ע עשה לי נס באחרונה כבראשונה . מיד נשבה הרוח

 וגתפזרו העבים וזרחה חמה. (ופגעו זה בזה וא״ל יודע אני שלא הרעיש הקב״ה ־למריבה אצל אחרים לבו אין מתפחד עליו ודעתו מיושבת במקומו עד שעה
 שיחזור. ובזמן שאין אדם ענוותן ובני ביתו קפדגין והלך לו למדיגת הים ואומר
 יהי רצון מלפניך ה׳ אלהי שאין אשתי עושה מריבה אצל אחרים ובני אל יעשו
 מריבה לבו מתפחד עליו ודעתו אינה מיושבת עד שיחזור: ואל תרבה
 שיחה עם האשה ואפילו היא אשתו ואין צריך לומר באשת חברו שכל זמן
 שאדם מרבה שיחה עם האשד, גורם רעה לעצמו ובוטל מדברי תורה וסופו
 שאדם בא
 , _. . . w , ויאמר
 לאשתו כך וכך ערערתי עם' חבירי כך וכך אמר לי כך וכך אמרתי י לו מפגי
 שבוזה את עצמו(ובוזה את אשתו) ובוזה את חברו ואשתו שהיתה נוהגת
 בו כבוד עומדת ומשחקת עליו כיון ששמע חברו אמר אוי לי דברים שבינו לביני
 הלך ושחן לאשתו ונמצא אותו האיש בוזה את עצמו ואת אשתו ואת חבירו:

 פרק שמיני
 א יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם יהושע בן פרחיה אומר עשה
 לך רב וקנה לך חבר והוי דן את כל האדם לכף זכות. עשה לך
 רב כיצד מלמד שיעשה לו [ב] את רבו קבע וילמד ממנו מקרא ומשנה מדרש
 הלכות ואגדות. טעם שהניח לו במקרא סוף שיאמר לו במשנה טעם שהניח לו
 במדרש סוה שיאמר לו בהלכות טעם שהניח לו בהלכות סוף שיאמר לו בהגדה
 גמצא האדם ההוא [יושב במקומו] ומלא טוב וברכה: ב א) היה דבי מאיר אומר
 הלומד תורה מרב אחד למה הוא דומה לאחד שהיה לו שדה אחת וזרע מקצתה
 חטים ומקצתה שעורים [ובמקצתה זיתים ובמקצתה אילנות ונמצא האדם
 ההוא מלא טובה וברכה ובזמן שלומד מב׳ ג׳ דומה למי שיש לו שדות הרבה
 אחת זרע חטין ואחת זרע שעורים] ונטע אחת זיתים ואחת אילנות ונמצא
 אדם ההוא מפוזר בין הארצות בלא טוב וברכה י• ג וקנה לך חבר כיצד מלמד
 שיקנה האדם חבר לעצמו שיאכל עמו וישתה עמו ויקרא עמו וישנה
 עמו ויישן עמו ויגלה לו כל סתריו סתר תורה וסתר דרך ארץ שכשיושבין
 ועוסקין בתורה וטעה א׳ מהם הלכה או ראש הפרק או שיאמר על טמא
 טהור או על טהור טמא [ועל אסור מותר ועל מותר אסור חבירו מחזירו.

 הגהות הגרי״ב ומניין
 (א) [נימין נו.]: (ב) [כתובות סה.]: (ג) [תענית ינן:]: (ד) [כינוין נו.]: (ר,) נ׳א ואטד זל״! כך וכך נתן לי איוב:

 את עולמו אלא בשבילך). (י) ולמה גקרא שמו כלבא שבוע שכל הגכנס לביתו
 רעב ככלב היה יוצא מביתו שבע. וכשבא אספסיינוס קיסר להחריב את
 ירושלים בקשו קנאים לשרוף כל הטוב ההוא באש. אמד להם כלבא שבוע
 מפני מה אתם מחריבים את העיר הזאת ואתם מבקשים כל הטוב הזה לשרוף

 באש. המתינו לי עד שאכגס ואראה מה יש לי בתוך הבית. הלך ומצא שיש ״ _ _ _
 לו מזון עשרים ושתים שגה סעודה לכל אחד ואחד מירושלם . מיד צוד, ?״*יורש גיהגם : ג (דבר אחר) אל תרבה שיחה עם האשד! כיצד בזמן ש»
י לבית המדרש ולא היו נוהגין בו כבוד או שערער עם חברו אל ילך  גדשו ובררו וטחנו ורקדו ולשו ואפו והתקין מזון כ״ב שנה לכל אחד ואחד מ

 מירושלים ולא השגיחו עליו. מה היו אגשי ירושלים עושין היו מביאין העגליט
 וגוררים אותם במגרים וטוחיס אותם בטיט. ועוד עשו אנשי ירושלם שולקין
 את התבן ואוכלין אותם וכל אחד ואחד מישראל [ז] שרוי גגד חומותיה של
 ירושלים. אמר מי יתן לי חמש תמרים וארד ואטול חמשה ראשים. נתנו לו
 חמשה תמרים ירד ונטל חמשה ראשים מאגשי אספסייגום. הציץ אספסיינום
 בצואתן וראה שאין בהן מין דגן ואמר לחיילות שלו ומה אלו שאין אוכלין אלא
 תבן כך הורגין [ח] בהן אילו היו אוכלין כל מה שאתם אוכלין ושותין על

 אחת כמה וכמה שהיו הורגין אתכם:

 פרק שביעי
 א יוס& בן יוחנן איש ירושלים אומר יהי ביתך פתוח לרוחה ויהיו עניים
 1 בני ביתך ואל תרבה שיחה עם האשה. יהי ביתך פתוח לרוחה כיצד

 מלמד שיהא ביתו של אדם פתוח לרוחה לדרוס ולמזרח ולמערב ולצפון בגון
 (שעשה) איוב שעשה ארבעה פתחים לביתו. ולמה עשה איוב ארבעה פתחים
 לביתו. כדי שלא יהיו עגיים מצטערים להקיף את כל הבית. הבא מן הצפון
 יכנס כדרכו הבא מן הדרום יכגס כדרכו וכן לכל רוח לכך עשה איוב ארבעה
 פתחים לביתו : ויהיו עניים בני ביתך ולא בני ביתך ממש אלא שיהיו
 [עניים] משיחין מה שאוכלים ושותים בתוך ביתך בדרך שהיו עניים משיחין
 מה שאוכלים ושותין בתוך ביתו של איוב. וכשנפגשו זה בזה אמר אהד לחברו
 מאין אתה בא מתוך ביתו של איוב ולאן אתה הולך לביתו של איוב (ה) וכשבא
 עליו M ההוא פורעגיות גדול אמר לפני הקב״ה רבש״עלא הייתי מאכיל רעבים

 גוסחת הגר״א
 [א] בדינר: [ב] ודינר זהב של צורי: [ג] המקדש עצב : [ד] עד שיצא מבית המקדש יצא השר מבית
 המרחץ ופנעו זה בזה א״ל שנר לי כוי: [ה] יודע אני שלא הרעיש הקב״ה את עולמו אלא בשבילך

 אבל פתחו! פה יש לי עליך שאוציא ממך מעותי שכבר : [ו] המקדש : [ו] ששרוי: [ח] בכם : [ט] הפורענות הגדול אמר : [י] שאין אדם [וכ״ה גדפויי]: [כ] רב קבוע וילמד :

 תומת ישרים , כדי שיהיו מימ מצויימ לעולי הרגל כצ״ל: ואטול חמשה ראשים מיד נתנו לו כציל : [בשבא עני] ועמד . צ״ל ועומד: ואמר . צ׳ל ואומר: [בכאן] ואומר [כיה כדנו״י] צ׳ל ואומרים :
 [עגור, כיצד] בזמן שאין ארם [כיה ברפו״י] צ״ל בזמן שאדם [ובדפוס פפלימ סעו והציגו גם למעלה שארס כמקום שאי! אוס. ובאמת שם ציל שאין אלם נהגי׳ הישנה וכנוסחת הגר״א]:

 כסא רחמים הגהות מהרי עב״ץ
. הכינה רהיה משכת עצמו איוב כ״כ כאילו נפלאים מעשיו ולא נראה אנלתנו כעשן העצים: מה היו אנשי ירושלים עושים היו מניאין סעגלים.נ׳נ נראה שיוסר כאן עורות. ר׳ל עורות העגלים ׳  פרק ז עדיין לא הגעת לחצי ט
 1 כמעשים סונים אלו מעולם. וע״ז אמר אל תתהדר לפני מלך לעדין לא הגעת לח״ש אברהם: היו מחתכין נמגרס לק לק ומושינץ אותן כתנור ומחץ אותן בסיס על שיתרכנו ויהיו ראויס לאנילה קצת ואכלוס :

 מצפה איתן א) היה ר׳ מאיר אומר הלומד תורה מרנ אחד. עיין ע״ז (דף יס.):
 יתושע

 כ״כ עד מאד וחזרו לאחוריהם וכו׳ עיש: איא וכו׳ את שאין דרכו לאכול. האכילהו והשקהו נדי שיהיה משינת
 נפש לאביון התאב למה שאין סיפק כילו. וברך לשמים . סוסה דף י' איתא לאתר שאכלו ושתו עמדו לכרכו
 [לאברהם] אמר להם וכי משלי אכלתם משל אל עולם אכלתם הודו וברכו למי שאמר והיה העולס זה שאר״ל
 שם איית ויקרא אלא ויקריא שהקריא אברהם שמו של הקב׳ה בפה כל עוכר ושב ועמ״ש כסיד דא״ר פ״ד דיה
 מעס מיס : גחת רוח. שהוליד בן למאה שנה ושאר סוכות ולא בא עליו ג״כ כפורענות של איוב: אשל
 לשון שאלה שאל א״א לאורח מה תשאל עננים תאנים ורמוניס וכוי מ״ר יילקוט. ורש״י כתב ככתובות ד״מ ע״נ
 דיה בבריתו של א״א ובסוטה ד״י ע״א ד״ה פונדק אש״ל נוסריקון אכילה שתיה לויה: למיד ב״כ. זה פירוש
 על ויהיו עניים נ״נ דענייס פירושו לשון ענזה כמו עד מתי מאנת לענות מפני ותרגומו להתכנעא והוא מגזרת
 עני דמשמעותו להיות עני ושפל נמו שפרש״י (נפי נא). מפרש : שאדם ענוותן לא יקפיד מסתמא על העני
 לכן כיכ אמרו לו הן. אבינו כבית אע״פ דאיתא פיק דברנות דף ד׳ למד לשונך לומר איני יידע: ובזמן שאין
. א״נ שיראים מכ״כ משוס שהוא קפדן: אפיי היא אשתו.  אדם ענוותן. כד״א (משלי כ״ט) מושל מקשינ וגז'
 לפי שאתה מתבטל מל״ת או שאס באת להרבות עמס לברים תכא לספר לה המחלוקת שעשית עס חכירך ודעתן של
 נשים קלות עליהן ומיד תלך גס היא ותתקיטט עם חברתה אשת חנירך ותמצא מביאה לידי כזיון. כך מפורש
 באדר״נ שהונאו מאיי ונאדר״נ של צרפת מוקים כאשתו נרה (והראשונים נתנו סימן למעט הדבור באשתו נדה.
 'נאלמתי'דומיה ״החשיתי ־.-(תהליס מיט). ר״ת נדה). וכדי שלא ינא עמה לידי ענירה ונראה דאפילו טהורה
 לפי שנוטל מד״ת. רש״י שס נס״א. יהא מקט הלשון שיחה ולא נקט דברים משוס דלא תיקשי הא אמרינן כבימ
 דנ״ט ע?א אתתך גוצא גח־ן ולמיש לה לכך דקדק שיחה בעלמא אכל עניני מו״מ הותר כדמחלק הגמרא שם .
 מפרש [מאן פלג ני! שיחה לדבור ומעיקרא לק״מ דאל תרבה קאמר אכל הצריך שרי לדבר עם אשתו. ואפי׳ עס

 אשה דעלמא כשהוא מוכרח]: ואציל כאשת חבירו. שלא ירבה שיחה עמה מפני החשד:
 פרס שמיני יהושע נן פרחיה ונתאי סארנלי קנלו מסס . מיוסי ק ׳ועזר ומיום׳ בן יומן
 י רש״י: יהושע כ! פרמיה אומר . הכי הוה מרגלא כפומיה והכי אמרינן ככולהו.
 רש״י: לכף זכות . כשהדבר ככף מאזנים ואין לו הכרע לכאן ולכאן כגון ארס שאי! אנו יודעים ממעשיו
 אס צדיק אם רשע ועשה מעשה שאפשר לדונו לזכות ואפשר צלונו לחובה מדת חסידות הוא לדונו לכף זכות ואומר
 שנתכיין לטובה עד שתדע בטרור שאינו כן שאס אתס תדין מכירך לזכות ידונו אותך מן סשמים לזכות אבל
 אדם שהוחזק כרשע מותר לדונו לחובה שלא אמרו אלא החושד ככשירים לוקה בגופו מכלל שהחושד כרשעים אינו
 לוקה. רשיי וריב: טעם שהניח לו כמקרא וכוי. פ״ק דעיז די״ט ע״כ מחלק ה״מ גמרא אבל סברא הלומד
 מרכ אחד אינו רואה סימן כרכה עיין לעיל פ״ג דה מרב א׳. וטירוכין נ״ג עיא : ומלא טוב וכרכה .
 וכדאיתא לקמן טוטם שנים וגי' אשר יש להם שכר טוב בעמלם(קהלת ד): וקגה לך חכר. כדרך קנין סחורת
 שמאד מדקדק שלא יתאנה עצמו כמקח רע . מפרשים. יעיז אנחנו מתפללים בכל יום הצילנו מחבר רע ואגב
 אמינא מלתא עוד כוונה נזה הצילני מהכר רע שלא יצטרך לקבל צדקה ופרנסתו מאדם רשע ורע כי עי״כ צריך
 ליתן לו חלק לעוה״כ בגיע וזקיני הגאון מהר״ל מפראג נסי ל״ח דקדק שלא אמר קנה לך תלמיד שאין ראוי
 לעשות לכר זה לעשות האדס לעצמו לרב וליקת לעצמו שם חשיבות לומר תלמוד ממני כמו שעושים בארצות הללו סובא
 בתוייט. יכוון אל כאמת כדאיתא לקמן פ״א דיה ישנא את הרכנות וכו׳ שנאמר יהללך זר וכוי. וע״ש כסי ל״ח מה
 שמחלק נזה מ׳ שנידו נח להעמיד תלמידים הרנה וראוי. ככר הזהירו לעיל והעמידו תלמידים הרכה וכדאיתא
ת מחזירו. לכך איתא כברכות דיי תרי מכתנן מיל״הו נספר הזנרונות חד לא מכתב י ב  בעיז דייט עינ עיש: ח

 מיליה

 בנין
 בראש כל גלולי ישראל. ונמס׳ גיטין דכ־׳ו איתא בין גדולי רומי ו&רש״י כשהיה הולך ברומי להקביל פני
 הקיסר ועור איי טעם שהיו ציציותיו של טליתו נגררות ע״ג כריס וכסתות ופרש״י שלא היה מהלך אלא ע״ג
 מילת : בתו ושומרת יכם היתס . בכתובות דס״ה איתא שכלתו היתה שומרת יכם . ושס דס״ו ע״נ איתא
 על כהו של גקדימון שפסקו לה חכמים ארבע מאות זהובים לקופה של בשמים לכו ביום ופרש״י לצורך יום
 אחד שמת כעלה ובאתה לכ״ד לפסוק לה צרכיה מנכסיו וע״ש נחוס' ד״ה וענו אחריה וצ״ע קצה דברי המהרש״א
 בחיא לעיל ספ״ה על כלתו דלכאורה דברי תוס׳ דהכא המה ע״ש: שנקדד,. נקבה לשון מקררים כסריס עירובין
 פיה מ״ד רש״י בגיטין דף נ״ו ובתענית דף י״ט כתב נקרה זרחה לשון מקדיר שהיתה מקדרת ברקיע וזורחת .
 ותוס׳ כתבו כמ״ש רשיי כגיטין. ובוני היה שמו גמ' פס בתענית . וכתכ כפרדר״א פ״נ שנקדימון כ״ג היה לו
.  מזון ג׳ מאין קמח לכל אחד ואחד שהיה כירושלים : הלך . ר״ל נקדימון הלך.גמראדתענית שס : שר א׳
 שם איתא הגמון אחד: הלויגי וכו׳ ואני אתן לך י״כ מעינות מיס. כלומר שירדו גשמים ויתמלאו כל המעינות
 מיס אותן מעיינות לא היו נוכעין מימיהם כ״כ ואינן מתמלאין מאליהן(כ״כ) כשאר מעיינות. רש״י שם: עיגות
 מיס . לעולי רגלים . שס: מכאן ועד יום פלוני. ליתא התם גם הכא נראה דל״ג משוס דאח״כ אמר וקבע לו
 זמן ואפשר לומר וקבע לו זמן כפי דבריו עד יום פלוני: כיון שהגיע זמן. ולא ירדו גשמים. גמרא שם: שלת
 לו. כשחרית שלח לו וכו׳ וכן בצהרים וכן במנחה. גמרא שם: ועכשיו ירדו גשמים. בהמיה. רש״י: לבית
 המרחן שמח . אפשר שעשה זה דרך לגלוג שהם לא היה להם מיס לשתות שהוצרכו לתת לו י״כ ככרי
 כסף והוא יש לו גס היום מיס למרחן מהרש״א שס . וכ׳ עוד ונקע נקדימון כתחלה מספר זה של י״כ שהיה
 סומך על זכות כלל ישראל י״כ שכטיס כמ״ש בהם ושם שתים עשרה עיטר, מים (כפי כשלמ) ואס שלא יהיה זכותן
 יועיל כזה ית; לו י״כ ככרי כסף פדיון נפש י״ב שבטים ע״כ ע״ש שהאריך יותר כזה: לבהמ״ד .
 ונעוד שאותו הגמון ננית המרמן נכנס נקדימין נ״ג לנהמי׳ק. גמ' שם: שלח לאיתי שר . שס בגמ׳ איתא
 יצא אותו הגמון מן המרמן ונקדימון כ״ג מבית המקדש כשפגעו זה כזה א״ל תן לי דמי מיס יתירים וכו׳:
 ומים ברשותי ירדו. לפי סגירסא דהכא.מתורן שסיר קושיתהמהרש״א שם ד״ה וא״ל יודע אני וכוי שלא הרעיש
 וכוי ע׳׳ש : רבשיע. שם כגמרא איתא רכש׳ע הודע שיש לך אהובים בעולמך וכשם שעשית לי נס כראשונה
 כן עשה לי נס כאחרונה : בשבילך. אלמלא שנקרה ממה היה לי פ״פ עליך שאוציא ממך את מעותי. גמרא.
 ועי כמפרש שמאריך כענין זה איך סמך נכ״ג על הנם וכדברי מהרש״א לעיל מתורן זה כמי: רעב ככלכ.
 שמזונותיו מועטים ושיהא אכילתו ג״י כדאיתא בשבת פכ״ד דף קנ״ה: מביתו שבע. כפרדר״א פ״נ איתא שהיה
 לו נית ד׳ נורין של גנות טוחין נזהנ: קגאים. נמס' נימין מיו מוכח שהיו הנהו בריוני דירושליס ופרש״י
 שם אנשים רקיס ופוחזים למלחמה שלא רצו להשלימו עם אספסיינוס ע״ש : כיב שנים. שם נגיטין איתא כ״א
 שנים : ולא השגיחו עליו. כדאיתא שם קמו בריוני קלנהו צהנהו אוצרות והוה כפנא: מה היו עושין אנשי
 ירושלים . הכוונה מל מלחמותיהם שנלחמו עם אספסייניס ומבואר באריכות גס׳ יוסיפון כ״ג מפ׳ מיה והלאה
 עיש: שולקיןאת התבן. מחמת רעב שהיה : חמש תמרים וארד . מחומה למחנה האויב ואהרוג ממשה

 מהם ואביאם לעיר : אילו היו אוכלין וכו׳. היה כחם יותר :
 פרק שביעי יוסף כן יוחנן . כפ״א ס״א מיה איתא ייס׳: למזרח ילמערכ. שנוי סדר הקפה לא
 1 ידעתי הטעס ונראה שצ״ל לדרוס ולמזרח ולצפון ולמערב. וכן היה הקפת המזבח כדאיתא

 בפי איזהו מקומן משוס רכל פנית הוא דרך ימין: ולא בני ביתך ממש . שלא יקמן כיותר עס כ״כ כדאיתא
 ירושלמי פסחים פ' מ״ש שהיו ב׳ ח״ח הולכין לגבות נדבה לביתו של מסיד אחד והיו רזאיס שהיה מצמצס כמזונות



 למטיפ וחבשו את החמור בחצר והניחו לו תבן ושעורין ומיס ולא היה אופל
 ושותה . אמרו למה אנו מניחין אותו שימות ויבאיש לנו את החצר עמדו
 ופתחו לה את הדלת והוציאוה והיתד, (י) מושכת והולכת עד שהגיעה אצל

ק שמיני ר י נתן פ ת דרב ו ב 4 א 2 

 י<)ומניין]שכשחבירו מחזירו וקורא עמו שיש להם שכר טוב בעמלן שנא׳(קהלת י)
 טובים השנים טן האי אשר יש להם שכר טוב בעמלםייף שלשה שיושבין ועוםקין

 בתורה מעלה עליהם הקב״ה כאילו נעשים אגודה אחת לפניו שנאמר(ע«פ ט) ._ .
 הבוגה בשמים מעלותיו ואגודתו על ארץ יםדה(הקורא למי הים וישפכם על פניי־י״אר׳ חניגא בן דוםא כיון שהגיעה אצלו שמע בנו קולה א״ל אבא דומה קולה
 הארץ הי שמו) הא למדת (א) שלשה שיושבין ועוסקין בתורה מעלה עליהם מ״' לקול בהמתנו א״ל בני פתח לה את הדלת שכבר מתה ברעב עמד ופתח לה
 כאילו געשו אגודה אחת לפני הקב״ה יי ה שנים שיושבין ועוםקין בתורה הדלת והניח לה תבן ושעורים ומים והיתה אוכלת ושותה. לפיכך אמרו כשם

 שכרם מתקבל במרום שנאמר(מלאני ג), אז גדבדו יראי ה׳ איש אל רעהו שהצדיקים הראשונים היו חסידים כך בהמתן חסידות כמותן:
. אלו הן יראי ה׳ אלו שגוזרים גזרה ואומרים נלך ונתיר את האסורים  ויקשב ה׳

 וגפדה את השבויים והספיק הקב״ה בידיהם והולכין ועושין מיד. ואלו ה! פלל) תשימי
 ולחושבי שמו אלו שמחשבין בלבם ואומרים נלך ונתיר את האסורים ונפדה י ^

א (יהושע בן פרחיהו) נתאי הארבליאומר הרחק משכן רע ואל תתחבר ל ת י ח י  את השבויים ולא הספיק הקב״ה בידיהם ובא מלאך וחבטן בקרקע: ן
 יושב ועוסק בתורה שכרו מתקבל במרום שנאמר(איכה ג) ישב בדד וידום כי ״ לרשע ואל תתיאש מן הפורענות. הרחק משכן רע אחד שכן
 גטל עליו. משלו משל למה הדבר דומה לאחד שהיה לו בן קטן הניחו ויצא^״אשבבית ואחד שכן שבחוץ ואחד שכן שבשדה. (מלמד) שאין הגגעים באין
 לשוק עמד וגטל את המגילה והגיחה בין ברכיו והיה יושב והוגה בה כיון שבא מ״' [אלא על ביתו של רשע שגאמר(משלי ה) עווגותיו ילכדוגו את הרשע מלמד
 אביו מן השוק אמר ראו בני קטן שהגחתיו ויצאתי לשוק מה עשה מעצמו שאין הגגעימ באימ] אלא בעוגו של רשע. עוגותיו של רשע גרמו לו לסתור
 [א] למד ונטל את המגילה והגיחה בין ברכיו והיה יושב ולומד בה. הא למדת כתלו של צדיק [כיצד] כתלו שבין רשע לבין צדיק נראה נגע בביתו של רשע
 שאף יחיד שיושב ועוסק בתורה שכרו מתקבל במרום: ז והוי דן את כל האדם בכתלו [שבינו לבין הצדיק נמצא סותרין כתלו] של צדיק בעונו של רשע.
 לכף זכות. נ) מעשה בריבה אחת שנשבית והלכו אחריה שני חסידים לפדותה [י](רבי ישמעאל בנו של ר׳ יוחנן בן בדוקה אומר) אוי לרשע אוי לשכינו
ו של רשע גרמו לסתור כתלו של צדיק) ־• ב M עשרה נסיוגות נסו תי ו נ  נכנס אחד מהם לקובה של זונות כשיצא אמר לחברו במה חשדתני אמר שמא^עו
 לידע בכמה דמים היא מהורהנת . א״ל העבודה כך היה. א״ל כשם שדנתניה^אבותינו את הקב״ה ולא נענשו אלא על לשון הרע ג)([שהוא אחד מהם]) ואלו
(ה) אחד על הים ואחד בתהלת המן ואחד בסוף המן ואחד בשליו הראשון  לכף זכות כך הקב״ה ידין אותך לכף זכות י• ח שוב מעשה בריבה אחת ~"' הן
 שנשבית והלכו אחריה שגי חסידים לפדותה ונתפס א׳ מחם לשום לסטוס ואחד בשליו האחרון אחד במרה ואחד ברפידים ואחד [י] בחורב וא׳ [בעגל
 וחבשוהו בבית האסורין בכל יום ויום היתה אשתו מביאה לו לחם ומים יום ואחד] במרגלים. זה של מרגלים קשה מכולם שנאמר(במדנד יד) וינסו אותי
(שם) וימותו האנשים מוציאי  אחד אמר לה לכי אצל פלוני ואמרי לו שאני חבוש בבית אסורין [(מפני הזנות) f זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי. כיוצא בו
 הוא יושב(ושוחק) בביתו ואינו משגיח על הריבה. אמרה לו לא דייך שאתה? דבת הארץ רעה במגפה לפני ה׳ והלא דברים ק״ו ומה ארץ שאין לה לא פה
 חבוש בבית האסורים אלא שהיית מתעסק W בדברים בטלים] לא הלכה(אלא״גי״אלדבר ולא פנים ולא בשת בקש הקב״ה עלבונה מן המרגלים המדבר דברים
. הלכה"'״׳ כגגד חבירו ומבייש אותו על אכ״ו שיבקש הקב״ה עלבונו. ר״ש אומר על  היתה מתעסקת בדברים בטלים) אמר לה בבקשה ממך לכי ואמרי לו
 מספדי לשון הרע גגעים באים עליו שכן מציגו באהרן ומרים שספרו לשון הרע
 במשה ובא עליהם את הפורענות שנאמד(שם יב) ותדבר מרים ואהרן במשה
 [למה הקדים הכתוב מדים לאהרן. מלמד שהלכה] צפורה ושחה לה למדים
 הלכה מרים ושחה לו לאהרן עמדו שניהם ודברו בצדיק ההוא מתוך שעמדו
 שניהם ודברו בצדיק בא עליהם את הפורענות שנאמר(שם) ויחד אף ה׳ בם
 וילך ש מה ת״ל וילך (י) מלמד שנסתלק מאהרן ודבק במרים מפני שלא

 ואמרה לו. מה עשה אותו האיש הלך והביא כסף וזהב ובני אדם עמו והוציאו
 את שניהם. כשיצא אמר להם תגו לי ריבה זו שתישן עמי בבגדיה על המטה.
 לשחרית אמר להם הטבילוני והטבילוה והטבילום(ג) אמר M לטובליהם לטבילה
 שלי במה חשדתוני. אמרו לו אמדנו כל אותן ימים שהיה חבוש בבית האםורין
 היה רעב וצמא ועכשיו יצאלאויר העולם וחם בשרך עליך ושמא ראית קרי.
 א״ל לטבילה של ריבה זו במה חשדתוה.אמרו לו שכל אותן הימים שהיתה שרויה

 ביןהעובדי כוכבים היתה אוכלת משלהם ושותה משלהם עכשיו אמדת הטבילוה^׳היה אהרן עסקן בדברים אבל מרים שהיתה עוסקת בדברים (מיד) נענשה
 יותר. מרים אמרה [ח] אלי היה דבור ולא פרשתי מאצל בעלי. אהרן אמר
 [ט] אלי היה דבור ולא פירשתי מאצל אשתי ואף אבותינו הראשונים היה
 דבור עליהם ולא פרשו מאצל גשותיהן אבל הוא מפגי שדעתו גסה עליו
 פירש הוא מאצל אשתו. ולא היו (0 דנין אותו בפניו אלא שלא בפניו ולא
 היו דנין אותו בודאי אלא בספק ספק שדעתו גסה עליו ספק שאין דעתו גסה
 עליו. והרי דברים ק״ו ומה מדים שלא דברה אלא באחיה [ולא דברה אלא

ב בהחבא ״ י , ר ג 1  הגהות ד
 (א) עיי תוס' סונה דף יג. ד״ה בשלש: (ב) [עיי שגת דף קכז: תמצא נעי! מעשים אלוי!: (ג) ע" מולי!
 דף ז: ועי׳ שנת דף קינ: ונרש״י שס]: (ד) נ״א משחקת: (ח) [עיי ערני! דף סו.]: (ו) [עיי שנת דף צז.]:

 (ז) נ״א מדברים :

 כדי שתטהר. אמר להם העבודה כך היה ואתם שדנתוני לכף זכות המקום
 ידין אתכם לכף זכות. כשם שהצדיקים הראשונים היו חסידים כך בהמתן היו
 חסידות אמרו גמליו של אברהם אבינו לא נכנסו לבית שיש בו עבודת כוכבים
 שנאמר(בראשית כד) ואנכי פניתי הבית ומקום לנמלים [ואנכי פגיתי הבית
 מתרפים ומת״ל ומקום לגמלים] מלמד שלא נכנסו לבית לבן הארמי עד שפנו
 כל העבודת כוכבים מפניהם . (ג) מעשה בחמורו של ר״ח בן דוסא שגנבוהו

 גוסחתהגר״א
 [א] מעצמו נטל את: [ב] בדברי שמות: [נ] להם בשעה שהשכבתיהחחת מרגלותי במה חשדחוני איל אמרנו
 שמא יש בנו חלמיד שאינו בדוק לר׳: [ד]וע״1 אמרו אוי לרשע וכו׳ : [ה]כא! ציל מ״ש למטה ר״ש אומר

 כו׳ עד נמוכה מכולם: [ו] בחבערה: [ז] מלמד שאף אהרן נצטרע ומה : [ח] עלי: [ט] «לי ־.

 תומת ישרים • את הפורענות. מלת אח נמחק. ובן בפעם השני:
 הגהות מהריעב״ץ

 פרס ח יחיד יושב ועוסק בתורס שכרו מתקבל במרום. נ׳׳כ כלומר שכרו נא ממקום השפע ושמור הוא
 1 ומוצנע במרום עד למחר שיכא הוא ויקבלני אכל אינו מקבלו מיד בכאן דשכר מצוה בה״ע ליכא

 מצפה איתן א) ומניין שכשחנירו מחזירו וקורא עמו יש להן שנר סוב בעמלן. עיין שנס(דף סנ.): כ) והוי דן את כל האדם לכף זנות מעשה ברינה אחת. שבת דקכ״1: נ) שהוא אחד מהן ואלו הן אחד על היס. עיין פרק לד:

 כסא רחמים
 פרס ח וחבטן נקרקע. נממזה אנרהס פ״ דמנטן למושני שמו ואינו ממוור דהנתונ כשבח לכד איירי

 י ולא קאמר אליה וקון נה. אלא נראה כסי׳ ננין יהושע :

 דיוק הלשון לכף כתבתי לעיל ריש הפרק בשם רש״י כשהדבר כנף מאזנים זאין לי הכרע לכאן ילנאן וכזי מדת
 מסירות לדונו לכף זכות ע״ש לכך הקכ״ה מכריע עליו ג״כ הכף מאזנים לזכות. ומה שמק׳ המפרש מה צריך
 לכרכו הלא קמי שמיא נליא כוונתו לק״מ כי הברכה והדיבור דלתתא מתעוררת כרכה דלעילא כדלעיצ ותגזר
 אומר וגו׳ ומצינו כהשיכ״ה כעצמו אמר(בפי נשא) ושמו את שמי על בני ישראל אע״פ שאני אברכם מ״מתמלה
 ושמו ואח״כ אני אכרכס וכן מצינו כמשה רנינו ע״ה(נפ׳ דברים) ה׳ יוסף עליכם וגו׳ ויברך אתכם כאשר דנר
 לכס דייק דכר לכם. יע״ש נרש״י נשמש־.שן ב נמעשה שם. נשנת דקנ״ז איתא מעשה זז קצת כסגנון אחר ע״ש:
 שגי חסידים. שם נגמ׳ איתי הסיד א' זפרש׳י נ״מ דאמרינן מעשה נחשיד א׳ או ר״י נדא או ר״י נ״נ נדאיתא משי
 תמורה מףו ע״כ יע״ש ננלנת ה;נמ לנר גאה ומתקבל על רש״י זו: לשוס לסטים. שהיו חושדס אוחו גננ
 ולסטים: שאני חבוש וכזי מפני הזנית. ר״ל שהייתי מתעסק לפרות ריבה א׳ משניה שלא תנואה לידי זנות :
 לא הלנה עד נדנריס בסלים . לא גרס׳' שס ולא נמצא נן כס״א: ש־ישן עמי כבגדיה. מפורש שס כשבת
 הטעם. פיסקא של א״ל בשעה שהשכנתי זכז׳ לאיתא ש0 מסר במקצת ש״ס : ושמא ראית קרי. עיין ינמזת
 דע״ו ע״א ־• הטבילוה כדי שתטהר. נדפסקינן ני״ל סיס רס״ח ע״ש: המקום ידן. גס שאמרו כשנת
 דקי״ח יהא חלקי עם מי שחושדין אוהו ואין נו. מ״מ אין אדם רוצה שיהיה גתשד וגס נראה שלא אמר כן יהי
 חלקי וכוי אלא כמי שלא היה מביא את עצמו ליד׳ חשד איל ככל הוי דשמעתין דמתוך מעשיו מביא עצמו לידי
 חשד לא אמר ריי יהא חלקי עמו דלא היה לו להביא עצמו לידי חשד וק״ל מהרשיא סס כח״א : מעשר, בחמורו
 של ר״ח נ״ל. נשנת דקי״נ ע״נ איתא ר״מ נ״ד(זמה שנתב רש״י תענית נ״ד. ט״ם. יציל אדרינ םפ״ח) ור״פ
 בן יאיר. ובחולין ר״ז איתא מעשה נחמורו של ר׳ פנחס נן יאיר • יע״ש נגמ׳ ונילקיט כראשית נ״ר על פשוק

 ואנכי פניתי המת ומקום לגמלים:
 פרס תשיעי יהושע כ! פרחיה. לא גרסינ! הכא כפ׳ זו כי לעיל נפי שלפניו מפורש דכרי ר׳ יהושע
 1 כן פרמיה והכא מפרש דברי נתאי הארכלי וכ״ה כפרקי אבות פ״א. מפרש : הרחק .

 ממין ההפעיל ןלא אמר התראק שהזא ממין התפעל כוונת התנא שאם יניא שים אדם לשכון עם השכן רע
 לפי שאינו מניד שירחיקהו ויזהירו שלא ישכון עמו. מד״ש נשם הר״י לירמא: משכן רע. מאד תתרחק מאותן
 נ״א המראים עצמן שהם אוהבך ושכינך ובקרנה ערמה ומרמה ונעין זה איתא נמד״ש על מתני׳ דהנא ה׳ לי
 כעוזרי(תהליס קי״ח) ר״ל אותן כ״א שמראים כעצמם שעומדים לעזרתי ובקרבם תוך ומרמה לכן מנקש לה'
 שחופש כל חדרי בטן יהיה לי כעוזרי ואני אראה כשונאי שהמה פומבי ואוכל להנצל מהם ע״כ: א' שכן וכוי.
 דרך לא זז אף זז קתנ׳ לא מינעיא שנן נכית שמצי׳ תמיד אצא אפילי וכזי ואפילו שכן שבשדה שאינו מצוי אלא
 באקראי אפ״ה צדך אתה לעשות גדר והרחקה מפניו כ׳ מן השדה יבוא לכית ועי״ז תלקה כותלך וכדומה.
 מפרש : מלמד וכי׳. מביא ראיה מן המקרא על הרחקת שכן רע מכית : ר״י כנו של ר״י ככ״א. היינו
 דאמרי אינש׳ אוי לרשע וכו׳ נצ״ל כדל יבזה מתירן קישית מפרש שר״י כשר״י כ״כ הייני תיק: נסו • עני!

 נסיו! להקנ״ה הוא מעוט האמונה והסתפקות בו ולכך מטא העגל ג״כ נקרא נשיון תוי״ט כפ״א פ״ה מ״ר ועי״ל
 רפציד : ולא נענשו אצא על צה״ר. הניא זה הכא משוס דנגעים באים ג״כ על לס״ר כדלקמן: אחד על
 היס . בערכין דט״ו ע״א קמשיב הגמרא שנים על היס א' נירידה וא׳ נעליה. וצא קמשינ התם א׳ נמורב ונ״ה
 כש״א הנא ג״כ ולקמן: בתחלח המן. אל תותירו ויותירו: בסוס המן. אל מצא ויצאו כך איתא הסדר
 כקרא (ס׳ כשלמ) אכל כגמרא לערכין הנ״ל איתא להיפך אל סצאז וגי׳ אל תותירו זגי' ולא ידעתי למה :
 בשליו הראשון . בשבתכם על סיר הבשר וגו׳(כפי בשלח): בשליו האחרון. והאספסוף אשר בקרבי(במדבר
 •יא) גמרא שס: א׳ במרה . דכתיכ ויבואו מדתה ולא יכלו לשתות וגו׳ וילנו (שמות טו): וא׳ כרפידיס .
 (שם יז) ויחנו כרפידיס ואין מיס לשתות וגו׳ וירכ העם וגו׳ גמרא שס ולכאורה קשה מדוע קחשיכ הנהו מאוחר
 שהמה מוקדמים אכל באמת בגמ' שס הנך ראשונה יסעו לקחשיכ אותם מיד אחר שנים ביס מיש : ואחד
 במורנ. לא גרסי׳ כי היינו מירב הייני מעשה העגל ועייל ד״ה אמד על היס זברש״י מזמש ריש לכלים על
 פסוק אחד עשר יוס ממורכ: של מרגלים קשה מכלם . ע״ז נחתס גז״ד שהיה נו לה״ר. גמ׳ שם: כיוצא
 נו ונוי . מניא עוד ראיה על הוצאת דכת הארן נתחתם דכתיכ דכת הארן רעה על דבת האדן שהוציאו ולא
 תימא משוס שאמרו כי חזק הוא ממנו כדאיתא כגמרא שם . מפרש. ולינ משוס שאמר לממלה נגעים נאים
 נעונו של רשע. לכך קאמר כיוצא כו המה עונשים מל לה״ר עוד מלכד הנגעים: ושחה לה למרים . ר׳ נתן
 אומר מריס היסה בצל צפורה בשעה שנא׳ למשה אללל ומילל מתננאים נמחנה כיין ששמעה צפורה אמרה אוי
 להם לנשותיהן של אלו אס הס נזקקין לנבואה שיהיו פורשין מנשותיהן בלרך שפירש גמלי ממני ומשם ירעה
 מרים והגילה לאהרן הובא ג״ב ברש׳׳ מזמש סיפ בהעלותך נרש: וילך מלמל שנסתלק מאהרן . כשבת לצ״ו

 ע׳א

 מיליה ופירש המהרש״א במ״א שם לפי ששנים מתוך משא ומתן שלהן ברברי תורה יבואו כרוב מל האמת שניתן בנין יהושע
 ליכתכ מילייהו בס׳ הזכרונות לפניו יתברך אכל הא׳ אפשר שיכא לטמות כלמירו ולא ניתן ליכתכ עכ״ל וע״פ מה
 שכ׳ התיייט בפ״א פ״ג מינ בשנים כ׳ ויש ביניהן ל״ת ונא׳ כ׳ שיזשכ זעוסק כהורה משזס שהיחיל אינו רגיל
 להוציא ל״ת מפיו לפיכך קאמר התנא אצל שנים ויש ביניהם לברי תורה ע״כ כקיצור ילפ״ז שפיר קאמר תרי
 מכתב מילייהו ה״נו הדת שמלבד! איש אל רעהו לאפוקי חל אינו מלבר רק מעיין לכך לא נכתב מיליה כ״א
 העסק כלכל כנ״ל *[ואינו נראה אלא אפי׳ קורא ומלבר ומעיין ומוציא סרכדס בפיו אין לי שכר כשנים ולא
 מכתב מיליה נסי הזכרונות]: אגודה א׳ . שאגודה היא שלשה שכן מצינו בגי מינים שבלולב שהיו נאגלין
 כאי יעיל מנן זלקחתס אגילת אזוב ג׳ קלחים זל׳ גללזמין. לש״׳ וע" בתזס' סוכה לף י״ג מ״א ל״ה בשצש :
 הבוגה גשמיס מעלותיו . הקכ״ה מה שמיס מעלותיו יהשרה שם שכינתו. רש״י: ואגודתו על ארן ישלה. וכשיש
 שם אגודה עוסקים כתורה השכינה יורלת למטה לארן כי קבוצת הצליקיס להיינו ג' שעוסקים גתורה היא היתה
 יסוד הארץ לתקנת השמים שבשבילם הכל קייס וגס הארן יסדה על ג׳ אש ואויר ומיס על יסוד ארן הס מקיפים.
 רש״יור״כ: ה׳ שמו. כי שישראל שוין כעצה א׳ מלמטה שמו הגדול משתכח מלמעלה שנאמר ויהי כישורון
 מלן (ובזאת הברכה) אימתי בהתאסף ראשי מס זכי' וכשהם ג' נקראו שזים כעצה אחת וכה״א ואגודתו על ארן
 יסדה ולא כשסם אגודות אגודת רשב״׳ אומר משלו וכוי. ילקוט כשם ספרי שס: איש אל רעהו. היינו שנים:
 והספיק הקכ״ה בידיהם. שמקוייס בהס ותגזר אומר ויקס לך (איוב כ״כ) ודרש ר״נ בתמנית דכ״ג אתה
 גזרתה מלמטה והקכ״ה קייס אמריך מלמעלה לכן אע״פ שנגזר גזירה שיהיה שביי ואסיר ככבלים והס אומרים
 שרצונם לפדותם הספיק השיכ״ה בידיהם: ועושין מיד. כד״א טרם יקראו ואני אענה(ישמיה ש״כ): אלו
 שמחשנין כלבם וכוי כלומר שלא הוציאו מפיהם שרצונם צעשזת המציה ההיא אצא המחשבה היה כלבד ואומרים
 ר״ל כלכ כד״א לדבר אל לני (נפ׳ חיי שרה כד) ויאמר עשו נלכו(כפ׳ תולדות). אמ״פ ששכרן כאילו משאו
 כדאיתא בברכות דף ו' ושבת ס״ג וקדושין דף ל' מ״מ אילו היניאו מפיהם הדבור היה מועיל שנאמר ותגזר
 אומר וגו׳ לכך לא הספיק הקב״ה על ידיהם לפדות השבוי כ״א בינתיים בא מלאן והשבוי נחבט כקרקע. ולפ״ז
 גרס" ולא הספיק הקניה בידיהם שבא מלאך ומבטו כקרקע. ננלע״ד וראיה גדולה לפרושי משכת שם דש״ג
 ולחזשנ׳ שמ! זכז׳ א״ר מיננא נר איד׳ נל העושה מצוה נמאמרה אי! מבשרי! אותו נשורות רעות שגא׳ שומר
 מצוה וכוי איר אס׳ ואיתימא ר״ח אפ" הקנ״ה גוזר גזירה הוא מנטלה . שנא׳(קהלת חי) נאשר דנר מלך
 שלטון ומי יאמר לו מה תעשה וסמיך ליה שומר מצוה וגו׳: יחיד וכוי שכרו מתקבל. ומקשה הגמרא נכרכות
 לף ו' השתא חל תרי ותלת מיבעיא ומשני תרי וכו׳ כאשר העתקתי לעיל ד״ה יעוסקיס כתורה ע״ש מה שכתבתי
 כסיד: וידום. לשון קול לממה לקה כלרך השונה יחיד שהוא שונה בלחש. ריב: גטל• לשון סכך כמו וסכות
 על הארון ימתרגמינן יתטיל. כלומר שהשכינה סוככת עליו . א״נ כי נטל עליו כאילו נתינת כל התורה כולה
 היתה בעבורו כלבד. רש״י יריב. וכפ״א פ״ג הגירסא מפסוק ככל מקום אשר אזכיר וגו׳ ועמדו בזה המפרשים ע״ש:
 עמד ונטל את המגילה . בזה המשל מתורן שאינו סותר מה שאמר כאן שיחיד שיושב ועושק כתורה שכרו
 ונו׳ הלא איתא נכרכות דס״ג שאין התורה נקנית אלא כחבורה דר״׳ כ״ח מ״ד חרב על הבדים ונואל! (ירמיה
 נ׳) חרב על שונאיהם של ת״ח שיושכין כד כנד ועוסקים כתורה ולא עוד אלא שמטפשין וכו׳ ולא עוד אלא שחוטאין
 וכוי דהתם מ״ר׳ שיש לו ללמוד מס חבירו. וכאן מיירי שאין מצוי כידו חבר אפיה מרוב תשוקתו ותאותו אינו
 מבטל רגע א' ועוסק בתורה אפי׳ לכד מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו שלכו לשמים אז הקכ״ה קובע לו ג״כ שכר
 טוכ וזהו המשל ג״כ שאביו הלך מכנו אעפ״כ אינו פוסק ונוטל המגילה והוגה כה ומדויק הכל. כ״כ המפרש.
 !ל״נ ע״פ סברת רש״׳ שכ׳ למל פ״ וקנה לך מבר "א ספרים מתורן כפשוטו הכל לנכזן שספרים חבירים לו
 אע״פ שעיסק לנד וע״ז מכיא המשל ג״כ שפי׳ שלקמ התינוק המגילה והוגה נה ר״ל הספר שהוא לו נמכר
 יבזה מ״ר׳ כאן מה שאמר שאי יושב ועוסק כתורה: והוי דן וכו׳. עיין ריש זה הפרק: מעשה ברינה .
 כשבת דקכ״ז איתא כזה״ל ת״ר הדן את מכירו לכף זכות מין אותו לזכות ומעשה וכוי: בריבה. נערה.
 רש״י שם : לקובה . אהל שעשוי כמין כובע . אחה״ע וגיכ״ק מתחלפים וכד״א אל הקבה (ס״פ בלק) :
 מהודהנת. ממושכנת רש״י כתובית דכ״ו: העבודה . היא לשון שבועה אבל לא בעבודת בהמ״ק דהא
 מעשה נתסיד א׳ הוא ר״י נ״ר אילאי או ר״י כן ככא כדאיתא כתמורה דף ט״ו ע״כ ואחר המורכן היה אלא
 בכך היה שכימתס העבודה לשמים ונרמז נקודת עבודה הס נקודת שס של די. מהרש״א שם נח״א: כך הקנ״ה
 ידן אותך לכף זכות. דרך כשורת המצוהאמר לו שיהיה כן אס יהיה שקול מכדמ מציה זו מפני שהיאמדכריס
 שאוכל פירותיה! כמוה״ז כדאיתא שם כגמרא הני כהני שייכי ופרש״י דן את חבירו לכף זכות ככלל הבאת שלום
 דמתוך שהוא מכריעו לזכות ואמר לא חטא לי בזאת אנוס היה או לטובה נתכזזן יש שלום ביניהן וכספ״ק
 דקדושין איהא שג״ח יש לו מעלה אס הכף מאזנים שקול מכרעת . מפרש. ול״נ שהוא מדה נגד מדה כי לכף זכות



ב ק תשיעי כ ר י נתן פ ת דרב ו ב  א
 (0 לרע. דבר אחר אל תתחבר לרשע ואפילו [ח] לתורה יי ף, ואל תתייאש
 מן הפורענות כיצד. מלמד שיהא לבו של אדם מתפחד בכל יום [ויאמר אוי
 לי שמא יבא עלי• פורענות היום ושמא למחר ונמצא מתפחד בכל יום]
 שנאמר [ט] כן באיוב (איוב י•) פחד פחדתי : ן דבר אחר אל תתייאש מן
 הפורענות כיצד. בזמן שאדם רואה מה שבידו מצליח אל יאמר בשביל שזכיתי
 נתן לי המקום מאבל ומשתה בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא אלא יאמר
 אוי לי שמא לא נמצא לי לפניו אלא זכות אחד בלבד נתן לי מאכל ומשתה

 בעולם הזה כדי שיאבדני לעולם הבא :

 בהחבא] ולא דברה אלא שלא בפניו של משה נענשה אדם הדיוט המדבר
 דברים בפני חבית ומביישו עאב״ו שיהא עונשו מרובה. באותה שעה א״ל
 אהרן למשה משה אחי כםבור אתה בעצמך שצרעת זו על מרים נתונה אינה
 נתונה אלא על M בשרו של אבא עמרם . אמשול לך משל למה הדבר דומה
 לאחד שנתן גחלת בתוך ידו אע״פ שהופכה ממקום למקום מ״מ בשת נכוית
 שנאמד אל נא תהי כמת באותה שעה התחיל אהרן לפיים במשה א״ל משה
 אחי כלום עשיגו רעה עם אחד בעולם א״ל לאו ומה עם אחד בעולמ לא עשיגו
 רעה אתה שאחיגו אתה האיך געשה רעה עמך אבל מה אעשה שגגה היא

ו י ד ו ה י ^׳ *,*ץ* ״ הנ  בינותינו ברית שבינינו לבינך (א)(מפני שהברית כרותה לאהרן ולבגיו) שגא/
1wy p ר  (jעמוס א) ולא זכרו ברית אחים באותה שעה עג טשה עוגה קטנה ועמד ״

 בתוכה וביקש רחמים עליה ואמר איני זז מכאן עד M שתתרפא מרים אחותי א יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קבלו מהם. יהודה בן טבאי אומר אל
 שנאמר (במדבר יב) אל נא רפא נא לה . באותה שעה א״ל הקב״ה למשה תעש עצמך כעורכי הדיינין. וכשיהיו בעלי דינין עומדין לפניך
 יהיו בעיניך כרשעים וכשנפטרים מלפניך יהיו בעיניך כזכאין כשקבלו עליהם
ן י• ב אל תעש עצמך כעורכי הדיינין כיצד מלמד שאם באת לבית י ד ! ת ד  א

 המדרש ושמעת דבר [י] או הלכה אל תבהל ברוחך להשיב אלא הוי יושב
 ושואל באיזה טעם אמרו [דבר זה ומאיזה ענין היה להם דין זה [נ] אומר הלכת
 שאל להם [ל] תחלה עיקר הדין והלכה בזמן] ששאלוני ובזטן ששני בעלי
 דינין באין לפניך לדין אחד [מ] עני וא׳ M עשיר אל תאמר היאך אזכה את

 (ב) אילו מלך נזף בה אילו אביה נזף בה כראוי היה לה שתכלם שבעת ימים
 אני שאני מלך מלכי המלכים עאב״ו לא דין הוא שתכלם ארבעה עשר יום
 אלא למעגך מחול לה שגא׳ (שם) ויאמר ה׳ אל משה ואביה ירק ירק בפגיה וגוי.
 (שם) והאיש משה עגו מאד יכול שהיה עגו ולא גאה ומשובח ת״ל(שמוח מ)ויפרוש
 את האהל על המשכן מה משכן י׳ אמות אף (0 משה י׳ אמות קומתו .
 יכול שהיה ענו כמלאכי השרת ת״ל מכל האדם מאדם אמרו ולא ממלאכי השרת

 יכול שהיה ענו כדורות הראשונים ת״ל על פני האדמה מדות אמרו ולא מדותתי־־י״״״[ס] העני ואחייב את [ע] העשיר והיאך (אזכה את העשיר ואחייב את
י העני ואם אחייב את העני נמצא עני אויבי ואם אזכה את העני נמצא העשיר  הראשונים. נ׳ מיני מוכי שחין נבראו בעולם לח יבש בעל פוליפוס והיתה מ
 נפשו של משה נמוכה מכולם: ^ (י) ר״ש בן אלעזר אומר אף על מספרי אויבי ואל תאמר היאך) אטול ממונו של זה ואתן לזה והתורה אמרה
 W לה״ר נגעים באין שכן םצינו בגחזי שספר [י] לשון הרע ברבו ודבקה בף״׳^דבדים א) לא תכירו פנים בטשפט 0) (היה רבי מאיר אומר מה תלמוד לומר)
 צרעת עד יום מותו שנאמר (מ״ב ה) וצרעת נעטן תדבק בך [וגו׳] ויצא M כקטן כגדול תשמעון שלא יהא M אדם אחד עומד ואחר יושב אחד מדבר
 מלפגיו מצורע כשלג. הוא היה אומר [י־] על גס הרוח גגעים באין עליו שבף^אכל צרכו [ק] ואחד אומר לו קצר דבריך. (א״ר יהודה (ח) שמעתי שאם רצו
 מציגו בעוזיהו שגאמר(ד״חב כי) ובחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל מעל /-להושיב שניהם כאחדמושיבין ואין זה אסור. אי זה אסור שלא יהא אחד
 בה׳ [אלהיו ויבא אל היכל ה׳ להקטיר על מזבח הקטורת ויבוא אחריו] 1יושב ואחד עומד [אלא מה ת״ל) [י] כקטן כנדול](ט) [ש] יהא עליך דיןקטן כדין
: ג (הוא היה אומר(י) כל מי ה נ  עזריהוהכהן ועמו כחגים לה׳שמוגים בגי חיל ויעמדו על עוזיהו המלך ויאמרו זי גדול [דין] של פרוטה כדין של מאה מ
 לו לא לך עוזיהו להקטיר לה׳ כי לכהנים בגי אהרן המקדשים להקטיר צא !שיאמר לי קודם שאכגס לגדולה זו הבגס רוצה אגי [שארד עמו עד לחייו
 מן המקדש כי מעלת ולא לך לכבוד מה׳ אלהיט ויזעף עוזיהו ובידו מקטרת j עכשיו שנכנסתי כל מי שיאמר לי רד הימנה רוצה אני] שאפיל עליו קומקומום
 להקטיר ובזעפו עם הבחנים והצרעת זרחה במצחו. באותה שעה גבקע היכל ז. של חמין שהגדולה קשה היא להעלותה וכשם שקשה היא להעלותה כך קשה
 אילך ואילך שנים עשר מיל על שגים עשר מיל והיו הכהנים [י] מבוהלים 5להורידה שכן מצינו בשאול בשעה שאמר לו עמוד במלכות היה מתחבא
 לצאת ונם הוא נבהל לצאת כי נגעו ה׳ ויהי מצורע עד יום מותו וישב בית שנאמר (שמואל א י) ויאמר ה׳ הנה הוא נחבא אל הכלימ ובשעה שאמר
 החפשית מצורע כי גגזר מבית ה׳ ויותם בגו על בית המלך שופט את עם ליה רד הימגה היה מחזיר אחרי דוד להרגו): ך שמעון בן שטח אומר הוי
 מרבה לחקור את העדים W מתוך שאתה חוקרן(הוי זהיר בדבריך) שמא

 מתוך דבריך M ישמעו השומעין ויוסיפו עליך שקר מפגי הרמאין :

 פרק אחד עשר
 א שמעיה ואבטליון קבלו מהם שמעיה אומר אהוב את המלאכה ושנא את
 הרבנות ואל תתוודע לרשות. אהוב את המלאכה כיצד מלמד

 הגהות הנרי״ב שיהא
 (א) ניא והגר״א [בטלנו שנאמר ולא וכר ברית אחים מפני הברית הכרוחה בינינו שבטלנו נאבד את
 אחותינו] : (ב) [עי׳ כ׳ק דף כה. כ״ב דף קיא.]: (נ) [בכורות דף מד. וש״נ ברכות נד:]: (ד) [ענין וס ערכי!
 דף מו:]: (ה) ניא והגר״א והיה: (ו) [סנהדרין דף כא.] נ׳א לפורענות: (ז) [עיי שבועות דף ל.]: (ח) [כס]:

 (ט) [סנהדרין דף ח.]: (י) [מנחות דף קט: ע״ש נר׳ יהושע בן פרחיה]:

 הארץ: ך ואל תתחבר לרשע מלמד שלא יתחבר אדם עם אדם רע ולא עם אדם
 רשע שכן טצינו ביהושפט שגתחבר באחאב ועלה עמו רמות גלעד(יי) ויצא
 עליו פצף[ז](מאת) ה׳ שוב נתחבר לאחזיה [ויעשו אניות בעציון גבר ופרץ
 ה׳ את מעשיו שנא׳](דה״ב ב׳) בהתחברך עם אחזיהו פרץ ה׳ את מעשיך וישברו
 אניות. וכן מצינו באמנון שנתחבר עם יונדב ויעץ לו עצה רעה שנא׳(שמואל
 ב יג) ולאמנון ריע ושטו יונדב בן שטעה אחי דוד ויונדב איש חכם מאד חכם

 נוסחת הגר״א
 [א] על בשרינו אמשול: [ב] שתרפא: [נ] שקדים: [ד] שקדים: [ה] אף: [ו] מבהיליט אותו לצאת:
 [ז] שנאמר (שם יס) ומאת עליך קצף מלפני : [ח] לקרבו: [ט] (משלי כח) אשרי אדם מפחד
 חמיד: [י] מפי ב״ד אל: [כ] אטו-ו: [ל] עיקר ההלכה וכשיהיו בע״ד עומדיפ לפניך יהיו בעיניך כרשעים
 כיצד ממן ששני ונו׳: [מ] צדיק: [נ] רשע: [ם] הרשע : [ע] הצדיק: [פ] ונאמר כקטן כנחל תשמעון
 ד״י אומד: [צ] תי׳ אדם נמחק: [ק] ולאחד: [ר] דבר אחר כקטן : [ש] תשמעו! שיהא חביב עליך

 יין קטן : [ח] והוי זהיר בדבריך שמא מתוכם ילמדו לשקר. הוי מרבה לחקור את הערים מפני הרמאי!. והוי זהיר בדבריך : [א] ילמדו ויוסיפו לשקר :
 תומת ישרים. כשם . צ״ל שכשם: בשבת כל זאת שלא עשה. נ״ב נ״א כל שבעה וכל זה. לפי שלא עשה: שנכפה ונפל על אומן שלו. נ״ב נ״א שנכפל ונפל על אמן שלו: םרדיוט אחד הלך ואמר

־־ כסא רחמים הגהות מהריעב״ץ y ׳ M י"י״י י ט  *״־יי ע
 פרק ט ואפילו לתורה. להיות מנריס נתירה ואפילו ללמוד הורה אמרו פרק אי! דורשי! [דף סו:] שאין לכ״א כלשון זה אנל סירות אוכל נעוה׳ז של ת׳ס ומכריו כמ׳ש ריש סאה: פרק ט יכול שהיה עניו ולא

 1 ללמוד מרכ שאינו הנון עיש : נאה ומשובח . נ״כ כלומר ומממת זה שלא היה נאה אלא מכוער לכן היה'מוכרח להיות עניו:

 עורן הדיינים לדון דין זה כיכ נלנ אנות: וכשיהיו נעיד עומדים לפניו יהיו כרשעים. ועפ׳ז כתב השיך
 נמ׳מ סי׳''ז ס׳י שאיי כס׳ חסידים דאין להסתכל נפנ׳ הנעל׳ דין נשטוענין דאסור להסתנל נפני רשע ע׳כ
 וכתב כספר יערת לכש זש׳ס לא תכירו פנים נמשפט *[אמר שאמרו הטענות דנאמור הטענות ינול סד״! להכיר
 מסניסם ומתנועותיהם ושינוי פניהם וכיוצא]. ואמרתי היינו טעמא דנאמר על משימ (ישעיה ׳יא) והרימו כיראת
 ה׳ וקדריש רכא דמורח ודאין דכתיכ לא למראה עיניי ישפוט סנהדרין דף צ״ג ע״כ. כי אסור להסתכל ככע׳ד
 כניל ועיש כמהרש׳א שמפרש כעני! אמר: אל מכהל ברוחך להשיכ וכוי. הדין או ההלכה ששמעת ותרצה
 לסתור ולהשיב עליו על ידי זה ישתנה הדין לפי טעמך אם כן תהא אתה כעורך הלכה לפני הדיינים כמו
 שבעל דין עורך הדיינים לפשוק הדין לזכותו . מפרש . וע״פ מהירתו שנבהל להשיב טועה הוא בדין
 והרעיב כתכ עוד יותר אזהרה כעורכי הדיינים ריל כגדולי סדינים וכתלמיד היושב לפני רבו מדבר שלא יעשה
 עצמו כגדולי הדיינים לדבר לפני רבו כפוסק את הדין ע״כ: וההלכה בזמן ששאלוני. ר׳ל הרכ לתלמיד דהיינו
 שלשים יום קודם סרגל כדאיתא ככ?מ דצ׳ו ע׳א כ״ס בס׳ קול יהודה. והכוונה ג׳כ שלא יכלכל כשום דיא
 שלא מענינו: גמצא העני אויכי. שיאמר מסתמא נשאתי פנים להעשיר: גמצא העשיר אויכי. שיאמר מסתמא
 עברתי על לא תשא פני דל משוס שאני ממוייכ לפרנסו ולכך נקט המליצה בעני ועשיר לאפוקי שני כ״א השמים
 אין התרעומות כ״כ שימשכו כעצמם שהדין אמת כי מסית יזכה זה יותר מזה. מפרש: לא תכירו פנים וגו׳.
 הביא מקרא ממשנה תורה והלא איתא במוקדם כפי קדושים לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול. משוס דקאי
 אדלעיל וכשבעלי דינים עומדים לפניך וכו׳ ועיין מש״ש כשם יערת רכש. ועוד שמפרש אמ׳כ סיפיה דקרא כקטן
 כגדול תשמעי!: היה רבי מאיר אומר וכוי עד אלא מה תיל. כמסכת שבועות דף ל׳ עיא איתא ת״ר ועמדו
 שני האנשים (דברים יט) מצוה לנעיד שיעמדו (פירש״ דהאי קרא ננעיד איירי דכתיכ אשר להם הריכ) א״ר
 יהודה שמעתי שאס רצו להושיב שניהם מושיכין וכוי ובכן סכין ג״כ סוגיא זו שציל כמו סתם: אחד עומד
 ואמר יושנ. שלא יראה מכירו שמככדין אותו יותר ממנו ויסתתמו דבריו רש״י שם : מה תיל כקטן כגדול
 וכו׳. שם פ״ק דיח איתא אמר ריש לקיש כקט! כגדול תשמעו! שיהיה מביכ עליך דין של פרוטה כדין של מאה
 מנה למאי הילכתא אילימא לעיוניה כיה ומפסקיה (ר׳ל לאמתו רש״י) פשיטא אלא לאקדומ׳ פרש״ אס בא לפניך
 די! של פרוטה וחזר ובא די! של מנה הקודם לפניך הקרס לחתוך ע׳כ: הוא היה אומר. אדלעיל קאי שיהודה
 ביס קינל מר׳ יהושע.נ״פ. ואיתא במסכת חגיגה דף ט״ז שרבי יהושע כ! פרחיה נשיא היה . לכך היה אומר
 זה המליצה כדאיתא ג״כ מפורש נשם רבי יהושע בן פרחיה זס סוף מנחות דף קיט ע״ב וזיל הגמרא שם אמר
 רבי יהושע נן פרחיה כל האומר עלה לה אני כופתו וניתנו לפני הארי כל האומר לי וכו׳ והתום׳ כתבו שס
 שרבי קלונימום הגיה שס כגמרא על פי נבואה וכו׳ ונראה שהנבואה דינר בו שכיון להלכה כמו שאיתא הכא
 מפורש כך האי גרסא. לאפיקי מפי׳ קמא שם: עד לחייו. כדאיתא בפרק דלקמן ושנא את הרבנות : בשעה
 שאמר לו. ר״ל שמואל ואפשר שכ*״ל: היה מתחבא. ולכך נתקיים בו שפל רוח יתמוך כבוד(משלי כט) נל מי
 שנורח מ! השררה השררה רודפת אחריו. ילקוט נשם התנחומא. ונן מצינו כסנהדרין דף י״ד ציא ר״ז הוה מיטמר
 למיסמכיס וכו׳ ועיי! ביב לף צ״א עיב וירושלמי סיג לבכורים יקיל: שמעון נ! שטח אומר הוי מרנה לחקור
 וכו׳. מפני המעשה הבא לילו היה רגיל לומר כן שתלה שמנים נשים באשקלון ונהרג כנו בכית לינו עיי עלות
 שקר. מדר״ש כשם רשב״ם. ומעשה זו הביא רש״ באריכות כיצד עשאו העדות שקר סנהדרין לף מיל עיכ ליה
 לכעי מכסא. והוא מן הירושלמי ס״כ לחגיגה וקצת התעוררו ג״כ תיס׳ בחגיגה לף טיז עיב: מתוך. ציל
 ומתוך: הוי זהיר כלכריך. שלא יאמר הליין שמא כך וכך היה המעשה או אס היה הרכר כך היה סלוני זכאי
 ומתוך דברים הללו לומד כע״ד או העדים לכר שלא היה ולכן ג״כ בשעת חקירה הוי זהיר בדבריך שמא מתוך
 דבריך יכינו מה שבלבך ויבינו לשקר ולומר מה שלא היה. רש״ ורע״ב ואע״פ שפתח בעדים אבל ה״ה והוא

 הטעם ג״כ כבעל דין. ועוד הוי זהיר מלהא כאפי נפשיה הוא וכוי תוייט:
 פרק אחל עשר שמעיה זאבטליון. גרי צדק היו ומבני בניו של סנמרינ סס כיכ םרמכים כהקדמה
 י ורע״נ ופי׳ זקיני הגאון מהריל מפראג זיל נס׳ ד׳מ שמעיה ואכטליון אמרו שהיו
 מקהל גרים . וכן מוכמ ניומא דף ע״א ע״נ שאמר להם הנהיג ייתון מי עממיא לשלם ופרש״ שמנני מיו
 של סנחרינ היי עיש ונגיטין דף נז איתא ממי נניו של סנמרינ למדו מורה נרכיס ומאן נינהו שמעיה
 ואכטליון אכל אין הפירוש שהם עצמם היו גרים שאיכ היך אפשר למנותן לנשיא ואנ׳ד כי שמעיה היה נשיא
 ואכטליון אכיד כדאימא כחגיגה דף ט״ו אלא שכאו מן הגרים וכודאי אמן מישראל היו ולכן היו מותרים
 למנותן לנשיא ואניד אכל יש שפירשו כי הס עצמם גרים היו כודאי זה טעות גמור ע׳כ וכים נתוש׳ יויט:
 אהוב את המלאכה. אפילו יש לו נמה להתפרנס נדנרי רי׳ לקמן מ״נ לעסוק נמלאכה שסנטלס מניא לידי
 שעמוס ר״נ ועיין בתי״ט : אהוב את המלאכה. כי גלול הנהנה מיגיעו כפו שנאמר נו אשרך ושוב לך

 כלאיתא

 פ״א קלריש מויפן אסרן שפנה מצרעתו פרש״ שקלם ונתרפא: בהחבא . בסתר : של אנא עמרם . ליל בנין יהושע
 לזה המעשה היס נסוף מ׳ נמיש תוש' סר״ננ וס״ז ויבמות סיאואז היס עמרם כבר מת אלא היק על נשרו של
 אבינו עמרם כאילו היה הצרעת עליו נאשר שאנמנו בשר א׳ ויצאנו מבטן א׳ מאבינו עמרם בי בשרנו הוא .
 מפרש. ולינ ע׳ל לכתינ נס׳ תצא קללת אלהיס תלוי זלזולו של מלך סוא שאלם עשוי כלמות ליוקנו וישראל הס
 מיו משל וכו׳ עיין רש" נמומש שס כך הנא הטונה בזוי הוא לאנינו עמרם ויצטער נקבר «"»: שגאמר אל
 נא תהי. סיסיה לקרא ויאכל מצי נשרי: גאבד את אמותנו. כתמיה: אלא. למענך ממול לה.ככ״ק וכיה וכיב קי׳א
 וזבחים סיט איתא קיו לשכינה וכוי אלא ליו עיש וכת כ המפרש שהאלר״נ מיאן בזה משום לאין שייך נגל הקכיה ליו
 וכו׳ למה למות נערך לו ולכך כתנ מפני ככולו של משה אמר שמואל ע״כ ול״נ שכוונה גיכ הנא-שאמר הקנ״ס נגל
 כבודו ג״כ רק דיו ומחל מפני ככולו של משה טיל שכתבו המפרשים כפ׳ מטות נקום נקמת מי ישראל מאת המלינים:
 מד, משכ! ״ אמות • דכתיכ עשר אמה אורך הקרש (כפ׳ תרומה): אה משה ״ אמות . שכת דצ״כ ונדרים
 דף ל״ח ובכורות דף מיד עיא איתא אמר רב משרעיה עשר אמות היה שנאמר ויפרש את האהל מי פרשו משה
 רנינו פרשו וכו׳ עיש וקמשינ התם כנדרים נמי שאר מעלות עיש : י׳ אמות קומתו. נמצא היה נאה נגללו
 וכן הוא אומר (ימזקאל ליא ז) וייף בגדלו וגי' ויש לרמז פסוק זה על משה עיש : יכול וכו׳ נמהיש .
 דכסיכ עניו מאד: עניו .כדורות הראשונים . ר״ל האבוס א״י : ג׳ מיני מוכי שמין. ספיז
. וייל דהנהו כיד שייני נסנהו ג׳ דאות! קשים ובוודאי נפשם  וכתובית דעיז עיכ אימא כיד מיני שמין הן
 שפלים ונבזים ינמוכי רומ עד מאד ואסיה נפשו של משה היה נמוך מהם כדכתיב עניו מאד מכל אפילו מאלו
 גי. מפרש: לחיבש. עיין בכורות דמ׳אוכיקדף פי: בעל פוליפים ל״ג אלא כעלי ראתן גרסי׳ כי בעל
 סוליפוס הוא מוס של רימ המוטס או הפס כדאיתא שם ככתובות : רשביא אומר וט׳. כערכין דט״ו עיב
 איתא זה בשש ריי כן זימרא: בגחזי שסיפר להיר שם דף ט״ז ע׳א איתא אריס כר״נ אר״י על ז׳ דברים
 נגעים כאים וכוי ועל שבועת שוא דכתיג ויאמר נעמן הואל וקמ ככרים וכתיב וצרעת נטמן תדבק וגו׳. ועל
 ספירת להיר הביא סגמרא ססוק כתהלים (קיא) מלשני נסתר רעהו אותו אצמית וכתיכ וכו׳ וכתכ המפרש שיש
 ליישב גירסא להכא משום לבאמת סיפר גחזי לסיר כדמוכח בפסוקים ועיש מדרש מז״ל שאמר אלישע לגמו׳ קמ
 המטה והמיה את כנס של שינמית ואל תדבר לשוס אלם בלרן ליבור קל והיו בעיני בחזי כמצחק וכשהלך אמר
 לכל אחל ואחל התאמין שמקל זה יחיה מתים ואין לך לה״ר גלול מזה לעונשי נגעים לנתיב וזאת תהיה תורת
 המצורע מוציא רע. והנה הלה״רגרס לו ולעצמו של גחזי הצרעת . והשמעת שוא גרם לבניו •כלאיתא
 בשבועות רליטשגשנועתשוא נפרעים ממנו וממשפחתו שנא׳ אל תת! את פיו לחטיאאש נשרך(קהלת ה) ואין
 נשרו אלא קרונו שנאמר ומבשרך אל מתעלס(ישעיה נמ) ובזוהר פ׳ תזריע על פסיק ואיש כי יהיה בו בהרות
 איתא ג׳כ האי טעמא שנלנק נזרעו משוס השנועה. ועול איתא סתם לממא אלישע ללא נסיק מגמזי נרא
נ מיל היו מונים נמלנר: הכהגים מנוהלים לצאת.  למעלי עיכ: ייב מיל. נגד• י״נ שנסים... ועל ״
 כלנתיב שס ויבהילוהו משם וגס הוא גלמף לצאת: בית המפשית. נירושלמי מפורש שעשו לו נית ננית
 סקנרות עיש נמתיס מפשי(תסליס פית) רש״ שם: אדם רע . זה רשע שהוא רע לשמים ורע לנריות כלאי'
 ספ״ק לקרושין עיש איי לרשע רע וגי׳י. וכן מצינו כאמאב שהרג לנביאים ולגבות ולכך נאמר נאמאנ רק לא היה
 כאחאכ אשר התמכר לעשות הרע וגוי. אלם רשע הוא רק רע לשמים ולכך •נקט התנא אל תתמכר לרשע וכ״ש
 לרע שהוא לכריות גיכ וכעין זה כתב המפרש : עצה רעה. פ״ג בסנהדרין לף 5״א ע׳א מפורש זה ע״ש :
 ואפילו לתורה. וש״ת הריני זהיר מלהיות לו שכן שהוא התמכרות תמילי. ואיני מתמכר עמו אלא לשמורה או
 לד׳ת לרך אקראי בעלמא לכך מזר והזהיר י ואל תתמכר לרשע אפילו באקראי כיככמליש בשם ה״ר מנמם לכית
 מאיר וכך אמרו מכמיס כל המתלכק כרשעים אעיפ שאינו עושה כמעשיהם נוטל שכר כיוצא בהם. למה׳ל
 לנכנס לביתו של כורסי אעיס שלא לקמ ממנו כלום מימ רימ רע קלט והוציא ממנו כ״כ הרע״כ והמפרש
 כתכ שאפילו לתורה הוציא האלר׳נ מהליוק ואל תתמכר ללשון מכר שייך אצל כעלי תורה כמ״ש הרמכ״ס ז״ל
 ללכך נקרא מימ מכר שמכרותס נאה ונקראו כאמת מיכור לא כן מיכור ע׳ה והיינו לקאמר ואל תתמכר לרשע
 אפילו לענין שתהיה שס מבר נקרא עליך היינו ללמול תורה אפ״ס אם הוא רשע צא תאמר לו עכ׳ל ועיין סוטס
: ואל תתייאש וכו׳. וזיל רש׳י שאם אתה עשיר אל תכטמ כעשרך לפי שהפורענות ממהרת לכא לכן תהיה נ  לף נ
 כל שעה נפחד ונה״א אשרי אדם מסמל תמיר (משלי כיח) וכן אס נא עליך רעה אל תתייאש לפי שהישועה

 קרובה לנא וכה׳א הן לא קצרה יד ה׳ מהושיע (ישעיה נט):
 פרק עשירי יתדה כן טכאי וכו׳. קבלו מהם. ריל מיהושע כיפ ונתאי הארכלי: כעורכי. לשין
 1 ערכאות של כותים ערבאות של בית דוד. רע׳ב: הדייגים. ני הדי! שפסקו

 הל״נים לזכות לזה הוא בסיבת נעל הלין שסלר זה טענותיו לפניו ולמלס לטענות ועייז יזכה בדין א״כ זה הזא
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ו מאה שוורים מאה רחלים ומאה עזים ושמע הימנו סרדיוט אחד והלך ת י ב ה ר ו ת ה  שיהא אדם אוהב את המלאכה ואל יהיה שונא את המלאכה כשם ש
 נתנה בברית כך המלאכה נתנה בברית שנאי(שמות כ) ששת ימים M תעבוד? ״ואמר לשר הלך והקיף את כל ביתו ונטל ממנו כל ממונו עליו הכתוב אומר
 ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לה׳אלהיך. ר״ע אומר עתים15(משלי כז) מברך רעהו בקול גדול קללה תחשב לו. דבר אחר(אל תתוודע לרשות)

 שאדמ עושה מלאכה ומתגצל מן המיתה ועתים שאין אדם עושה מלאכה
 ומתחייב מיתה לשמים. כיצד ישב אדם כל השבוע ולא עשה מלאכה ולע״ש
 אין לו מה יאכל היו לו מעות של הקדש בתוך ביתו וגטל מהם ואכל מתחייב
 מיתה לשמים. אבל אם היה פועל והולך בבנין בית המקדש אע״פ שנתגו לו
 מעות של הקדש בשכרו ונטל מהם ואכל מתנצל מן המיתה. רבי דוםתאי
 אומר M מניין שאם לא עשה מלאכה כל ששה [י] שיעשה כל שבעה הרי
 שישב כל ימות השבת ולא עשה מלאכה ולערב שבת אין לו מה שיאכל הלך
 ונפל בין הנייםות ותפשוהו ואחזו אותו בקולר ועשו בו מלאכה בשבת כל
 זאת [ה] שלא עשה כל ששה. ר״שבןאלעזר אומר אף אדם הראשון לא טעם
 כלום עד שעשה מלאכה שנא׳(בראשית ב) ויניחהו בנן עדן לעבדה ולשמרה
 [י] והדר מכל עץ הגן אכול תאכל. ד״ט אומר אף הקב״ה לא השרה שכינתו
 על ישראל עד שעשו מלאכה שגאמר(שמות כה) ועשו לי מקדש ושכגתי
 בתוכם [י] רבי יהודה בן בתירא אומר מי שאין לו מלאכה לעשות מה יעשה
 אם יש לו חצר חרבה או שדה חרבה ילך ויתעמק בה שנאמר ששת ימים

 תעבוד ועשית כל מלאכתך ומה תלמוד לומר ועשית כל מלאכתך להביא את ,
ף שלום ומשים שלום בין M איש לאשתו [אוהבי את הבריות] ד ו ר ו ר מ ו  מי שישלו חצרות או שדות חרבות ילך ויתעסק בהן ר׳ [ח] [טרפון] א
 (א)(אין אדם מת) אלא מתוך הבטלה (שנאמר(בראשית מט)ויגוע ויאסףאל^ומקרבן לתורה. הוא היה אומר גגד שמא אבד שמיה ודלא מוסיף יסיף
 עמיו [רבי יוסי הגלילי אומר] הרי שנכפה ונפל על אומן שלו ומת הא אינו ודלא יליף קטלא חייב ודאישתמש בתגא חלף יי ב הוא היה אומר אם אין
 מת אלא מתוך הבטלה) היה עומד על ראש הגג [ועל ראש הבירה ועל אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני אם לא עכשיו אימתי 1 ג אוהב שלום
 ראש הבניין] [(ועל שפת הנהר)] ונפל ומת אינו מת אלא מתוך הבטלה . כיצד מלמד שיהא אדם אוהב שלום בישראל בין כל אחד ואחד כדרך שהיה
 (שכן) שמענו לאנשים ולנשים מניין שנא׳ (שמות לי) איש ואשה אל יעשו אהרן אוהב שלום בין כל אחד ואחד שנא׳ (מלאכי ב) תורת אמת היתד. בפיהו

 עוד מלאכה לתרומת הקדש לטפלים מניין שנאמר (שם) ויכלא העם מחביא \«״. ועולה לא נמצא בשפתיו בשלום ובמישור הלך את

 היה חברו יושב בשוק ואמרהקב״ה [מ] יתגנו לפלוני אותו היום הכניס לתוך
 ביתו כמה כורין של חטים כמה כורין של שעורים שמעו ממנו לסטים ובאו
 והקיפו את כל ביתו נטלו ממנו כל ממונו לשחרית אין לו כלום עליו הכתוב
 אומר מברך רעהו בקול נדול ונו׳. דבר אחר אל תתוודע לרשות כיצד מלמד
 שלא יכוין אדם לומר00 אני הוא שר העיר [נ] ואני הוא המשנה מפני שנוזלין
 לישראל יי ח דבר אחר אל יכוין אדם ליטול את הרשות אע״פ שבראשונה
 פותחין לו פתח הגאה באחרונה פותחין לו פתח הקשה לו יי ף אבטליון
 אומר חכמים הזהרו בדבריכם שמא יורו דבר משמכם שלא כתלמוד תורה
 ותחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים ואף התלמידים הבאים אחריכם
 שמא יורו דבר משמכם שלא כתלמוד תורה [פ] ותחובו חובת גלות ויגלו
 למקום מים הרעים. איזהו מים הרעים הוי אומד(תהלימ קי) ויתערבו בגוים וילמדו
 מעשיהם דבר אחר מים הרעים כמשמעו [ע]. וי׳׳א שמא יגלו לעבודה קשה ן

 פרק שנים עשר
 א הלל ושמאי קבלו מהם הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום

 אתי ורבים השיב מעון(ר״מ
 אומר מה ת״ל ורבים השיב מעון) כשהיה אהרן מהלך בדרך פגע בו באדם
 רשע וגתן לו שלום למחר בקש אותו האיש לעבור עבירה אמר אוי לי היאך
 אשא עיני אחר כך ואראה את אהרן בושתי הימגו שגתן לי שלום גמצא
 אותו האיש מונע עצמו מן העבירה. וכן שגי בגי אדם שעשו מריבה זה עם
 זה הלך אהרן וישב אצל אחד מהם אמר לו בני ראה חברך מהו [צ] אומר
 מטרף את לבו וקורע את בגדיו [ק] אומר אוי לי היאך אשא את עיני
 ואראה את חברי בושתי הימגו שאני הוא שסרחתי עליו הוא יושב אצלו עד
 שמסיר קנאה מלבו. והולך אהרן ויושב אצל האחר וא״ל בגי ראה חברך מהו
 [י] אומר מטרף את לבו וקורע את בגדיו ואומר אוי לי היאך אשא את עיגיו

 א״ר גתן בשעה שגתעסק משה במלאכת המשכן לא רצה ליטול עצה מגשיאי
 ישראל והיו נשיאי ישראל יושבין ושותקין ואומרים עכשיו יצטרך לגו משה.
 כיון ששמעו שהעבירו קול במחגה שנאמר והמלאכה היתה דים אמרו אוי לגו
 שלא היה לגו שותפות במלאכת המשכן עמדו והוסיפו דבר גדול מעצמם
 שנא׳(שמות לה) והגשיאים הביאו את אבגי השהם יי ב ושנא את הרבגות
 [ט] כיצד מלמד שלא יגיח אדם עטרה [י] מעצמו בראשו. אבל אחרים
) יהללך זר ולא פיך גכרי ואל שפתיך. אמר רבי  יניחו לו שנאמר (משלי ״
 עקיבא כל המגביה עצמו על דברי תורה למה הוא דומה לנבלה מושלכת
 בדרך כל עובד ושב מגיח ידו על חוטמו ומתרחק ממגה והולך שנא (שם ל)

 אם נבלת בהתנשא ואם זמות יד לפה [(א״ל בן עזאי דרשהו מעניינו)] אם״י״אואראה את חברי בושתי הימנו שאני הוא שסרחתי עליו הוא יושב אצלו
 מנבל אדם עצמו על דברי תורה ואוכל תמרים חרובים ולובש בגדים צואים עד שמסיר קנאה מלבו. וכשנפגשו זה בזה גפפו ונשקו זה לזה לכך נאמר
 ויושב ומשמר על פתח של חכמים כל עובר ושב אומד שמא שוטה הוא זה״,-(במדבר כ) ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל: ך (ד״א) מפני מה

3בכו יש י £  ישראל את אהרן שלשים יום 00 [(אנשים ונשים)] מפני שדן אהרן דין לסוף אתה מוצא כל התורה כולה עמו. (רבי יוסי אומר רד מטה למעלה
אמתMלאמיתו״)מניין לא אמר לאיש M שסרחת ולא לאשה [י!] שסרחת 3  אותו וכל"1
 לכך נאמר ויבכו אותו כל בית ישראל. אבל משה שמוכיחן בדברים קשימ
 גאמר ויבבו בגי ישראל את משה. ועוד כמה אלפים היו בישראל [א] שנכךאו
 שמם אהרן (אהרן) שאלמלא אהרן לא [ב] בא זה לעולם שהיה משים
 שלום בין איש לאשתו ומזדווגין זה עם זה והיו קורין שם הילוד על שטו.

 *)נ״א מימיי גומחת הגר״א וי״א
 [א] יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש לה' כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת
 ושמרו גו׳ ברית עולם נו׳ כי ששת ימים ונוי(שמות לא) : [ג] ששת ימימ תעשה מעשיך וביומ השביעי
 תשבות(שם כג) הרי שלא עשה : [ד] גורמ לו שיעשה מלאכה בשביעי: [ה] גרם שלא : [ו] ואחיכ :
 [ו] כאן צ״ל ט״ש למטה שמענו לאנשים לנשים מנין כוי עד אבגי השהם : [ח] יוסי הגלילי: [ט] שכן

 ומעלה למטה) כל המגביה עצמו על דבריי תורה סוף שמשפילי
 המשפיל עצמו על דברי תורה סוף שמגביהין אותי M י• ג ואל תתוודע
 לרשות כיצד מלמד שלא יצא לו לאדם שם ברשות *) כיון שיצא לו שם
. ל]  ברשות סוף נותנין בו עיניהם והורגים אותו ונוטלין הימנו כל ממונו [
 כיצד היה הכירו בשוק ואומר הקב״ה יברכהו לפלוני היום יצא טתוך

״ה • הגהות הגרי״ב י ת ע י "  *) והיא ממשלה שעמלה מ
 (א) נ״א לא נקנהה מיתה על האדם: (ב) נ״א להיות אצל שר העיר ושר המשנה: (ג) אנשים וגשים שנאי
 ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל ובמשה נאמר ויבכו בני ישיאל מפני שמשה היי מוציא

 דין לאמיתו וםוכיחן בדברים אבל אהרן לא אמר לאיש שטרחת כצ״ל:

 היה ר' יהושע בן פרחיה אומר כל מי שיאמר (וכוי כמ״ש נפנים כפרק הקודם על) שיאמר לי רד הימנה (וכו׳ על) להעלות עליה וכשם שקשה היא להעלוח עליה כך קשה לידר הימנה שכן(וכוי ער) להרגו ־. ד״א
 ושנא את הרבנות: [י] לעצמו: [ב] ר׳ יוסי אומר רד מטה שיאמרו לך עלה למעלה ואל תעלה למעלה שיאמרו לך רד למטה שנאמר [משלי כה] כ׳ טוב אמר לך עלה הגה וגו׳: [ל] ואל ינרומ לחבירו שיצא לו שם
 ברשות: [מ] יברכהו: [נ] ואצל: [ס] ייחובו: [ע] אלו אפיקורסי!: [פ]אדמ לחבירו ובין! [צ] עושה: [ק][ואוםר : [ר] עושה: [ש] שלעולם לא אמר: [ח] סדחת: [א] שהיו מהלכי! אחר מטחו של אהרן:[ב] באו לעולם:

 תימת ישרים . ועוד כמה. צ״ל(וערב מה) [והרבה]:
 כסא רחמים

 פרק יא ריב״ב אומר כוי. לריש כל כל להוא ואזיל לטעמיה נסנהררין(לף עח.) רגל ישרה: צואיס. לאו לוקא להיא [שכת רף קיר] כל ת״מ שנמצא רנב על נגלו מ״מ . אלא ר״ל שאינם מתוקנים : שלא כת״ת. פי׳ שלא כל,
 וכו׳. ועל זה איתא נערכי! לף ט״ז תני רכ לימי אמוה ררכ ספרא לעולם אל יספר אום בטובתו של מכירו בנין יהושע

 שמתוך טינתו נא לירי רעתו: אגי הוא שר העיר. ריל שמתפאר שעל פיו ישק השר כל עמו ונלעלו לא ירים
 ירו ורגלו מפני שנוזלי• לישראל. כי מסתמא מוסר הוא ממון של ישראל משום כך הוא התקיף הגלול כי אין השרים
 מקרבין לארם אלא כשעת הנאתן והמפרש כתכ כי מן הסתם העוכלי כוככים גוזלי[ ומומסין נ״י כל״א אכלו עמי
 אכלו למס (תהליס יל) ואס מתפאר עצמו שהשר סומן הכל עליו ועושה על פיו נמצא כל סגזילות ג״כ נקראים על
 שמו וכאלו הוא עשה: פתח הנאה. כלאיתא בפ״א ס״ב הוו זהירין ברשות שאין מקרבין וכו׳: חכמים הזסרו.
 ה״ה שאר כני ארס מוזהרים מכך רק מסתמא נלכרי הליוט אין משגימין כ״כ כמו כל״מ לכן הזהיר יותר
 למכמיס מר״ש גשם הרי״ש : הזהה ברנריכם. שלא תניחו מקום לטעות נרכריכס רע״כ: שלא כת״ת . כמו
 שקרה לאנטימוס איש סוכו עם צלוק יביתיס תלמיריו כרלעיל פיס ע״ש: ותהובו מובת גלות. כלומר אע׳פ
 שבמקום שאתם בו אין שס מקום לטעות יש למוש שמא יגרום החטא ותתמייבו גלות ותגלו למקום שיש שם
 אנשים שמראים פנים בתורה שלא כהלכה שהמים רעים הס כנוי לפנים כתורה שלא כהלכה וישתו התלמידים
 הנאיס אחריכם מאותן דבייס דברי אפיקורסות שישארו אותן דעות במילות בעולם ר״כ שם: ותחובו וכוי
 ויגלו. ל״ג שכפול הוא כי נזכר לעיל. א״נ נראה שפיסקא הוא לפרש מיס הרעים : ד״א מים הרעים כמשמעה.
 שמטמטס הלנ וסותם מעיינות החכמה עיין כתובות דף ע׳יז וכתכ המפרש כד״א כפרשת בשלח ויורהו ה' ען
 וישלך אל המיס וימתקו המיס וגו׳ חק ומשפט פרש״י נמרה ניתן להם מקצת פרשיות של תורה ור״ל עתס
 שמתקו המיס נתן להם ולא קולס לכן משוס דהמיס רעים היו מטמטם את לנס: וי״א שמא יגלו לעבודה קשה.
 שהיא ג״כ מטמטם הלב כלומר גלות וצרות שעבוד נדאיתא נמד״ש והמפרש נתנ כד״א ולא שמעו אל משה
 מעבודה קשה ושמעו לשון הבנה מלשין גוי אשר לא תשמע לשונו שלא הבינו מכת ענודה קשה ע״כ ע״ש :

 פרק שנים עשר הלל ושמאי קבלו מהם. משמעיה ואבכוליון: באדם רשע ונתן לו שצום אע״ג
 1 י דאסור ליתן שלום לרשע (ני שמו של הקב״ס שלום) כד״א (ישעיה מח) אין שלום

 אמר ה׳ לרשעים. סימ שלום בעלמא אכל בזה השלום מונע הרשע מן העכירה מצוה היא כי גדולה ענירה
 צשמה. וכדאיתא סוף מס׳ כרכות ר׳ נתן אומר הפרו תורתך משוס עת לעשות לה׳ ופי' הריב פעמים שמבטלים
 ד״ת כדי לעשות לה׳ אף זה המתכוין לשאול בשלום חברו זה רצונו של מקום שנאמר כקש שלום ורדפהו מותר
 להפר הורה ולעשות דבר הנראה אסור. ומצינו שביעית ס״ד מ״ג יספ״ס דגיטין שאפילו לעובד כוככיס שיאלץ
 בשלום מפני דרבי שלום ־• שגתן לו שלום. ואס היה יודע מרשעתי מסתמא לא היה מקרב אותי בשאילת
. חנק ו . מכה כמו ביצים טרופות: הוא יושב. והיה יושב כצ״ל וכ״ה בילקוט: גפפ ף ר ט  שלומו: כ
 התרגום על ויחבק וגסף: אהרן דין אמת לאמיתו. בילקוט פרשת חקת הגירשא ויבכו את אהרן כביי. למשה
 לא בכו אלא אנשים מפני שהוציא הדין לאמתו ומשה היה מוכיחן בדברים ואהרן לא אמר מימיו לאיש שרתת
 וכו׳ נמצא לפיז הוציא הדין לאמתו קאי אמשה. ותיבת מניין הכא ט״ש וציל אבל אהרן לא אמר וכו׳ והטעם
 שתפס משה הדין עיקר ואהרן השלום דאיהא בתנחוטא הובא כילקוט(תהליס פ״ה)חסד ואמת נפגשו וגוי חסד
 זה אהרן שנאמר וללוי אמר תומיך ואוריך לאיש הסירך(דברים לי.) ואמת זה משה שנאמר ככל ביתי נאמן הוא
 (נמדנר ינ) צדק זה משה שנאמר צדקת ה׳ עשה וגי׳ ישלים זה אהרן שנאמר בשלים ובמישור וגו׳ נמצא היה
 אהרן מדת שלום ומשה מדת אמה ואיהא נמיר בראשית פיה על פסוק נעשה אדם חסד ואמת נפגשו צדק ושלום
 נשקו. מהד אמר יברא •שהוא גומל משדים. ואמת אמר אל יברא שכולו שקריס צדק אמר יברא שהוא עושה צדקות
 שלוס אמר אל יברא דכוליה קטטה מה עשה הקכ״ה נטל אמת והשליכו לארן הה״ד ותשלך אמת ארצה(דניאל מ) אמרו
 מה׳יש לפני הקניה רטן העולה מה אתה מכזה תכסיס אלטיכס״ס (פי' המיכ אנטיכסייס)מותם שמותמו של הקכ״ה
 אמת) העלה אמת מן הארן הה׳ ד אמת מארן תצמח (תהליס פ״ה) ע״כ המדרש וכתכ הירי משהוא״ת למה לא
 השליך שלום לאק ותירץ ג׳ תירוצים יחד מהם דכיון שהשליך אמת יהיה מותר לשנות מפני דרכי שלום ונוסף
 כמ לשלום וכזה יפה נחה ולא קיטרגה ודו״ק עכ״ל נמצא לס״ז אהרן שהיה מדת שלום וניתן כח לשלום לשנות
 מפני המחלוקת נכן היס רודף שלום והיה משנה גזה במס דברים ביו אדם למכירו שהותר מדתו לכך לאפוקי

 משה

 כדאיתא פרק קמא לברכות דף ח׳ עיש וגרי״ף על עין יעקב והארבתי בזה נס״ד בחדושי: ואל יהיה שונא
 וכו׳ אפילו מלאכה בזויה לא יתבייש מנ״א ואס עני הוא וגע״כ צריך להתפרנס על ידי מלאכה אל יהיה לו
 לעול ולמשא: כשם כשהתורה נתנה בברית. שנאמר (ירמיה ל״ג) אס לא בריתי יומם ולילה וקאי על התורה
 כענין שנא׳ והגית בו יומס ולילה יע״! תו״יטפ״ק לאכית מ״ב שנא׳ ששת ימים תעבוד וגו׳ נ״ל שצ״לשנא׳ששת
 ימים יעשה מלאכה (שמות לא) כי שס נאמר ברית בסיפא לדורותס ברית עולם שקאי ג״כ על המלאכה: ומתגצל.
 מן המיתה: אע׳פ שנהנה מן ההקדש כדלקמן. מעות של הקלש וכוי ואכל. מסתמא כך הוא אס אין לו מה
 לאכול על שבת קודש שלוקח מן הנא לידו לאפוקי בחול כיכי שאי! לו אינו מתאוה כ״כ לתענוגים ומסגף עצמו
 קצת. ועיין פ״ד דפסתיס דף נע״ב דאיתא ע״ז יש זריז ונשכר וכו׳ מתחייב מיתה לשמים כדא״רפסחיםל״ג
 סנהדרין פ״ד הזיד במעילה חייב מיתה כלומר בהנאת הקדש דיליף חטא חטא מתרומה: בשכרו וכו׳ מתנצל מן
 המיתה. ששכיר הוא ונא כשכרו ומעות של הקדש מתחלל על המלאכה: שיעשה כל שנעה . כלומר שיכול לבוא
 לכך שיע״כ יהיה צריך לעשות מלאכה כשנת . ולעיש אין לו מה שיאכל. ומסתמא הולך לגנונ או לגזול ושאר
 המצאות רעות ועי״ז נפל בין הגייסות ונתפס : בק ולר . כלשון רומי סוגר הנתון בצואר סשבויס והח״כיס
 ערוך ערך קצר : כל זאת שלא עשה נל ששה . וניל שזה מרמז הפסוק בי׳ דברות ששת ימים תעשה מלאכה .
 מכח זה ביום השביעי שבת תוכל לשנות שיהיה שבת וכעין זה כתב המפרש ומתוח בזה קושיה העולם וכי
 נצטיינו דוקא לעשות מלאכה בז׳ ימים: אדה״ד. עיין במ״ר: מי שאין לו מלאכה. שהכל מתוקן: ועשית
 כל מלאכהיך. דייק הקרא ועשית אתה בעצמך. מפרש: כל מלאכתך. כל רכוי היא: רבי טרפון. נ״א ר׳
 יוסי : שנאמר ויגוע וגו׳. דרך רמז כעלמא הוא ויגיע ממלאכה ייאסף אל עמיו ומצינו כתהליס ק״ד יצא
 אדס לפעלו וגו׳ תוסף רוחש יגועון ותוסף מלשון ואספתו אל תוך כיתך (כפ׳ תצא) וראנ״ע כתכ מלשון כמו
 רוחו ונשמתו אליו יאסוף (איונ ל״ד יד) בלומר שמתעצל ממלאנה יסיפיה דקרא ואל עפרם ישונון כי הנטלה
 מכיא לידי שעמוס ומהומה ועי״ז מת: הרי שנכפה. והוא חולי הנופל לאדן (כמ״ש רש״י ינמות ס״ד נתונות
 סיב): ונפל על אומן. שחלה ולא יכול לעשות עוד מלאכה ומשרה אינו משתכר ומרויח לאכול ולשתות נמצא
 מת מתוך הבטלה: על ראש הגג וכו׳. דרך חירות : שמענו לאנשים שעשו מלאכה: ויכלא העם וגו׳.
 הכל משמע: ליטול עצה מנשיאים. שמשה אמר כל נדיב לב יניאו תרומת ה׳ ולא אמר לנשיאים וכוי מ״ר
 נשא פי״נ: יצטרך לנו משה. אמרי אצו עושי! את המשכן ולנו הוא אומר שניהן נדנה ילקוט שס ס" תשי״ג
 בשש ספרי : והמלאכה היהה -דיס. שלא יביאו עוד שוס דבר: ושנא את הרבנות. המפרשים פירשו מפני
 שהרבנות מקירת את כעציה כדאיתא םפיק דסוטה כיוסף והאדר״נ סבר אפילו שום גאוה והתנשאות לומר אני
 ראוי למלוך תשנא וע׳יז מביא ראיה שפיר מקרא יהללך !ר וגוי וכעי! זה כתכ המפרש ועי״ל פיח ד״העשה צך
 רב בשש ד״ח : דומה לנבלה . עיי! כמ״ר פ׳ ויקרא ספ״א. וכתנא דכי אליהו פ״ו כפירוש זקיקי! דנורא
 סק״כ וכס׳ עיון יעקב שחיבר כעהמ״ס חק יעקב על אגדות הש״ס סוף מסכת כתובות וכספר ווי העמודים עמוד
 השלום פניו ועוד נ״ל ע״פ הקוני זוהר ת' חמישאי על פסיק לא תלין נבלתו שלא ישדך עס ע״ה כוי עיש :
 כתרהק ממנה . כך ב׳יא מתרחקים מהגבוה ההוא. שנאמר אס נבלת בהתנשא וגו׳ (משלי ל). והתרגום
 לא תתרימס ללא תיטפש: בן עזא׳ אזמר. ה״ג בילקוט: שמא לא גרס׳׳ שס בילקיט: תמרים חרובים .
 עיין פסחים רדפיח וירושלמי דהענית פיד: אתה מוצא. שס הגירכא לסוף נעשה סופר ונמצא בו כל התורה:
 רד מטה. חס משפיל עצמו: למעלה. לסוף עילה לגדולה ונעשה מעילה : ומעלה. אס מגביה ומטצה עצמו
 צמטה. לסוף משפילי! אותו למטה. והמפרש כמג רד יש לפרש נמשמעה לשו; ירידה. וגם הסיפן גשו! ממשלה
 כמו וירד מיעקנ כפ׳ נלק. וכן לשון עלה סוכל ג״כ נ׳ פירושיה א' כמשמעה עליה למעלה ואחת הסתלקות
 כמו בהעלות הענן ונעלה הענן בפרשת בהעלותך והיינו דקאמר אס הוא מפרש נענמו רד למטה יזכה לעלות
 כפי פי׳ השני וכן כעלה וכו׳. וטייל ס״פ כיה ד״ה רד ממקומך וכוי: לרשות לשון לשות מ׳ שיש לו רשות
 שר וכדומה: שם כרשות . שעושר היא. ד״א. כמשל ראשון איא ללהטים לקחת הכהמות משוס דמסהמא
 יש עליהם שומרים . אבל במשל האחרון שיש לו הרכה מטלטלי! כבית יכול לחנד הון רב מגנבים: מברך
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 וי׳׳א לכך נאמר ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל שכל מי שרואה אתה שאתה גדול ממני וזה אומר לחבידו פתח אתה שאתה גדול ממני. לא
אכדרך שבני אדם עושין שזה אומר לחבירו אני נתל ממך וזה אומר לחבירו

מלז

 משה רבינו שיושב ובוכה מי לא יבכה.(ויש אומרים) מי שרואה אלעזר ופיגחםזנ
. וי״א כתות כתות הן כת אחת אומרת לחברתה פתחי את  שהם שני כהנים גדולים שעומדים ובוכים מי לא יבכה. באותה שעה בקש 8 אגי גדול ממך
 שאת גדולה ממני שנאמר (ישעיה ו) וקרא זה אל זה ואמר: ז אוהב את הבריות
 כיצד מלמד שיהא אדם אוהב את הבריות ולא יהא שונא את הבריות שכן
 מצינו באנשי דור הפלגה שמתוך שאוהבין זה את זה לא רצה הקב״ה לאבדן מן
 העולם אלא פזרן בארבע רוחות העולם אבל אנשי סדום מתוך שהיו שונאים זה
 את זה אבדן הקכ״ה מן העוה״ז ומן העוה״ב שנאי(בראשית יג) ואנשי סדום רעים
. מאד  וחטאים לה׳ מאד [ז](י) וחטאים זה גילוי עריות לה׳ זה [ח] חילול ה׳
 שמתכוונין וחוטאים.הא למדת מתוך ששונאין זה את זה אבדן הקב״ה מן העולם
ה) מקפח את  הזה ומן העולם הבא י ח ומקרבן לתורה כיצד מלמד שיהא אדם(
 הבריות ומכניסן תחת כנפי השכינה כדרך שהיה אברהם אבינו מקפח את
 הבריות ומכניסן תחת כנפי השכינה [ולא אברהם לבד עשה אלא אף שרה

 משה למות כמיתת אהרן מפגי שראה טטתו מוצעת בכבוד גדול וכתות כתות
 של מלאכי השרת סופדות אותו וכי בינו לבין אדם שאל והלא ביגו לבין עצמו
 שאל ושמע הקב״ה לחישתו שנא׳(דבדימ לב) ומות בהר אשר אתה עולה שמה
 והאסף אל עמיך כאשר מת אהרן אחיך בהר ההר הא למדת שבקש למות
 כמיתתו של אהרן. באותה שעה א״ל למלאך המות לך הבא לי גשמתו של
 משה. הלך מלאך המות ועמד לפגיו א״ל משה תן לי גשמתך גער בו [א״ל במקומ
 שאני יושב אין נותנין לך רשות לעמוד ואתה אמרת תן לי גשמתך גער בו]
 והוציאו.בנזיפה. M עד שא״ל הקב״ה למשה משה דייך העולמ הזה שהרי
 העולם הבא שמור לך מששת ימי בראשית שנאמר (שמות לכ) ויאמר ה׳ הנה
 טקום אתי ונצבת על הצור. נטלה הקב״ה נשמתו של משה וגנזה תחת כסא

 הכבוד (שנאמר (ש״א כה) והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים). כשנטלה ׳^טנא׳](בראשית יי) ויקח אבדם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם
 לא נטלה אלא בנשיקה שנאמר (דברים לי) על פי ה׳. לא נשמתו של משה אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן והלא כל באי עולם אינם יכולים
 בלבד גנוזה תחת כסא הכבוד אלא(א) נשמתן של צדיקים גנוזות תחת כסא לבראות אפילו יתוש אחד ומה ת״ל ואת הנפש אשר עשו בחרן מלטד שהעלה
 הכבוד שנאמד והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. יכול אף של רשעים עליהם הקב״ה כאילו עשו אותם . [«] כשם שאין אדם חולק שכר להכירו
 כן ת״ל(ש״א כה) ואת גפש אויביך יקלעגה בתוך כף הקלע [(משל לטה״ד) לאחד f;״אבהעוה״ז כך(אין) חולק שכר(לחבית) לעולם הבא שנאמר(קתלת ד) והנה דמעת
ו י העשוקים ואין להם מגחם ומיד עושקיהם כה ואין להם מגחם . למה גאמר ג  שנטל את האבן ונתנו בתוך הקלע] [י]אע״פ שזורק ממקום למקום שאי
־ ־ י ' • ־ L ״ ״ " ־ ׳ י ׳ ״ ח נ  מנחם שני פעמים אלו בני אדם שאוכלין ושותין ומצליחין בבנים יודע על מה שתסמוך אף כן נשמתן של רשעים זוממות והולכות(ב) ושוטפות ואין להם מ
 ובבנות בעולם הזה ובעולם הבא אין להם [כלום ואין להם] מנחם שאם נגנבה
 לו לאדם גניבה בעוה״ז או שמת לו מת באין בניו ואחיו וקרוביו ומנחמין אותו
 יכול אף לעוה״ב כן ת״ל גם בן ואח אין לו [י] וכן מי שעובר עבירה והוליד
 ממזר אומרים לו ריקה חבלת בעצמך חבלת בו [שאותו ממזר היה רוצה ללמוד
 תורה עם אותן התלמידים] שהיו יושבין ושונין בירושלים והיה הממזר הולך
 עמהן עד שהגיע לאשדוד עומד שם ואומר אוי לי אילו לא הייתי ממזר בבר
 הייתי יושב ושונה בין התלמידים שלמדתי עד עכשיו ולפי שאגי ממזר איגי יושב
 ושוגה בין התלמידים לפי שאין ממזר גכגס לירושלים כל עיקר שגאמר(זכריה ט)
 וישב ממזר באשדוד [כ](והכרתי גאון פלשתים יי ט הוא היה אומר אם אין
. וכשאני לעצמי מה  אני לי מי לי אם אני לא אזכה (י) בחיי מי יזכה בי
0 בעצמי). אם לא עכשיו אימתי ) י  אני אם אני לא זוכה בעצמי מי יזכה ב
 אם אני לא זוכה בחיי מי יזכה בי לאחר מיתתי וכה״א(קהלת ט) כי לכלב חי

 בעולם [י] ואינן יודעות על מה שיסמכו. שוב א״ל הקב״ה למלאך המות לך
 והבא לי נשמתו של משה הלך למקומו בקשו ולא מצאו הלך אצל הים הנדול
 א״ל משה בא לכאן א״ל מיום שעבדו ישראל בתוכי שוב לא ראיתיו הלך אצל
 הרים וגבעות וא״ל משה בא לכאן [אמרו לו מיום שקבלו ישראל את התורה
 בהר סיגי שוב לא ראיגוהו הלך אצל שאול ואבדון אמר להם משה בא לכאן
 אמרו לו שמו שמענו ואותו לא ראינו הלך אצל מלאכי השרת א״ל משה
 בא לבאן] א״ל אלהים הבין דרכו.והוא ידע את מקומו אלהים גנזו לחיי העולם
 הבא ואין כל בדיה יודעת שגאמר(איוב כח) והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום
 בינה לא ידע אנוש ערכה ולא תמצא בארץ החיים תהום אמר לא בי היא
 וים אמר אין עמדי אבדון ומות אמרו באזנינו שמענו שמעה. אף יהושע היה
 יושב וטצטער על משה [שלא ידע היכן הוא] עד שאמר לו הקב״ה יהושע למה
 אתה טצטער על משה משה עבדי מת: ן רודף שלום כיצד מלמד שיהא אדם

 רודף שלום בישראל בין כל אחד ואחד(כדרך שהיה אהרן רודף שלום בישראל^הוא טוב מן האריה המת כי לכלב חי הוא טוב זה רשע המתקיים בעולם הזה.
ר אחר כי ב ד » t ר פ . ( האריה המת אפילו מאברהם יצחק ויעקב שהן שוכגי ע * p בין כל אחד ואחד שגאמר(תהלים לד) סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו 

׳ י לכלב חי הו! י  הוא טוב זה) רשע המתקיים בעולם הזה אם עשה תשובה הקב״ה ד׳ שמעון בן אלעזר אומר) אם יושב אדם במקומו ושותק היאך רודף שלום מ
 מקבלהו אבל צדיק כיון שמת שוב איגו מוסיף זכות: י(ח) הוא היה אומר אם
. תי  תבא לביתי אגי אבא לביתך למקום שלבי אוהב לשם רגלי מוליכות או
 אם תבא לביתי אבא לביתך כיצד אלו בגי אדם שמשכימים ומעריבים לבתי
 כגסיות ולבתי מדרשות הקב״ה [ל] מברכן לעולם הבא כעגין שגא׳(שמות כ) בכל
 המקום אשר אזכיר את שמי וגו׳. למקום שלבי אוהב לשם רגלי מוליכות אותי
 כיצד (ט) אלו בני אדם שמניחים כספם וזהבם ועולין לרגל להקביל פגי שכיגה
 במקדש הקב״ה משמרם בתוך מחניהם שנאמר(שמות לד) ולא יחמוד איש את
 ארצך בעלותך לראות את פני ה׳ אלהיך: יא הוא היה אומד אם אני כאן הכל
 כאן אם אני ליתכאן טאן כאן [מ] הופכה והופך [בה דכולא בה] ש ולכולהון

 הגהות הגרי״ב לפום
 (א) [שנת דף קננ:]: (ב) נ״א והגר׳א ושוטטות : (נ) נ״א והגר״א [מהם בא]: (ד) [סנהדרין דף קנן.]:

 (ה) לשון ניצוח [כעין זה סנהדרין דף צט:] : (ו) ניא בחיובי: (t) נ״א בעבורי אהד מיתתי
 (ח) [סוכה דף ננ.]: (ט) [נעין זה פסמיס דף מ:]:

 בישראל בין כל א׳ וא׳ [אלא יצא ממקומו ויחזור בעולם וירדוף שלום בישראל]
 שנאמר (שם) בקש שלום ורדפהו. הא כיצד בקשהו ממקומך רדפהו למקום
 אחר אף הקב״ה עשה שלום [ה] במרום ואיזה שלום עשה הקב״ה במרום שלא
 קרא עשרה נבריאל עשרה מיכאל עשרה אוריאל עשרה רפאל כדרך שבני
 אדם קורין עשרה ראובן עשרה שמעון עשרה לוי עשרה יהודה [י] שאלמלא
 עשה כדרך שבני אדם עושים כיון שקרא לאחד מהם באין לפניו ומתקנאין זה
 בזה אלא קרא גבריאל אחד מיכאל אחד כיון שקרא אחד (ג) הם באו לפניו
 ומשגרו לכל מקום שירצה ומנין שיראים זה את זה ומכבדין זה את זה ועגותגין
 מבני אדם שבשעה שפותחין את פיהם ואומרים שיר זה אומר לחבירו פתח

 נוסחת הגר״א
 [א] כאן צ״ל מ״ש למטה שוב איל הקב״ה בו׳ עד שמענו שמעה : [ב] בחון הקלע וזורק ממקום: [נ] יאין
 לה מקום על מה: [ד] בעולם ואין להם מקום על מה ז [ה] במרומיו(איונ כה): [ו] שאלמלי : [ז] רעימ
 זה עם זה: [ח] ברכח: [ט] תא היה אומר אם אין אני לי מי לי אם אני לא אזכה בי מי יזכה בי לא

 [י] וכשאני לעצמי מה אני אם אקלקל בעצמי מי יתקן אותי: [כ] באשדוד ואם לא כשם שאדם חולק
 עכשיו אמתי: [ל] בא אצלם ומברכמ כעני!: [מ] הוא היה אומר הפוך בה והפוך: [נ] ובה חחזי וסיב ובלה בה וטינה לא תזוע שאין לן מרה טובה הימנה : בן הא הא אומר לפום:

 תומת ישרים. שהרי העולם הבא. ניב נ״א שכבר מקומך:
 כסא רחמים הגהות מהריעב״ץ

 פרס יב ומתקנאין זה בזה. לאחד שהלך אס האחר יזכה לשרת והוא נסונ אחור יש לו נושה שהיא לא פרלן יב הוא סונ זה רשע המתקיים. נינ שמא פירושו שממללין עליו השנת אס הוא כסכנת נפש. משאיכ
 י ננחל ולא רמי למ״ש נסמוך שהן ענותנין: 1 על מת צליק אין מחללין ונמיש נפי נ״מ [שנת לף ל] כשאלה לר״ת למן כוי. וציל כרשע שלא פשע
 ידו בעיקר שמצווים עליו להחיותו. אבל המומר לעבודת כוכניס מורילין ולא מעלי! [עיז לף כו:] אינ״ל שאסור לחלל
 עליו השנת. ורשע גמור כחייו קרוי מת. ואפשר שאעפ״כ כל זמן שהוא נעוה״ז יש לו תקנה לשוב וגדולים נע״ת בוי ויפה שעה אחת של תשונה ומעשים שובים נעוה״ז מכל חיי העוהיב . ואפשר ג״כ שזהו פירוש המתקיים.
 כלומר שאינו קרוי מת אלא הוא בן קיימא. ואע׳פ שאח״ז אמר דיא בדרך זה. תחלה אמר אף על זמן שעומד בעולם קודם שעשה תשונה . אס עשה תשיבה בסוף. גס אותן הימים שחטא נהם סונים סס לפי שעונות נעשים לו

 , בנין יהושע
 אלעזר ופינחס דכתיכ ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלהיס (בראשית לט) גמרא שם ועוד איתא התם וחטאים
 בממונם דבתיב והיה בך חטא פירש רש״י רישא דקרא השמר לך פן יהיה וגוי והיה בך חטא היינו ממון:
 לה׳ זהו חלול השם. גגמ׳ שם איתא לה׳ זו ברבת השם: ששונאין זה את זה. שהיו גוזלין ומומשין
 כלאיתא התם נגמרא : מקפח . הוא לשון נכיון במו דאיתא פסחים דף קי״ב אין הקדוש ברוך הוא
 מקפח שכר כל בדה וככל סשיס כולה עיין ערוך ערך קפח. והכי פרושה מקפח את הכריות
 מן היצה״ר וממעשיס הרעים ומכניסן תמת כנפי השנינה : שהעלה עליהם הקב״ה כאילו עשו. כעין זה
 איתא פרק מלק רף צט ע״כ אר״ל כל המלמל את נן מכירו תורה מעלה עליו הכתוכ כאילו עשאו שנאמר
 ואת הנפש וגוי ע״ש ומסתברא שע״י מכור ספר מלמד ג״כ לרניס והרמז זה ספר תולדות אדם (כראשית ה) :
 בשם שאין תזלק וכו׳ כהעוה״ז. פירוש שית; שכר מהמצות שלו למגירו בעוה׳ז א״א משוס דשכר מצוה בהאי
 עצמא לינא כן בהעוה״כאף ששכרו ופעולתו אתו אפילו הכי אין בידו לזכות מכירו.משלו כלום והיינו ןכתיכ
 שני פעמים ואין להס מנמס. מפרש : אין מלק שנר לעולס הבא . אדלעיצ קא׳ שיהא האדם שומע למוכית
 שרוצה להכניסו תמת כנפי השכינה . כי לולי זאת אמ לא פדה יפדה וגו׳ (תהליס מט) ומי שטרמ נע׳ש
 נעוה״ז יאכל נשכת בהעולם הכא לכך גל יסמוך על אוהביו וקרוביו שיתנו לו שמה שכר וכעין זה כתכ המפרש
 ומאריך עוד ע״ש: והנה דמעמ העשוקים. דשא דקרא ושנהי ואראה (נרומ הקדש) את נל העשוקים
 (הנעשים עשוקים נגיהנס נמעשים אשר נעשים תחת מליפיס של התורה) והנה דמעת העשוקים (נוניס על
 נפשותס העשוקות ביד מלאכי משחית ואכזרים וכן הוא אומר עוברי בעמק הכנא מעין ישיתוהו(תהליס פד)
 אלו יורדי גיסנס נך נדרשבספרי. כיז מפירוש רש״ שם): ת״ל גס בן ואח אין לו. שפדה יפדה אותו מגיהנס
 אלא יגיע כפיך כי תאכל. ובן מי שעובר אדלעיל קאי שיכניס ב״א ממת כנפי השכינה ויאמר לו אס שמוע
 תשמע לי אשריך וטוב לך ולבניך. מפרש : חבלת כעצמך. לעוה״כ שהולדת ממזר שהוא מעוות אשר לא
: שאין ממזר נכנס לירושלים . אף על פ׳ דאיתא סוף מסי הוריות  יוכל לתקון כדאיתא כמגיגה דף ס
 ממזר תיח קודם לכהיג עיה שנאמר(משלי ג) יקרה היא מפנינים מכה״ג שנכנס לפני ולפנים מימ קדושת
 ירושלים אינה סובלת אותו דהקדישה היא כ״כ גדול מ׳ שאינו מיוחס כגון ממזר לא יכול להיות לו ישינה
 ביחשליס והיינו דכתיכ וישב ממזר באשדוד וגוי. מפרש: הוא היה אומר. ר״ל הלל וכ״ה כפ׳א : אם אני
 לא אזכה נחייס. נמ׳ע ימעיט,: אם אני לא זוכה בעצמי. ריל לתקן מעשי הרעים ממצות ל״ת כ״מ מפ"
 הרעיכ כפ״א פ״א מייד: לכלב מי . הוא כנוי לשפל וארי כנוי לחשוב: זה רשע המתקיים כעולם הזה.
 ואיתא נילקוט על פסוק זה . אנדריינוס שחיק עצמות איל לר״י נן מנניא אנא טכ ממשה רכך א״ל למה א״ל
 דאנא מ׳ והוא מת דכתיכ כי לכלכ חי וגוי א״ל יכול את גזור דלא ידליק נורא שלשה ימים נרומי איל אין
 מיד גזר ונוי עד נרם מרע״ה נתנ כתורה לא תבערו אש ממיתא ׳הודאי מדליק נורא כשבתא וכו׳ לאפוקי
 הנעל מ׳ אין ינול לגזור שלא ידליקו אש בשנת ע״כ עיש : הוא היה אומר. הלל אמר כן כשהיה שממ
 כשממת כית השואכה. גמרא דסיכה דף נג ע״א וע״ש : בכל המקום אשר אזכיר. משוס דנכל מקום היית
 מזכיר את שמי ננהכ״נ ינבהמ״ד לכך אכיא אליך כעולם הבא במחיצתך לברכך: שנאמר לא יחמוד. כעין
 זה בפסחים דף ח עיכ ע״ש : אם אני כאן הכל כאן. הלל היה דורש לרבים שלא יחטאו כשמי של הקכ״ה
 אס אני כאן הכל כאן כל זמן שאני חפן ככית הזה ותבונתי שרויה כו יהיה ככוח קייס ויכואו הכל כאן
 ואס תחטאו ואסלק שכינתי מ׳ יבא כאן. רש״ שס כסוכה . זאגי שמעתי אס אני כאן ר״ל כדרך רמז אותיות
 אניי הוא אותיות אי״ן כלומר כשאני איני חשוב בעיני כלום מגודל ענוה אז הכל כאן ר״ל השכינה כמדיא
 אשכון את דכא ושפל רוח (ישעיה נח): הופכה . ר״ל שצריך האדם לייגע כתורה ולחפש אחריה ולהפך
. מפרש. ועיין כפ׳א ספ״ס במפרשים: והפוך נ  כה כדרך שמחפשין ומהפנים העפר או חול למצוא אבן טו

 בה

 משה שהיה מדת אמת ואין לשנות בו עיכ אתו גמדתו כנ״ל והי יורנו נפלאות מתורתו
 וכו׳ כס׳ג. ר״ל פינחס היה משיח מלחמה כדאיתא פ״ח דסוטה דמ״ג. ורש״׳ כחומש פ׳ מטות. וכזה מתורן
 ללא קמשיב איתמר. אכל קצת קשה לפי ׳״א זה א״כ על מיתת משרע״ס מסתמא נמי ככו אלעזר ופינחס ולמה
 לא בכו עמהס כל ישראל וי׳ל: וכי כינו לכ״א שאל. ללא מצינו שהוציא שאלה זו מפיו כ״א מתשובה של הקב״ה
 מוכמ שמשה נתאוה לכך לכך מר״ק לקמן הא למרת שבקש וכו׳: כאשר מת אהרן אמיך. באותה מיתה
 שראיה וממלת בה שהפשיט משה את אהרן בגל ראשון והלבישו לאלעזר וכן שני וכן שלישי וראה בנו בככורו
 א״ל משה אהרן אמי עלה למטה ועלה פשוט ילך ופשט פשוט רגליך ופשט עצום עיניך ועצם קמון פיך וקמן
 והלן לו אמר משה אשד מי שמת במיתה זו. רש״י גשס ספרי ס״פ האזינו: במקום שאני יושב אין נותנין
 לך רשות לעמוד. שמשה היה תמיד עוסק כתורה ומגרש כזה היצה״ר הוא המלאך המות כי הוא תבלין שלו
 כדאיתא (כסוכה דנ״ב) [בקדושין ל״ל:]. וכהא׳ גוונא מצינו כלור הע״ה כל יומא לשכתא סוס יתיב וגריס וכו׳
 קם מ״ה קמיה״ולא יכיל כיה בדאיתא בשבת דף ל׳ ע״ב באריכות מזה ע״ש : מששת ימי כראשית. עיין
 כמ״ר.וכעל הטורים ריש פ' כראשית: שנאמר ויאמר ה' הנה מקום אתי. מזומן מששת ימי כראשית לדבר
 אמך פנים אל פכים. א״נ הכוונה כסיפא דקרא ומניתי את אשר אמין כאותה שעה הראה לו הקכ״ה כל אוצרות
 של מתן שכר שמתוקנות לצדיקים אמר לפניו רכש״ע האוצר הזה של מ׳ אמר לו של עושה צדקה . הזה של מי הוא.
 של מכלכל ׳הומיס וכן כל אוצר ואוצר וכוי עד אני עושה עמו מנס שנאמר ומנותי וגו׳ עיין כל זה באריכות
 כתנמומא וילקוט . והכל היה מתוקן מששת ימי בראשית כנ״ל: בצרור המ״ס. סיפיה דקרא את ה׳ אלהיך
 עמו ככסאי. רש״׳ שכת דף קנכ ע״כ יאניגיל אמרה כן לדיר שיהיה נשמתי גנוזה אצל שאר צדיקים והיא היתה
 מכלל ז׳ נביאות כדאיתא כמגילה דף ׳״ד ויש גזה המאמר סוד גלגול נשמות שנפש ארס שלא זכה כמייו נתנה
 עד ג' פעמים בגוף אמרים אולי יזדכך משמה שם וסמכוהו אקרא הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש וגוי.
 משא״כ נפש הצדיק גמור במותו נשאר נך ולא נא לגוף אמר וז״ש נפשות סל צדיקיס גנוזות תמת כסא כבוד
 שנא׳ נפש אדוני צרורה כצרור סמ״ס נשאר שם באוצר המ״ס משא״כ נפש הרשע ׳קלענה ככף הקלע מגוף לגוף
 והיינו המשל שיתנו לככיסה אולי יזדכך וימכנס כגוף אמר היות נקי. מהרש״א כמ״א שם: יכול אף של רשעים
 כן. וא״ת וכי ס״ד לומר כן אלא דל״מ כי היכי לצריקי־ס נפשם צרורה כצרור המייס כן הרשעים נפשם צרורה
 כצרה וצוקה אכל מ״מ הס עומדים כמקום א׳ רק שנדונים כיסוריס לכך נא למעט שאפילו אין עומדין כמקום
 א׳ אלא נזרקים ככף הקלע. כ״כ המפרש: ונותנן במוך הקלע. רומב הרצועה שנותן האבן לתוכה לקלע עשוי
 כעין כף. רש״י שם. והראכ״ד והריטכ״א כפי מלק כתכו לכף הקלע היינו גלגל האש משמת רשעים נכנס בה
 והפשוק כינהו נשם אש לא נופמ (איונ כ) דא״צ ניפוח כיון שנתגלגלה תמיד ועי״ז נתלהב וע״ש בסנהדרין דף
 נ״כ ומולי! דף קל״ג: זוממת. כמו כזממא דפרזלא מבושה כבית הסןהר. רש״י בשבת שם. הלך אצל היס
 הגדול. ר״ל שר הים עי״ל ספ״ג דייה מגלי היס: שנאמר והחכמה . והחכמה זה משה שהיה מכס כתורה
 ועי״ל פ״ו ד״ס אצא לך אצלו: מאין תמצא. נשזס מקום איעכנמצא: בקשהו ממקומך. שכל המצות שכתורה
 כתונ כהן כי תראה כי תפגע כי יקרא בי תמה נשגאה המצוה לידך אתה זקוק לעשות. אבל השלום מה כתוב
 נו נקש שלום וגו׳ כ״ס סוף מסי דא״ז נפי השלוס וע״ש: כיון שקרא לאי וכו׳ ומתקגאיס. שהיה רואה לאיזה
 צורך נקרא חבירו: ומשגרו. ואין מכירו יודע מזה כלוס : ועמתנין מנ״א. ר״ל יותר מנ״א כדלעיל פ״ט
 ד״ה מאדם ואעיפ שאמר קודם לזה אס היו שמותיהן שוי! ונקראים היו מתקנא׳[ זה נזה. שיה שהוא מצד ד״א
 גס טבע העולם שמכבד הוא כעצמו לאדם יותר ממה שרוצה שיכבד אחר אס יכואו שניהם למקום אחד:
 מתוך שאוהבי! זה את זה• כדכתיכ סיפ נמ ויהי כל הארן שפה אמת ע״ש כרש״י על פסוק ויפן: מן העה״ז
 והעוס׳נ שנאמר וכו׳. רעים בהעוה״ז ומטאיס להעוה״כ. גמרא פ׳ מלק לקיס ע״א: וחטאים זה גילוי עריות.
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 לפום צערא אגיא יי יב מעשה׳ בהלל הזקן שהיה מהלך בדרך ופגע בני אדם ראה מה עשה אברהם למלאכי השרת שהלך ועשה להם שלשה שוורים ותשע
 שמביאין חמין אמר להם.סאה בכמה אמרו לו בב׳ דינרין ופגע באחדים אמר סאין של סולת ומניין שעשה להם תשע מאין של םולת שנאמר (שם) וימהר
 להמ סאה בכמה אמרו לו בג׳ דיגרין [אמר להם והלא ראשונים אמרו בשנים] אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת שלש M כמשמען
 אמרו לו בבלאי טפשאי אי אתה יודע שלפום צערא אגרא. אמר להם שוטים קמח הרי שש מלת הרי תשע ומניין(=) שעשה להם שלשה שוורים שגאמר ואל
 (וריקים) על שאגי אומר לכם אתם מהזירין לי כך מה עשה להם הלל הזקך^הבקר רץ אברהם הבקר אחד בן בקר שגים רך שלשה . וי״א וטוב ארבעה.
 החזירן למוטב. אף הוא ראה גולגולת שצפה על פני המים אמר לה על דאטפת י י ויתן אל הנער וימהר לעשות אותו גתן ביד ישמעאל בגו כדי לחגכו במצות .
 אטפוך ודאטפוך יאטפוניה יי ע אף הוא אומר בלשון בבלי ד׳ דברים נגד שמא אף הקב״ה אמר מעט ועשה הרבה שנאמר(שם) ויאמר לאבדם ידוע תדע כי
 אבד שמיה ודלא משמש חכימיא קטלא חייב ודלא מוסיף פםיד ודישתמש גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועגו אותם ארבע מאות שנה וגם את
 בתגא אבד ואזיל ליה. גגד שמא אבד שמיה כיצד מלמד שלא יוציא לו לאדם הגוי אשר יעבודו דן אגכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא א״ל אלא בדלי״ת
 שם במדיגה שכיון שיוציא לו שם במדיגה סוף שגותגין בו עיניהם והורגין ונו״ן אבל באחרונה כשפרע הקב״ה משונאיהם של ישראל לא פרע אלא
 אותוונוטלין ממנו את ממונו. ודלא משמשחכימיא קטלא חייב כיצד(אםרו^בשבעים ושתים אותיות(0 שנאמר(דברים י) או הנסה אלהים לבוא לקחת לו
 מעשה באדם אחד מבית רמה שהיה גוהג בעצמו מדת חסידות שלח אליו ע"' גוי מקרב גוי במסת באתת ובמופתים [ב] ובמוראים גדולים הא למדת
 תלמיד אחד רבן יוחגן בן זכאי לבודקו הלך ומצאו שנטל שמן וגתגו על גבי כשנפרע בשונאיהם של ישראל לא גפרע אלא בשבעים ושתים אותיות ומגיין
 שהרשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים שבן מציגו בעפרון שאמר
 לאברהם (בראשית בג) ארץ ארבע מאות שקל כסף אבל באחרונה כששקל
: W לו את הכסף וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון ונו׳ 
 ף והוי מקבל את בל האדם בסבר פנים יפות כיצד מלמד שאם נתן אדם
 לחבירו כל מתנות טובות שבעולם ופניו (זעומות) [כבושים] בארץ מעלה עליו
 הכתוב כאילו לא נתן לו כלום אבל המקבל את חבירו בסבר פנים יפות אפי׳
 לא נתן לו כלום מעלה עליו הכתוב כאילו נתן לו כל מתנות טובות שבעולם:

 פרק ארבעה עשר
 א רבי יוחנן בן זכאי קבל מהלל ומשמאי. (י) שמונים תלמידים היו להלל
 י הזקן שלשים מהן ראויין שתשרה שכינה עליהן כמשה רבינו אלא
 שאין דורן [י] ראוי לכך שלשים מהן ראויין [ה] לעבר שנה ועשרים בינוניים.
 גדול שבכולמ יונתן בן עוזיאל קטן שבכולן רבן יוחנן בן זכאי ואמרו עליו על
 רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה גמרא הלכות ואגדות תוםפתות
 דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים וכל המרות של חכמים וכל דבר ודבר שבתורה
 לא הגיח שלא למד לקיים מה שנא׳(משלי ח) להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם
 אמלא יי ב הוא היה אומר אם [י] עשית תורתך הרבה אל תחזיק טובה לעצמך
 כי לכך גוצרת. לפי שלא גוצרו הבריות אלא על מגת שיתעסקו בתורה :
 ג חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחגן בן זכאי לכולן קרא להן שמות. לאליעזר
 בן הורקגום קרא בור סיד שאיגו מאבד טיפה קנקן זפותה שמשמרת את
 יינה. ליהושע בן חנניה קרא לו חוט המשולש לא במהרה ינתק . וליוסי

 גוסחת הגר״א הכהן
 [א] םאימ : [ב] ובמלחמה וביד חזקה ומריע נטויה : [ג] עובר לסוחר : [ד] ובאין: [ה] לעמוד להט

 חמה כיהושע בן נון : [ו] למרת תורה הרבה :
 כסא רחמים

 פרק יג אמור מענו יעשה הרבה. ככללו פלא יאמר אט רוצה ללמוד כך וכך בי יניאו לו ענוניס מהיצר
 1 הרע !ישא קיו מדיד שהיה אומר למהר אני הולך לראות דירה נאה כוי ואלזיכ היה נכנס לנית

 המדרש כמיש זיל וננר אמרו [סנהדרין דף נו:] מחשכה מועלת לדית וכיש אמירה. וז״ש אמרתי אחכמה ועיי

 כירים וגטלו מעל הבירים וגתגו לתוך של גדיסין א״ל מה אתה עושה א״ל כהן
 גדול אגי ותרומה בטהרה אגי אוכל א״ל כירימ זה טמא או טהור א״ל וכי
 יש לנו בתורה על מרים שטמא והלא לא אמרה תורה אלא על תנור שטמא
 שנאמר (ייקרא יא) כל אשר בתוכו יטמא א״ל כשם שאמרה תורה על תנור
 שטמא כך אמרה תורה על כירים שטמא שנאמר(שם) תנור וכירים יותץ טמאים
 הם א״ל א״כ היית נוהג לא אכלת תרומה טהורה מימיך. ודלא מוסיף פםיד
 כיצד מלמד שאם שגה אדם מסבתא או שתים או שלש מסכתות ואין מוסיף
 עליהם סוף שמשכה את הראשונות. ודאשתמש בתגא אבד ואזיל ליה כיצד

 א) שכל המשתמש בשם המפורש אין לו חלק לעולם הבא י.

 פרק שלשה עשר
 א שמאי אומר עשה תורתך קבע אמור מעט ועשה הרבה והוי מקבל את
 כל האדם בסבר פנים יפות : ב עשה תורתך קבע כיצד מלמד
 שאם שמע אדם דבר מפי חכם בבית המדרש אל יעשה אותו עראי אלא יעשה
 אותו קבע . ומה שלמד אדם יעשה וילמד לאחרים ויעשו שנאמר (דברים ה)
 ולמדתם אותםושמדתםלעשותםוכןבעזרא הוא אומר(עזרא ז)כי עזרא הכין(את)
 לבבו לדרוש את תורת ה׳ ולעשות ואחר כך וללמד בישראל הק ומשפטי. j אמור
 מעט ועשה הרבה כיצד מלמד שהצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה אבל
 רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט איגס עושים. (א) ומגיין שהצדיקים
 אומרימ מעט ועושין הרבה שכן מצינו באברהם אבינו שאמר למלאכים פת אתם
 סועדים עמי היום שנא׳(בראשית יה) ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אבל באחרונה

 הגהות הגרי״ב
 (א) [נ׳מ דף פז:]: (ב) [ג׳מ דף הו: עיש וצ״ע]: (נ) [מבואר במדרש להדיא ונוי שני אינו מן סמנין דקאי
 על מצרים ונמצא שיש ע״נ אותיית מ! לנזא לקחת זגז׳ עד ינמוראיס גדולים]: (ד) סונה דף כח. ג״ב דף קצד.:

 הגהות מהריעב״ץ
 זניזת [עי׳ יזמא דף פז:]: אי אתה יודע שלפוס צערא אגרא כ1׳. נ״נ והמה מרחוק הניאיס ונלנרים הללו
 החזירם למוטכ כלומר אע״פ שהוא דכר קשה מחמת שכנר נשתרשו נחטא. והניא להם ראיס מד״ע שלא יתיאשו
 מן סתשזנה. כ׳ אדרבה שכר טזנ יש לסם בעמלם. ולפוס צערא. וקיל: כהן גדול אני. נ״נ נלומר גדול כמעשים:

. זכן ארדל [כתובות דף קיא•־] על פסוק ' ז  האמירה היא רחוקה ממני נסינתי: אבל המקנל א״מ נספ״י נ
: פרק יד שאין דורן ראוי לכך. פי׳ דכשיש השראת שהינה יש טונה וברכה בעולם כרוחניותוגשמיות. וכ״ש שהיו ל׳ ראוים לכך כי ל׳ גימטריא הוי״ה  ולבן שנים ממלבטוכ המלט! שינים לחכירו יותר ממשקהו חלג

 ידי הרומז לשכינה. ומהנרכה והסוכה שתהיה כעולם יהנו סכל ולא היו ראוים :

 מצפה איתן א) שכל המשתמש בשס המפורש אין לו חלק לעוה׳ב. ע״! בסנהדרין (דף סז ע״ג)
 יהושע

 ובן הבקר כ׳ רן וטוכ ג' והי״א ס״ל כתרצן שם שכל חדא וחדא לחלק לפיז ד׳ הוי: אלא נד׳ ונין
 דן אנכי רמז לדן שמות מרוכעיס היוצאים מחליף צירוף שם של ארכע מ״כ והיד׳ משה כתג וכוונה
 היא בהנהו שתי אותיות ד״ן ר״ל ד׳ היא רומז דם שהיא מכה ראשונה והני״ן היא מכה אחרונה שנאמר עוד
 נגע אמד ע״כ ועיין בזוהר שבאלו השמות עושה הקב״ה נסים מפירסמיס מיז לטנע כמו שעשה למצרים: בשיעים
 ושתים אותיות. ע״ב שמות היוצאים מויסע ויבא ייט וגם שס של ד׳ מתגלגל בצירופו שכעיס ושתיס מיכל ומק׳
 שם המ״ר פמ״ד שנאמר אי הגסה. ואס יאמר לך אדם ע״ה הס אמור לו צא מסס גוי שני שאינו מן המכין •
 וישקול יגי'. סיפא לקרא ארבע מאזת וגז׳ עזנר לסימר . ללא שקיל מיניה אלא קנטרים גמלא שם ננ״מ
 ופירש רש״י קגעליס משקל גדיל שקורין צנטינר מאה מנה . יע׳פ גמרא לנכירות לף נ׳ ע״א משנתי לפי הכלל
 שנידינו שממש־ סלעים של פדיון הנן עולה ארבעה ר״ט ומצי . שהוא א׳ אלוס זהוב וחצי [עיין נהגריא אה״ע
 סימן שיו] ועולה אותן ארכע מאיה שקל לסך שנים עשר אלף אדומים . כ׳ ככל שקל היה מאה סלעים. עיי;
 רשיי שם . נמצא היה שקל אחד למ״ד אדומים . וארככ מאות פעמים למיד הוא שנים עשר אלף אדומים
 ומתחלה אמר עפרון רק ד׳ מאות פשוטים . ואח״כ הוכרמ ליהן עוכר לסוחר סך הכיל: מעלה עליו הכתוכ .
 מה שצוה על צדקה או על ג״ח : כל מתנות טוכות שבעולם. כעין זה איתא כיומא דף עה וכיק נה .
 קדושין דף ליא יש מאכיל לאביו פסיוני וטורדו מן העולם ויש משמינו כרמים ומביאו לחיי העזלס הנא עיש

 נרש״י ותוס' ונילקיט (משלי טיו י״ז) מעשה נפלא משלמה המלך ע״ה :
 פרלן ארבעה עשר רבי יוחנן נן זנאי ונו׳ נמשה רנינו. האריך נזה המהרש״א נמ״א ננ״נ דף קליד
 1 ע״ש: אלא שאין דורן ראוי. שעון הדור גורס רשנ׳יס שס ושמעתי מפני שאי;

 השכינה שורה אלא על מכס יעשיר נמצא אס היה שכיכה שזרה עליהן היו מוכרחים להיות עשירים ורצינס היה
 להיטינ !להשפיע הלנה ואין הדזר היה ראז׳ לאזתה ההשפעה לכך לא היה שכינה שורה עליהן: לעבר השנה.
 סיכה דף כיח ישם ננ״נ אימא ראויס •שתעמיד להן ממה כיהושע נ! נו! : גמרא • זו היא סברא שהיי
 םתכאיס אחרוכים מדקדקים בדברי ראשיניס הסתומים לפרשם זלית! להם טעם כמו שעשו האמוראים לאחר
 התנאים שפירשו דברי התנאים שלפניהם וקבעו להם גמרא ואות! דקדוקים שבימי התנאים היה נקרא גמרא.
 רש״ נשיכה ונגון ל״ש חסוד מחסרא רשניס : הלכות. הלכה למשה מסיני כגון גור ולנוד ודופן עקומה
 שיעורי! חציצין מחיצין עשר נטיעות ערבה וניסוך המיס. רש״י: ואגדות.מדרשי פשוק כגון תכחומא ובראשית
 רכה. ושביס: דקדוקי תורה. רנוי אותיות שנאים לדקדק לדרוש בהס רבוין ומעוטין כגון האזרח להוציא את
 הנשים שדקדקה התורה בלשונה לכתוב אות יתירה ללמדו וכגון ו׳ חזה לכס הטמא (ויקרא יא) דמרבינן מיניה
 דס השרן רש״ ורשכ״ם : ודקדוקי סופרים . שהוסיפו לדקדק אמר מעשה הבריות ולהחמיר לעשות סייג
 זאזניס לתזרה שלא יבא לאיסור תורה . שם : וכל המדות של חכמים. עיין סונה וניב מה הוא המדוס
 ההוא כי שם מפורש הכל באורך. וגס הרשב׳א והריטכיא כחיא כסזכה מאריכים נדברים ההמה בתוכחת
 מגולה על האפיקורסים עיין עליהם ותמצא נחת : להגחיל אוהבי יש . י״ש עולמות וכ״כ למה כי אוצרותיהם
 מלמיס כל טוכ ד״ת ומכמה. רשניס . והריטכ״א כתכ כלומר על אלו נתקיים מקרא זה והמסרש״א מפרש עוד
 נע״א ע״ש ושמעתי שזה הרמז עירוני! ג״ד יש לך היטנ לו ר״ל "ש עולמות . ושם כגמרא איתא וכי מאמר
 שקטן שבכולם כך גדול •שבכולם עאכו״כ אמרו עליו על (רבי) יוכתן בן עוזיאל שבשעה שהיה יושב ודורש ישונה
 ועושק כתורה כל עוף שפורח נאויר מיד כשרף ופירש רש״ שהיו מלאכי השרת סניגיו ומתקבצים לשמוע תולש
 מפיו. ובירושלמי איתא התלמיד כן סרב מס והשיבו שהתלמיד כתוך ד' אמות כרס הרנ חון לד׳ח : אש
 עשית תורתך וכוי. בפ״א פ״כ איתא אס למדת וכו׳ ודקדק הכא עשית דיל אפילו עשית פעזלזת רכות וטובות
 מכח אל הפועל והעמדת תלמידיס הרבה אל תחזיק לך טובה וכוי והמפרש כתב כע״א: אל תחזיק טוכס לעצמך.
 לומר הרכה למדתי ולפי שלא הניח לא מקרא ומשנה הלכה ואגדה שלא למד לכך סיה מומר כן. ר״כ: כי לכן
 נוצרת. לשם כך יצאת לאויר העולם כדכתיב ויהי ערב ויהי בוקר יום הששי מלמד שהתנה הקכ״ה טס מעשה
 כראשית שאס אין מקכלין ישראל את התורה יחזיר העולם לתוהו יכוהו נמצא עכשיו שחובה גדולה עליו ולא
 בטזבה הוא עושה. רשיי ותוי״נו: שיתעסקו כתורה. ועיקר הלמוד ללמד לאחרים ולשמור ולעשות כדלעיצ
 ריש פ״ג ע״ש וכ׳נ המד׳ש דיה אני לעצמך. ריל לן לבדן וצא תרצה ללמוד לאמריס רק יפ1צו מע״טמך מוצה וכזי
 כי לכן נוצרת ללמוד לאתרים: חמשה תלמידים וכוי. עמד בזה המד׳׳ש הלא יותר סיה לו. ותירן באיזה
 אוסגיםעיש: קרא לה! שמות. כנויס לשבח: לאליעזר ניס. לפי שתלמידו כיו קוראם כשמס אליעזר
 יהושע. רש״: בור שיד. דמיונו כהקיר ביר מימיו לפי שטוח בסיד כל סכיניו ואין נכלעיס מימיו כך הוא
 לא ישכמ דבר אמד מלמודו.רש׳׳. וכעי! דף נה ע״א במתכיתי! של גת בעוטה כתכ יש שטמין הבור כשיד והיין
 משתמר כתוכו ואינו מאבד טיפה והוא כור סיד ע״כ : קנקן זפיתס וכוי, עיי ד״א זוטא סיא: חוט המשולש.
 כס״א אישא אשרי יוללתו וכתב המל״ש הפי' שהיה כעל מוסר ודיא שקנה זה קני! גמור מהמוסר אשר ישרתו
 אמו ככמרותו כמש׳כ(משליל) כשלמה הע״ס אשר יסדתו אמו ועיכ נירך את אמו אשרי יוללתו ועול אפשר לומר
 שק״ס מצית ככור אכ ואס עד תכלית אחרון יתר שאת על מכיריו ולכן אמר אשר יולדתו כלומר מאושרת סיתה
 יולדתו לפי שזכתה לכבוד גדול אשר לא זכתה אס כל חי וכוי עיש ולכך קרא לו רבי יוחנן צרי״ ניח מוט
 המשולש נעל מ1סר ל״א כבול גדול של אנ ואש. ע״א שרש״ פי׳ אשרי יולדתו שהיה בקי בכל דכר למול

 זיוען

 בנין
 בה. ר׳ל כתחלת העיון יתעורר לאלם קושיות והוי המשמעית מחמת עיון לפעמים ממש להיפך מן האמת
 ואמר אשר תקשה לשאול ער שנראה לנריהס הפוכים לא תגימ הלנר נציע רק תחזור ותהפוך בה הפוך מן
 ההפוך הראשון דכולא כה הכל מבואר לאחר העיון היטב. מפרשים : בבלאי טפשאי. דהצל מננל היה
 כדאיתא בפסחים דף סו ע׳א: על שאני אומר לכס . ר״ל שהשיבו לו כפי שטתי שהיה רגיל לומר
 לפוס צערא אגרא . מפרש. אינ כפשוטו על שאני שואל לכס כהוגן אתם מחזירים לי כך . כדרך בזיון
 ככלאי טפשא׳: אף הוא ראה . ר״ל הלל ומסדר דבריו יחד. וכתב המפרש שקאי אדלעיל דלפוס צערא אגרא
 כן צענין עונש המדה הכי: שצפה על פני המיס. שחתנו את ראשי !הטילוהו למיס והכיר כו שהוא רוצח
 ופגעו בו עכשיו לשטים כיוצא בו. רש״׳ סוכה דף גג ע״א: א״ל עצ דאטפת אטפוך. עצ שהצפת גולגולת
 שצ אמריס נמיס אטסזן הציסזן אמרים עכשיו. רש׳״ שם: ודאטפוך יאטפוגיה . עוד ינא יום ויצופו גילגלותם
 של אלו שהרגוך. רש״ שם ועוד רבו כזה המפרשים עיין כמד״ש ותוי״ט כפ״א פ״ב ומפרש: בלשון בנלי.
 לפי שלנריס הללו הן צזרך גלול לביא היה אזמר בלשון שהיו הכל מכירין בו כשעלה מבבל. תו״ס ספ״ה כשם
 מריש וכשם זקיני הגאון מהר״ל מפראג כתנ לפי שהתורה לא ניתנס למלאכים ולא שייך לגכייהו שכר מצות
 אמרו כלשון ארמי לשון שאין מה״ש מכירין נו עיכ: נגד שמא. לשון משיכו תרגום משכו נגזדו. מפרשים: גגד שמא
 אנד שמיה . כ׳ אחרי דרגא תניר כ״נ מד״ש נפש רני יוסף כן נתמיאש ז״צ : שס במלכות . עיין לעיל
 ססי׳א : שנטל שמן . שצ התמה . ונתנן ע״ג נירים. צהחם : א״ל מה אתה עושה . שלאה שהיה
 שם גס כן תנור ולא נתן עליו כ״אדוקא ככירה . מפרש : א״ל כה׳ג אני. ר״ל גדוצ המדקדק ומחויב במצות
 לאפיקי קט; וכעין זה איתא ברש״ רפ״ל לבכורות דף כז סעיא ע״ש: ותרומה בטהרה אני אוכל. לכך
 אני מדקדק צית! ליקא ע״ג כירה שאיני מסמא כדלקמן : איל כירה זה טמא או טהור . שראה שלא חשש
 כלל לטומאת הכירה: שנאמר וכל אשר כתוכו. לאפיקי כירה שופתיס ע״ג למעלה לא למטה בתוכו כדרך
 כעזש׳ן נתנזר לבן מודאי קא קפיר הקרא רק על התנור שמטמא אל תוכו ילא כירה יהא דכתיכתנור ונירים
 ׳ותן היינו הינא דנתלה או נגע שרן תוך הכירה עצמו שהיא טמאה אכל לא לטמא אחרים: א״ל כשם כוי
 שנאמר מסר זכיליס יזמן. גמ2א שזיס בדיניהם הס כדמסייס הקרא טמאים הס וטמאים יהיו לכס וע״ז קאמר
 שפיר ודלא משמש מכימיא להכין פירוש המקראות על פ׳ דרש חזיל: איכ היית נוהג. שהחזקת תמיד הכירה
 נטהרה אף על פי שנטמאה: לא אכלת זכז׳. ני תנור ונירה שזין בזה כנ״ל לפרש לפי פשוטו. אבל המפרש
 כתב וזיל ויש לתמוה על'המסיד ההוא איך טעה כמקרא מפרש וזיל קרי כ׳ רב הוא תנור ונירים וייל דאפשר
 רהיה כירה שלו מטלטלת כדרך הניריס ושבר כר״י פ״ה דכלים מ״ו ושבת דף קנה ע״א לאמר שאין ממוסר נתיצה
 טהור ובאמת הלכה כרככן אפילו אינו ממוכר בארעא טמא לכך קאמר הכא ודלא משמש מכימיא ר״ל אע״פ
 שאין מסיד זה ע״ה היה כי לא ע״ה משיד אלא שלא היה משמש ת״מ לידע הלכה על נודה עכיל והאריך כזה
 אבצדימק גדול הוא ני ע׳כ צדן לאוקמי ג״כ שהיה בהיסק ראשון זתלי׳ עיפ הכור כי בהיסק שני מזדה ר״י
 אפילו תלוי נצואר גמל כראיתא שם בגמרא. גם דייק סמסיד ואמר הלא לא אמרה תורה אלא על תנור שטמא
 זצפ• לנרי מפרש הכיל שסבר המסיר כר״. גס מכור טהור עיר זה והנראה לענ״ד כתנתי: ואין מוסיף וכוי.
 נתכ הכימ כפ׳ג מהלי ת״ת דלפי שאמר נגד שמא כלומר מי שלומד להגדיל שמו אבד שמיה ופן תאמר כלככך
 לא אלמול עול כ׳ שמא יהיה למזדי נשניל השם ויאבד או אס שמעתי מאמר זה קודם שאלמוד לא אלמוד לזה
 אמר ודלא מוסיף יסיף ודאי כי הלומד ופירש תשה מהכל וכלפי שאמר קודם שלמד שלא ילמוד לזה אמר ודלא
 •ליף קטלא ה״כ.ואין זס כמי יםיף דהכא מיינ מיתה יאס יש לי זכות תולין לו. עכ׳ל תוי׳ט: סוף שמשכמ שמדא
 משכתא שייך כחברתה . אינ משוס שפירש מלמודו: בשם המפורש . עיין פרק מלק דף קא טיב ולקמן
 ספליו ובעקריס פחי׳ מ״א כתכ שהרי זה כמי שגככ טבעתו או חיתמו של מלך ומשתמש בהם שהוא חייב מיתה.
 ויש לדקדק תחלת הפרק מסדר כאשר הוא בפ׳א ראשון פיסקא של נגד שמא. ואח״כ אס אין אני לי וכו׳.

 , ואח״כ כשמפרש כאדר״נ כל חדא כפרט הקדים פיסקא של אס אין אני לי וכזי וי״ל :
 פרק שלשה עשר שמאי אומר וכי׳ אלא יעשה אותו קבע. שיחזור על הדכר ויטמנם כלבו :
 1 ומה שלמד אדם יעשה. וזה עשה תורתן קכע שלא תיקל כעצמך ומממיר לאמריס.

 וצא תחמיר צעצמן זתיקצ צאמריס אצא תהא תורתן קבע לך ולאחרים שנאמר כ׳ עזרא הנין וכוי כן הוא במדיש
 בשס הרשכין שמצא הנושמא כן מפורש הכא : וילמד לאחרים ויעשו. כך ילמד ג״כ לאחרים שהלמוד מה שהם
 לומד; יהיה ע׳מ לעשות. ושמעתי הרמז עלססוק(אי1כה) כי אלם לעמל יילל ליעימיל ר״ת ללמוד על מנת
 לעשות. ללמוד על מנת ללמד. מסרש״א סרק חלק דף צט מ׳כ •־ שנאמר ולמדתם. שיהיה הלמוד ע״מ ושמרתם
י. רע״נ: אמור מעט. דלמא לא ירצה  לעשות: כי הכין!גי׳. כמו שהכין לבו לעשות כך היה מלמד לנ׳
 המקנל להטריח אותך. יפ״ת: קמת הרי שש. נמ״ר נראשית פמ״ח איתא רני אניתר אומר תשע סאי! אפתה.
 שלש לעוגות. שלש לחכין. ושלש למיני מילוטמיס פי׳ המ״כ מנין מין מאכל מפרורי לתס ונילוש יתר ודייק
 מדכתיכ לושי. מיציטמיס גס הוא מין מאכל מדכתיכ ועשי שהיה לו לומר לושי עוגות : שלשה שוורים. עיין
 כ״מ דף סו ע״נ: וטוב ארבעה . תימה מאי י״א דע״כ ד' הן דאל׳כ אימא מד הזי כקיש״ת סשיס ועיכ
 מדכתינ וטוב איכ ד׳ כס נשלמא בגמרא דדן לא דריש אל הבקר אנל לאדר״נ צ׳ע עכ״ל מפרש. וציךמ כי
 מדרינ דריש רך וטוב לחדא כקושיית הגמרא שס כדאמרי אינשי יטל וטוב נמצא אל הבקר בהיא ידיעה חדא
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] ולישמעאל בן חנניה קרא לו (א) גרוע אימתי אצא מן הפקדון הזה בשלום אף אתה רבי היה לך בן קרא תורה מקרא « ]  הכהן קרא לו חסיד שבדור .
 במדבר שמחזקת מימיה (אשרי תלמיד שרבו מודה לו ומעיד עליו).י^גביאים וכתובים משנה הלכות ואגדות ונפטר מן העולם בלא חטא [ויש לך
 לקבל עליך תנחומים כשהזרת פקדוגך שלם] א״ל ר׳ אלעזר בגי נחמתני כדרך
 שבני אדם מנחמין. כשיצאו מלפניו הוא אמר אלך [י] לדמסית למקום יפה
 ומים יפיס ונאים והם אמרו נלך ליבנה למקום שתלמידי חכמים מרובים אוהבים
 את התורה (0 הוא שהלך [ז] לדמםית למקום יפה ומים יפים ונאים נתמעט
 שמו בתורה הם שהלכו ליבנה למקום שת״ח מרובים ואוהבים את התורה

 גתגדל שמם בתורה:

 פרק חמשה עשר

 ולאלעזר בן ערך קרא לו גחל שוטף ומעין המתגבר שמימיו מתגברין ויוצאין
 לחוץ לקיים מה שגא׳ (משלי ה) יפוצו מעיגותיך חוצה ברחובות פלגי מים:
 ד הוא היה אומר אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזגים ורבי אליעזר בן
 הורקנום בכף שנייה מכריע את כולם אבא שאול אומר משמו אם יהיו כל
 חכמי ישראל בכף מאזנים ורבי אליעזר בן הורקנוס אף עמהם ורבי אלעזר
 בן ערך בכף שניה מכריע את כולם: ךן אמר להם צאו וראו איזוהי דרך
 טובה שידבק בה האדם כדי שיכנס בה לעוה״ב. נכנס רבי אליעזר ואמר עין
 טובה. נכנס רבי יהושע ואטד חבר טוב . נכנס רבי יוסי ואמר שכן טוב יצר

 טוב ואשה טובה. רבי שמעון אומד הרואה את הנולד (נ״א כגון מרדבי^א והם אטרו שלשה דברים רבי אליעזר אוטר יהי כבוד חבירך חביב עליך
 כשלך. אל תהי נוח לכעוס. שוב יום אחד לפני מיתתך. יהי כבוד חבירך
 חביב עליך כשלך כיצד מלמד שכשם שרואה את כבודו כך יהא אדם רואה
 את כבוד חבירו וכשם שאין אדם רוצה [ח] שיהא שם רע על כבודו כך יהא
 אדם רוצה שלא להוציא שם רע על כבודו של חברו. ד״א יהי כבוד חבירך
 חביב עליך כשלך כיצד בזמן שיש לו לאדם מאה רבוא ונוטלים את כל ממונו אל
 יפגום את עצמו בשוה פרוטה י• ב ואל תהי נוח לכעוס כיצד מלמד שיהאעגיובהלל
 הזקן ואל יהי קפדן כשמאי הזקן מה היה עגותגותו של הלל הזקן אמדו(י) מעשה
 בשני בגי אדם שעמדו והמרו זה את זה וזה את זה בד׳ מאות זוז אמרו כל שילך
 ויקניט את הלל יטולארבע מאות זוז הלך אחד מהם ואותו היום ע״ש היה עם
 חשיבה [ט] וקא חייףרישיה בא וטפח לו על הדלת אמר היכן הלל היכן הלל

 יהודי שראה את הנולד). נכנס ר׳ אלעזר ואמר לב טוב לשמים ולב טוב
 לבריות . אמר להם רואה אני את דברי ר״א בן עדך מדבריכם שבכלל דבריו
 דבריכם. אמר להם צאו וראו איזה דרך רעה שירחק ממנה האדם כדי שיכנס
 בה לעוה״ב. נכנס ר׳ אליעזר ואמר עין רעה. נכנס ר׳ יהושע ואמר חבר
 רע . נכנם ר׳ יוסי ואמר [ב] עין רע ושכן רע ואשה רעה. נכנם ר׳ שמעון ואמר
 הלוה ואינו משלם [ג] שהלוה מן האדם כלוה מן המקום שנא׳ (תהליפ לז) לוה
 רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן. נכנם ר׳ אלעזר ואמר לב רע לשמים ולב
 רע למצות ולב רע לבריות ואמר להם רואה אני את דברי ר׳ אלעזר
 מדבריכם שבכלל דבריו דבריכם [י]: ן כשמת בנו של רבן יוחנן בן זכאי
 נכנסו תלמידיו לנחמו. נכנם רבי אליעזר וישב לפניו וא״ל רבי רצונך אומר דבר

 אחד לפניך א״ל אמור. א״ל אדה״ר היה לו בן ומת וקבל עליו תנחומין. ומנייף^יגתעטף ויצא לקראתו א״ל בני מה אתה צריך א״ל שאלה(זו) אני צריך לשאול
 א״ל אמור א״ל מפני מה [י] עיניהם של תרמודים תרוטות א״ל מפני שדרין
 בין חול במדבר ובאות רוחות ומפזרות אותו על עיניהם לפיכך עיניהם תרוטות
 הלך והמתין שעה אחת וחזר וטפח לו על הדלת אמר היכן הלל היכן הלל
 נתעטף ויצא א״ל בני מה אתה צריך א״ל [כ] הלכה אני צריך לשאול. א״ל
 אמור א״ל מפני מה רגליהם של אפרקיים רחבות א״ל מפני שהם יושבין עם
 בצעי המים ובכל יום ויום הם הולכים במים לפיכך רגליהם רחבות הלך והמתין
 שעה אחת וחזר וטפח על הדלת אמר היכן הלל היכן הלל גתעטף ויצא א״ל
 מה אתה צריך לשאול א״ל [ל] הלכה אני צריך לשאול. א״ל אמור גתעטף וישב
 לפניו א״ל [מה אתה צריך א״ל כך נשיאים משיבים] אל ירבו כמותך בישראל

 שקבל עליו תנחומין שנא׳(בראשית י) וידע אדם עוד את אשתו אף אתה קבל
 תנחומין א״ל לא די לי שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרת לי צערו של
 אדה״ר . נכנס ד׳ יהושע וא״ל [ה] רצונך אומר דבר אחד לפניך א״ל אמור. א״ל
 איוב היו לו בנים ובנות ומתו בולם ביום אחד וקבל עליהם תנחומין אף אתה קבל
 תנחומין. ומניין שקבל איוב תנחומין שנא׳(איוב א) ה׳ נתן וה׳ לקח יהי שם
 ה׳ מבורך. א״ל לא די לי שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרת לי צערו של איוב.
 נכנס ר׳ יוסי וישב לפניו א״ל רבי רצונך אומר דבר אחד לפניך א״ל אמור. א״ל
 אהרן היו לו שני בנים גדולים ומתו שניהם ביום אחד וקבל עליהם תנחומין
 שנאמר (ויקרא י) וידם אהרן אין שתיקה אלא תנחומין ואףאתהקבלתגחומין.

 א״ל לא די לי שאני טצטער בעצמי אלא שהזכרתני צערו של אהרן. נכנם-״״״ץאמר לו ח״ו הוי זהיר ברוחך מה אתה צריך) א״ל מפני מה (ראשיהם של
 ר״ש וא״ל רבי רצוגך אומר דבר אחד לפגיך א״ל אמור. א״ל דוד המלך היה"י בבליים ארוכים א״ל בני הלכה גדולה שאלת לפי שאין שם חיות פקחות
 לו בן ומת וקבל עליו תנחומין ואף אתה קבל תנחומין ומגיין שקבל דוד תגחומיף" 11״׳כשנולד הולד מגדלות *אותם על אברים של עבדים ושל שפחות לפיכך
 ראשיהם ארוכות אבל כאן שיש חיות פקחות כשנולד הולד מגדלות אותו
 בעריסה •ומשפשפות את ראשו לפיכך ראשיהם סגלגלין). א״ל איבדת ממני
 ד׳ מאות זוז א״ל [»] כדי הוא הלל שתאבד על ידו ד׳ מאות זוז [וד׳ מאות זוז]
 והלל אל יקפיד: ג מה היה קפדנותו של שמאי הזקן אמרו מעשה באדם אחד
 שעמד לפני שמאי א״ל דבי כמה תורות יש לכם א״ל שתים אחת בכתב ואחת
 בע״פ א״ל את שבכתב אני מאמין לך את שבע״פ איני מאמין לך נער בו והוציאו

 הגהות הגרי״ב בנזיפה
 (א) נ״א והגר״א ערוגה: (ב) ניא והגר״א [ערך]: (ג) ע" שנת דף קמז: • (ד) שנת דף לא. עיש :

 שנא׳(ש״ביב) וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה וישכב עמה ותלדי
 בן ויקרא את שמו שלמה אף אתה רבי קבל תנחומין. א״ל לא די שאני מצטער
) עזריה כיון ב )  בעצמי אלא שהזכרתני צערו של דוד המלך . נכנס ר״א בן
 שראהו אמר לשמשו טול לפני כלי ולך אחרי לבית המרחץ לפי שאדם גדול
 הוא ואיני יכול לעמוד בו נכנם וישב לפניו ואמר לו אמשול לך משל למה״ד
 לאדם שהפקיד אצלו המלך פקדון בכל יום ויום היה בוכה וצועק ואומר אוי לי

 גוסחת הגר״א
 [א] ולשמעון בן נתנאל: [ב] שכן רע ויצר רע ואשה רעה: [ג] אחד הלוה ם!: [ד] אשרי תלמיד שרבו טורה
 לו ומעיד עליו: [ה] רבי: [ו] לדיוטםיח: [!] לדיומםית: [ח] שיצא שם : [ם] והיה חופןס ראשו :

 [י] ראשיהם של בבלים ארוכים א״ל בגי שאלה גדולה שאלת מפני שאין להם חיות (וכו׳ כמ״ש למטה עד) םגלגלים. הלך והמתין ש״א חור וטפח לו על הדלת אטד היכן הלל היכן הלל נתעטף ויצא לקראתו א״ל בני
 מה אחה צריך א״ל שאלה אני צריך לשאול א״ל אטור א״ל מפני מה עיגיהם: [כ] שאלה: [ל] שאלה: [מ] הוי זהיר ברוחך:

 תומת ישרים. ולישמעאל בן חנניה קרא לו גרועה במדבר שמחזקת. נ״ב נ״א ולשמעון בן נתנאל קרא לו גרועה שבמדבר שפוסקת •י [ואיני יכול לעמוד] בו. צ״ל לי: רבוא ונוטלים את כל . נ״א מנה אפי׳
 נוטלים ממנו כל : תרומות. פרש״י ז״ל רבות • ובערוך ערך טרט פי' שעפעפיו סגורות ואינן פתוחות אלא מעט : על אברימ של עבדיפ ושל שפחות. נ״ב ניא בחיק עבדיפ ושפחות:

 כסא רחמים
 פרק טו מלמד שיהא עניו נסלל . פי׳ הגס שהלל היה כטבעו רן וטוב. הקנ״ה נתן כח כאדם והגם

 י שטכעו קשה יש כת בידו להפוך הטבע ולהיות רך ונוח והכא ליטהר מסייעי! אותו:

 הגהות מהריעב״ץ
 פרק טו בזמן כוי אל יפגום א״ע בש״פ. נינ נך אמרו [סנהדרין דף ננ:] אפילו בשעת הסכנה לא ישנה

 1 אדם מן הרכנות שלו ואם כך הוא חס על כבוד עצמו ככה יקפיד על כבוד חכירו:

 ר״נ ול׳נ עוד ע״פ דנר׳ מהרש״א נח״א פרק חלק דצינ ע״א כל אדם שיש נו דעה לסוף מתעשר וכו׳ ולכאורה
 קשה שהרי נאמר לא לחבמיס לחם ולא לנבונים עושר וגוי(קהלת ט) וי״ל ע״ס מ״ש בנדה דף ע' עיב מה
 יעשה אדם ויתעשר א״ל ירבה בסחורה ובו׳ א״ל הרגה עשו כן ולא הועילו אלא יבקש רממיס למי שהעושר
 שלו ח״ש כל שיש כו דעה לסוף מתעשר דבתמלה מרבה בסחורה ולבסוף שרואה בשכלו ודעתו שלא הועיל לו
 גמר בדעתו לבקש רחמים ממי שהעושר שלו וז״ש גהיפך זה מי שאין גו דעה לסוף הוא גולה וכו׳ דמתוך שהוא
 מרבה בסתורה לא הועיל לו ולפי שאין בו דעת אין מבקש רחמים ונעשה עני לבסוף הוא גולה אף ממקומו
 שצריך למוכרו מחמת דחקו וק״ל עכיל א״כ הרואה את הנולד שגלגל החוסר אצלו אינו מלוה עוד מאחרים
 שלא יבא לידי מרה לוה רשע וגו׳ כ״א שמבקש רחמים וכו׳ ומסתפק ביגיעתו לפי שעה אבל מי שאינו מביט לסוף
 דבר בקדמותו ומלוה עוד מאחרים להרבות בסחורה לסוף גולה ובורח ולוה רשע ואינו משלם לכך הוי שפיר
 הלוה ואינו משלם הפך מהרואה את הנולד כי הוא מקיים וצדיק חונן ונות! זק״ל: כלוה מן המקום. מאחר
 שהמקום עתיד לפרוע לו למלוה שנאמר וצדיק חונן ונותן זה הקכ״ה שהוא צדיק שנאמר (כפ׳ האזינו) צדיק
 וישר הוא. צדיק ה׳ ככל דרכיו. חונן ונותן לו למלוה ומדהזכיר שמו של הקב״ה גכי הלואה מכלל דחשיכ כאילו
 לוה מן המקום. רש״י ור״ג: המקום הוא מקומו של עולם וכה״א מתחת ורועות עולם (בפי הברכה) אכל
 העולם לא יכילנו שנאמר השמים ושמי השמים לא יכלכלוך(מ״א ח כ״ז). רש״י: לב רע לשמים. שעובר על ל״ת:
 ולב רע למצות. שאינו מקיים רמ״תעשה: כיון שראהו. ריכ״ז לראכ״ע: כשיצאו. התלמידים : הוא
 אמר. ר״א בן ערך כן מוכח שגת דף קמז ע״ב: לדמםית. שס נהר שמימיו מלוחים. רש״י שם: ומים יפים.
 שמעמלת ומרפא גמרא שם ופרש״י שמעמלת מחממת. ומרפא שהטיט מלוח: גלך ליבנה. דשם היה סנהדרי
 גדולה נימיו עיין ר״ה ד״ל: שתייה מרובים . כדתנן פ״א ס״ד ר׳ נהוראי אומר הוי גולה למקום תורה :
 גתמעט שמו בתורה. כדאיתא התם כשכת כגמרא ר״א כן ערך איקלע התס אימשך בתרייהו איעקר תלמודו.
 קם למיקרי נסיפרא בעי למיקרי החדש הזה לכס ונוי עד נעו רבנן רחמי עליה והדר תלמודיה וכוי מפרש״י שם:
 פרק חמשה עשר והם אמרו. כל אחד מאלו התלמידים. רש״י: ג׳ מרים. נד״א ונמוסרים ובמדות
 1 דאילו בענין האסור והמותר והפטור והחיונ דנריס הרנה אמרו א״נ אלו ג' דכרים

 הוי מרגלא גפומייהו תמיד. ר״ג: יהי כבוד חבירך חכיכ עלך. ואימתי יהיה זה כשלא תהיה נוח לכעיס שאס אתה
 נוח לכעוס א״א שלא תזלזל ככנוד חבירך הרי דבור אחד. ושוב יום אחד לפני מיתתך הרי שתים. והוי מתחמם
ב עליך כשלך. ולא פליג אדתנן כפ״א פ״ד מי״כ כנוד חכירך כמורא רכך . רש״י ור״ב: חבי ׳  וכו׳ הרי ג
 דסתס כחכירים שסם חניריס כתירה זקיני הגאון בס׳ ריח והמד״ש האריך כפשטיס נאים ומתוקים כדרכו עיש.
 ואני שמעתי שוודאי סאדס נעצמו אל יאמר לעצמו כשבא לניתו נרוך הנא רוצה אתה לישב לאכול ולשתות כי
 אין לך שטות גדול מזה כך יהיה בעיניך כבוד חכירך אם אינו נוהג עמך כרצונך ככנוד וזה שדייק התנא כנוד
 חכירך חביב עליך כשלך כלומר ככבוד עצמך משלך אכל להיפך אס אתה נבזה בעיניך ואינו רודף אחר שום כבוד
 מ״מ כבוד חבירך יהיה יותר חכיכ עליך כשלך ולא תזלזל כככודו וזה ג״כ דקדוק נכון כבוד מכירך חביב עליך
 משלך כלומר יותר משלך: כשם שרואה את ככודו. ר״ל כאשר נפשי אותה לראות בכבודו: על ככוח של
 חכירי. שידון אותו תמיד לכף זכות: אל יפגום עצמו. ר״ל שעדיין כודאי כבודו ורצונו עליו כאשר היתס
 באמנה אתו כשהיה עשיר ולא היס פוגם כככודו אף כשוה פרוטה רק היית נוהג א״ע דרך כבוד כאילו היית
 עדיין טשיר כן יהיה כבוד מכירך בעיניך כאילו היה לו מאה רבוא ונטלו ממנו וצריך אתה לנהוג בו כבוד ולא
. נתערבו כמו שממרין עם היונים דסנהדיין דף כיה  לזלזל אף כשו״פ ותאמר שהוא עני. מפרש: והמרו
 רשיי דשבת דליא ע״א: הלך אמד מהם. אמר אמד מהם אני אקניטנו. גמרא שם: חייש רישיה. הלל
 היה מופף וסורק ורומז • היכן הלל. שס איתא מי כאן הלל ופרש״י כלום כאן הלל ולי גנאי לנשיא ישראל:
 תרומות. רפות ובמקום אמר מפרש תרוטות לשון עגולות בית מושכ שלהן ואף כאן אני אומר כן ומפני שדרים
 כין התולות שינה אותם המקום שלא יהיה סדק של עיניהם ארוך כשלנו ויכנס כו המול. רש״י שם: הם הולכים
 כמיס. לכך רגליהם רתכות שלא יטבעו בכצעי המיס ורבותינו מפרשים שדרים כין כצעי המיס והולכין ימפין
 ומתפשטין רגליהם לפי שהמנעל דוחק הרגל ומעמידו על דפוס שלו. רש״י: כך נשיאים משיכים. בגמרא שם
 איתא זה כסגנון אחר ע״פ ־• סגלגלים . עגולות: כדי הוא הלל. ראוי לכך. רש״י: מעשה כאדם אחד.
 שם בגמרא איתא מעשה בעונד כוכבים אחד: גער בו. שס איתא גיירני ע״מ שתלמימי תורה שנכתב גער
 בו וכי': והוציאו בנזיפה. דתניא הבא לקבל דברי חגירות חון מדבר א׳ וכן גר הבא להתגייר וקבל עליו
 ד״ת מיז מדבר א' אין מקבלין אותו ר״י כ״ר יהודה אומר אפי׳ דקדוק א׳ מד״ס ריל חומרא דרבנן. בכורות

 ספיד

 ויוען. וקרוב למלכות. נמצא גם כן ג׳ מעלות הוא כחוט המשולש ועיין לקמן דיה ואשה טובה: חסיד . בנין יהושע
 שעושה לפנים משוסיד. ריב יעיין סוף מסי סוטה: ולישמעאל כיח. כפיא הגירסא ריש כן נתנאל ירא חטא
 ועיין כמד״ש פי' גאה ע״ז: ערוגה. עמוקה שמחזקת מימיה כצ״ל עיין ד״א זוטא פ״א: גחל שוטף ומעין
 המתגבר . בפ״א פ״ו איתא ונעשה כמעין שאינו פוסק וכנהר שמתגבר והולך פי׳ המד״ש ד״ה ומגלי!. הם
 שתי מעלות עליונות לחכמים. הא׳ שילמד לאחרים ויעשה תלמידים הרכה כי על זה יאמר עליו מעין שאינו פוסק
 לסי שהכל ישתו ממנו ולא יפסקו המה . עליו אמר שלמה המלך ע״ה יפוצו מעינותיך חוצה. והשני שיוסיף
 בחכמתו יותר ממה שקבל כי יוציא דבר מתוך דכר ותתוסף חכמתו מפלפולו כנגד זה אמר וכנהר שמתגבר
 והולך שהוא מעצמו מתגבר ומתרבה תמיד. ועי״ל כמעין שאינו פוסק את מימיו כי המעין שמקורו משתת מן
 הטנופת יפסקו מימיו אכל מ׳ שהוא זך ונקי יהיה לעולם נובע וכן העוסק בתורה לשמה שהיא רחוק רחוק מן
 החטא וקרוב קרוב לזכות ועולה לעולם כמדרגת הסולם עד בואו לפני ולפנים וכל זה נמשך לו להיות תחילת
 למודו לשיש כמו שנביעת המעין נובעת ממקורו וכו׳ והתורה נמשלה למיס מהמעין כד״א (משלי יח) נחל
 נובע מקור חכמה ע״כ ורש״י כתכ שר״א כ״ה לא היה חריף כמוהו וזה היה חריף ומחודד יותר מדאי ופלוגתא
 היא סוף מסכת הוריות סיני ועיקר הריס הי מינייהו עדיף עיש: הוא היה אומר. ריב״ז: אבא שאול
 אומר משמו. של ריכיז: וראביע ככף שניה. מצאתי כתוב דאכא שאול לא נחלק על ת״ק ושני הדברים
 אמרם ריב׳ז ושניהם אמת דלענין הבקיאות והזכרון היה ר״א כ״ה מכריע. ולענין החריפות והפלפול היה ר״א
 מכריע ר״כ . ומ״מ כיון שדברי אבא שאול באו על דברי ת״ק הוצרך להזכיר כי אף ר״א ב״ה שאתה שבחת
 אותו אפילו הוא ככלל וכו׳ אבל הת״ק שדבריו ראשונה באו לא הוצרך לפרש שכשאמר וכל חכמי ישראל אף
. קשה מהיכן יצאו ולהיכן יכנסו וכו׳ ואפשר עוד לומר שהם היו  ר״א כ׳ע עמהס ככלל. מד׳ש ותיי״ט: צאו
 בכהמיד ולומדיס עמו כישיבה ואמר להם שתיכף בצאתם מכית המדרש לא יתעסקו רק כדבר זה לראות ולעיץ
 איזו היא דרך טובה וכוי ואיזו היא דרך רעה וכוי ואפשר שזה גס כן ככל מקים כשיס הכוונה נפק דק ואשכח.
 נפק עיין אשכח מהיכן נפק אס לא מבית המדרש מריש. וראוי להתבונן כעיון השכל היטב כמו ולכי ראה הרכה חכמה
 (קהלת א' טיז) תוייס : שידבק כה האדם. כתכ המדיש כשם רכינו יונה ז׳יל כי בודאי שככל הטובות
 והישרות יש להדכק אלא רוצה לומר כמדה א׳ להיות כה שלם לעולם כי טוב לאדם לאחוז במדה אחת לעולם
 כשלימות ונקל עליו להשיג ממנו הטובות החשוכות כולם מהיות בו כמה מדות ואינו שלם כאחד מהם ע״כ
 ושפתים ישק עכ״ל ועיין כתוייט מה שמתרן עי״ז. ומ״ש כסייס מסכת זו: חבר טוב. שמוכיחו כשרואה
 אותו דכר שאינו הגון. ריב: שכן טוב. יותר מחבר טוכ ששכנו רואה כל שעס כיוס וכלילה ולומד ממעשיו. רש״׳:
 יצר טוב. שכונה גביה: ואשד• טובה. ג״כ שכנו תמיד ע״כ יראה לדבק עצמו באשה טובה. כמו אמו של
 ר״י כיח שלכך קרא לו ריכ״ז אשרי יולדתו שאמו הצדקת ויראת ה' היא גרמה להיות הכן היוצא ממנה צדיק
 כדאיתא מזה ג״כ בירושלמי שהיתה מחזרת בכל יום על כל כתי מדרשות שבעיירה ואומרת להם כבקשה מכס
 בקשו רחמים על העוכר הזה שבמעי שיהיה חכם ומיום שנולד לא הוציאה ערסתו מכהמ׳ד כדי שלא יכנסו
 כאזניו אלא דית ע״כ וזה שרמז דוד הע״ה אתהלך כתס לבבי כקרב כיתי(תהליס קא) ר״ל אשתו השכונה גכיה
 אתהלך כתם לבכי וכעין זה איתא במד״ש ועיין מיש בסיד ספ״א דא״ר דיה הנושא אשה ההוגנת לו וסוף ד״א
 זומא: הרואה את הנולד. צופה ומביט כמה שעתיד להיות ומתוך כך נמצא מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה
 ושכר עכירה כנגד הפסדה. ר״כ: לב טוב . יהיה לו בכל דבר ולא יבא לידי תקלה לעולם. ולפי שהלב הוא
 המניע לכל שאר הכחות והוא המקור שממנו נוכעיסכל הפעולות ואע״פ שיש לפעולות אברים מיוחדים. מימ
 הכח המעורר לכל התנועות הוא הלכ לפיכך אריא לב טוב ומפני זה אריכ״ז רואה אני את דברי ר״א בן ערך
 מדבריכם. שיי וריב: איוו דרך רעה . הוצרך לשאול מזה ולא הנין מתוך דבריהם הראשונים שדרך הרעה היא
 הפך דרך הטובה לפי שלא כל מה שהוא טוב יהיה הפכו רע כי מדת החסידות והוא העושה לפנים משוה״ד היא
 טונה ומי שאינו חסיד ומעמיד דבריו על דית אינו רע ואפשר היס לומר שאס ההסתפקות והיא עי( טובה
 היא דרך טונה נקשת היתרונות אינה דרך רעה לסי שאינו מזיק לשוס אדם נזה ונן נשאר המדות לפיכך הוצרך
 לשאול מהם איזה היא דרך רעה שיתרחק ממנה האדם. ר״כ: שיכגס כה להעוה״כ. כי המתעצל מן הענירה
 מקכל שכר כעושה מצוה כדאיתא ספ״ק דקדושין וכתכ כמד״ש שזש״ה (ההליס ק״ט) אף לא נעלו טולה כדרכיו
 הלנו: רבי יוסי אומר עין רע. יצהיר ראוי לגרוס שיהיה דנר והשונו נדנרי ר"': הלוה ואינו משלם.
 הוא הסך הרואה את הנולד שאס לא ישלם לא ימצא מי שילונו ויסיס מוטל נרענ ולא אמר סתס מי שאינו
 רואה את הנולד לפי שאפשר לאדם שאיט רואה את הנולד שלא ינא לידי תקלה •שיציל עצמו ננוא הנולד ההוא
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 בנזיפה.בא לפני הלל א״ל דבי כמה תודות נתנו א״ל שתים אחת בכתב וא׳ בע״פ שנה נולד יצר טוב כיון שמחלל שבתות א״ל ריפה הדי הוא אומד (עמית לא)
 א״ל בכתב אני מאמינך בע״פ אין אני מאמינך א״ל בני שב כתב לי אלף בית W מחלליה מות יומת. הורג נפשות א״ל ריקה הרי הוא אומד (בראשית ט) שופך
 א״ל מה זהא״לאלףא״לאיןזהאלףאלאבית א״למהוזה א״י1 בית א״י* איןזה בית דם האדם באדם דמו ישפך. הולך לדבר עבירה אומר לו ריקה הרי הוא אומר
א גימל M א״ל מניין W אתה יודע שזה אלף וזה בית וזה גימל [ד] א״ל (ויקרא כ) מות יומת הנואף והנואפת. בזמן שאדם מחמם את עצמו והולך לדבר ל  א
 כך מםרו לגו אבותיגו הדאשוגים שזה אלף וזה בית וזה גימל בשפ שקבלת זו זימה כל אבריו גשמעין לו מפגי שיצה״ר מלך הוא על מאתים וארבעים ושמוגה
 באמונה כך קבל עליך זו באמונה. מעשה בנכרי אחד שהיה עובד אחורי בהב״גי־י״״אאברים. כשהוא הולך לדבר מצוה התחילו מתעגין (לו) כל אבריו מפגי שיצר
 ושמעתיגוק שקורא(שמות כח) ואלה הבגדים אשר יעשו השן ואפוד ומעיל בא מ 1 הרע שבמעיו מלך הוא על מאתים וארבעים ושמונה אברים שבאדם ויצר טוב
 לפגי שמאי א״ל דבי כל הכבוד הזה למי אמר לכה״ג שעומד ומשמש ע״ג איגו דומה אלא למי שהוא חבוש בבית האסורין שגאמר (קהלת ד) [כי] מבית
 המזבח א״ל גיירגי ע״מ שתשימגי כה״ג א״ל אין כהן בישראל ואין לנו כחגים ההורים יצא למלוך זה יצר טוב וי״א00 זה יוםף הצדיק כשבאתה אותה רשעה
 גדולים שיעמדו וישתמשו בכהוגה גדולה אלא גר הקל שלא בא אלא במקלו היתה מענה אותו בדבריה אמרה לו אגי אחבשך בבית האםורין אמר לה ה׳
 ובתרמילו ויבא וישתמש בכהוגה גדולה גער בו והוציאו בנזיפה. בא להלל מתיר אסורים אמרה לו אגי אגקר את עיגיך אמר לה ה׳ פוקח עורים אמרה
ו אני אכפוף את קומתך אמד לה ה׳ זוקף כפופים (אמרה לו אני עושה ל ט י ב  א״ל דבי גיירני ע״מ שתשימני כה״ג שאעמוד ואשמש ע״ג המזבח אמד לו ש
 ואומר לך דבר אחד מי שמבקש להקביל פני מלך ב״ו לא דין הוא שילמוד אותך רשע אמר לה ה׳ אוהב צדיקים אמרה לו אגי עושה אותך ארמאי אמר
 איך יכגס ואיך יצא א״ל הן אתה שמבקש להקביל פגי ממ״ה הקב״ה לא דין לה ה׳ שומר את גרים עד שאמר איך אעשה הרעה הנדולה הזאת) אל תתמה
 הוא שתלמוד איך תכגס לבית קדש הקדשים איך תיטיב את הגרות איך על יוסף הצדיק שהרי [י]רביצדוקהיהגדולהדור(ג)כשנשבהגטלתומטרוגיתא
 תקרב לגבי מזבח איך תערוך את השלחן איך תסדר את המערכה אמר לו אחת ושגרה לו שפחה אחת יפה כיון שראה אותה נתן עיניו בכותל שלא
 הטוב בעיגיך עשה. כתב לו תחלה אלף בית ולמדו תורת כחגים והיה לומד יראגה והיה יושב ושוגה כל הלילה לשחרית הלכה והקבילה אצל גבירתה
 והולך עד שהגיע(גמדבי א) והזר הקרב יומת גשא אותו גר ק״ו בעצמו ואמר אמרה לה שוה לי המות משתתגגי לאיש הזה שלחה וקראה לו ואמרה לו
 מה אם ישראל שנקראו בנים למקום ועליהם אמרה [י־׳] שבינה (שמות יט) ואתם מפני מה לא עשית עם אשה זאת כדרך שיעשו בגי אדם אמר לה ומה אעשה
 תהיו לי ממלכת כחגים וגוי קדוש אעפ״כ הזהיר עליהם הכתוב והזר הקרב מכהונה גדולה אני ממשפחה גדולה אני אמרתי שמא אבא עליה והרביתי
 יומת אגי גר הקל לא באתי אלא בתרמילי עאכ״ו מיד גתפייס אותו גר מאליוי־־י״אממזרים בישראל כיון ששמעה דבריו צותה עליו ופטרתו בכבוד גדול. (א״ל)
 בא לו אצל הלל הזקן א״ל כל הברכות שבתורה יגוחו על ראשך שאם היית"י' אל תתמה על רבי צדוק שהרי [י] ר׳ עקיבא גדול ממגו כשהלך לארץ אוכילו
 כשמאי הזקן לא באתי(להקהל) בישראל. קפדגותו של שמאי הזקן בקש־^׳קורצא אצל שלטון אחד ושגר לו שתי גשים יפות רחצום וסכום וקשטום ככלות
י חתנים והיו מתנפלות עליו כל הלילה זאת אומרת חזור אצלי וזאת אומרת  לאבדגי מן העוה״ז ומן העוה״ב. עגותגותך הביאגי לחיי העוה״ז והבא. אמרו מ
 לאותו גר נולדו שגי בגיס לאחד קראו הלל ולאחד קראו גמליאל והיו קודאין חזור אצלי והיה יושב ביניהם ומרקק ולא פגה אליהן הלכו להן והקבילו פגי
 אותם גרים של הלל: ד שוב יום אחד לפגי מיתתך (א) שאלו תלמידיו את השלטון ואמרו לו שוה לגו מות משתתגגו לאיש הזה שלח וקרא לו א״ל מפגי
 רבי אליעזר וכי אדם יודע באיזה יום ימות שיעשה תשובה אמר להם כל שכן מה לא עשית עם הגשים הללו כדרך שבגי אדם עושים לגשים לא יפות המר
 שיעשה תשובה היום שמא ימות למחר ישוב למחר שמא ימות למחרתו לא בגות אדם כמותך הן מי שברא אותך לא ברא אותם. אמר לו מה אעשה
 וגמצא בל ימיו בתשובה. ר׳ יוסי בר יהודה אמר משום ר׳ יהודה ברי אלעאי ריחן בא עלי מבשר גבלות וטרפות ושרצים. אל תתמה על ד׳ עקיבא שהרי
 שאמר משום רבי אלעאי אביו שאמר משום ר״א הגדול(שוב יום אחד לפני:״ף[ח] ר״א הגדול גדול ממנו שגדל את בת אחותו י״ג שנה עמו במטה עד שבאו לה
 מיתתך ו) הוי מתחמם כנגד אורן של חכמים הוי זהיר בגחלתן שלא תכוה ״ י סימגים אמר לה צאי והתנשאי לאיש אמרה לו הלא אמתך [ט](אגכי) לשפחה
 שגשיכתן גשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב אף בל דבריהם כגחלי אש: לרחוץ רגלי תלמידך אמר לה בתי כבר זקגתי צאי והתנשאי לבחור שכמותך
 ץ*י*י* >ww»1« אמרה לו לא כך אמרתי לפניך הלא אמתך לשפחה לרחוץ רגלי תלמידך כיון
ttry H' ששמע את דבריה גטל ממגה רשות לקדשה ובא עליה : ג רבי ראובן בן W W ק ר  ע
 א רבי יהושע אומר עין הרע ויצר הרע ושגאת הבריות מוציאין את האדם אצטרובלי אומר היאך [י] מתרחק אדם מיצר הרע שבמעיו לפי שטיפה ראשוגה
 מן העולמ. עין הרע כיצד מלמד שכשם שאדם רואה את ביתו של שאדם מטיל באשה הוא יצה״ר. (י) ויצר הרע איגו שרוי אלא [כ] על מפתחי
 עצמו כך יהא רואה ביתו של חבירו. וכשם שאדם רוצה שלא להוציא שם רע הלב שגאמר(בראשית ד) לפתח חטאת רובץ [ל] א״ל לאדם בשעה שהתינוק
 על אשתו ובגיו כך והא אדם רוצה שלא להוציא שם רע על אשת חבירו ועלה־ל״אמוטל בעריסה(האיש) מבקש [מ] להורגך הוא רוצה שיתלוש ממנו בשערו
 בגיו של חבירו, ד״א עין הרע כיצד שלא תהא עיגו של אדם צר במשנתו של"״׳ תינוק מוטל בעריסה הניח ידו ע״ג גחש או ע״ג עקרב ועקצתו לא גרם לו אלא
 חבירו. מעשה באחד שהיה עיגו צרה במשגתו של חבירו נתקצרו חייו ונפטר יצר הרע שבמעיו הניח ידו ע״ג גחלים וגבוה לא גרם לו אלא יצה״ר שבמעיו
 והלך לו י ב יצר הרע כיצד אמרו שלש עשרה שגה גדול יצר הרע מיצר טוב״;'*(לפי שיצר הרע זורקתו(ה) בית ראש אבל) בא וראה בגדי או בטלה כיון
•W ממעי אמו של אדם היה גדל ובא עמו והתחיל מחלל שבתות אין ממחה בידו שהוא רואה את הבאר הוא חוזר לאחוריו לפי(י) שאין יצר הרע בבהמה 
 [הורג גפשות אין ממחה בידו הולך לדבר עבירה אין ממחה בידו] לאחר י״ג"י"ארבי שמעון בן אלעזר אומר אמשול לך משל למה (הדבר דומה) יצה״ר דומה

ל ח ב  הגהות הגרי״ב גוסחת הגר״א ל
 (א) שנת דף קנג עיא : (ב) [יומא יף לה ע״נ עיין שס] : (ג) [עיין קדושין דף מ ע״א באופן [א]ולםדוולמחר:[ב]א"לוהאאתםוללאאטרתליכך:[נ]אנויידעיןשזה:[ד]ווהגימלאלאשכךמםוי•
 אחר] : (ד) [כרכות יף סא ע״א] : (ה) נ״א בבת : (ו) עיי כרכות דף םא ע״א אלא מעתה כהמה [ה]תורה:[ו]טעשה דר׳ צדוק גדול ממנו כשגשבה:[ז]מעשה דר׳:[ח]טעשה דר"א:[מ]ל׳׳ג(וכן ליתא נדפו״י)
 וכוי עיין שס : [י] יתרחק: [כ] בין טפתחי: [ל] אפי׳ בשעה : [ט] להרגו תינוק: [נ] אבל בתינוק יצה״ר זורקו בבת ראש :

[p] תומת ישרים. א״ל וכי אין כהן וכוי בכהונה גדולה על גבי המזבח אלא וכו׳ בא אצל הלל א״ל בו׳ כהן גדול ואעמוד בשטנה בגרים ואשמש וכו׳ שילמוד תחלה איך יכנס ואיך יצא לפני המלך א״ל הן א״ל אם 
ה כצ״ל מ ת  אתה וכו׳ הקרב יומת מיד כשא וכוי נר הקל שלא באתי כצ״ל: להקהל בישראל. צ״ל לקהל ישראל: כשבאתה על אותה כצ״ל: בדבריה. צ״ל בדברים : בכבוד גדול. ואל ת
 והשאר נמחק: ומרקק ולא פנה אליהן לשחרית הלכו בציל: רשות וקדשה נצ״ל [יבדפו״י קדשה זניפו״ח הוגה לקדשה] : האיש מבקש להרגך הוא . נ״א אמ בעריסתך היה איש שמבקש להרגך ועא :

 הגהות מהריעב״ץ כסא רחמים
 פרלן טז והרביתי ממזרים כישראל. נ״נ מפני שולד שפחה כמות האס זזכר הוא דינו נענד הלך ונשא פרס טז ייג שנה נו׳ ממעי אמו נו׳. שהיצה״ר שילס נו משעת לידה כמו שהסכים רנינו הקדוש פרק חלק [5א:]
 י נת ישראל כי אמר כן [חסר כ״ת] ישראל אני. וסיל עכר הנא על כת ישראל הולד ממזר: 1 ודייק לה מדכתיב לפתח חטאת רונן וז״ש י״ג שנה גדול ממעי אמו ר״ל משעת לידה: התחילו [מתעדנין]

 בנין יהושע
 ספיד דיל ע״כ רש״י: בא לפני הלל. והלל גיירו שסמך על חכמתו שסופו שירגילנו לקבל עליו. דלא דמיא הא צר במשנתו של חנירו. כי זה הוא מקנאה הנזכר כפ״א פיד מכ״א דיה הקנאה וכו׳ וכתנ המד״ש שם נשס
 לחון מדבר אחד שלא היה נופר בתורה שבע״פ אלא שלא היה מאמין שהיה מפי הגבורה והלל סוכטמ שאחר הריי הקנאה יש כה דרכים רבים. א' ני יראה חבירו הולך נדרך תמים ועוסק נתורה ומצות מקנא נו כי הוא
 שילמדנו יסמוך עליו. רש״י: א״ל אין זה אלף. שם בגמרא איתא למחר אפיך ליה פרש״י כגון תשר״ק: שונא אוהבי ה׳ ומרה זו מוציאו מן העולם כי היא רעה מכל הקנאות וזה נקרא שמו שונא ה׳ וכו׳ עיש שהאריך
 איל כן מסרו. שם איתא א״ל והא אתמול לא אמרת לי הכי א״ל לאו עלי דירי קא סמכת דע״פ נמי סמוך וכמו שאמרו הראיה מקרח ועדתו שמפני קנאה נאבדו ושמעתי שוש״ה(ההליס קא) הולך בדרך תמים הוא ישרתני
 מלי פרש״י מנין אתה יודע שזה א׳ וזה כ' אלא שלמדתיך וסמכת עלי דע׳פ נמי סמוך על דכרי: ושמע ריל כמו שמשרת ועובד אותי. כי נפשי דכקה ואותה ככבוד המקום ב״ה. וזה במינה גדולה אצל הארס אס
 תינוק. כגמרא שם איתא ושמע קול סופר: א״ל אין כהן בישראל עד במקלו ובתרמילו. ליתא שם כגמרא רואה כעל עכירה ומצטער על כנוד השיי נ״ה שמיקל הרשע נזה. ונהיפך אס רואה עונד השיי ביה משמח א״ע
 אלא ה״ג איל גיירני ע״מ שתשימני נה״ג דחפו באמת הננין שבידו פירש״י מקל שהוא אמת אורך ומודדים בודאי נפשו דנק גו שנשמהתו ישמח לבו נדרך שמצינו נסנעי אדם על כ״כ ואוסניו ועיין מסכת שמחות פ״כ
: יצהיר . רוב התאוה. רמנ״ס: אמרו ייג שנה. בזה מהרן למה הגוף ציית יותר ליצה׳ר הלא היצה׳נו  נו אורך המין שהיו קוצצין עם סאומנין כך וכך אמות ככך וכך דמים: להקביל פני מלך. שס נגמ׳ איתא ה״
 איל כלום מעמידין מלך אלא מי שיודע טכסיסי מלכות. לך למוד טכסיסי מלכות הלך וקרא כיון שהגיע לוהזר יש לו גס כן טענות גדולות שלא לציית ליצר הרע שמגלה לו עונש כל ענירה רק משוס שהיצה״ר נתגדל נגוף
 הקרנ יומת איל־'מקרא זה על מי נאמר א״ל אפי׳ על דהע״ה. נשא אותו גר ק״ו נעצמו ומה ישראל שנקראו מנעוריו גס נהנין ממנו מיד לא נן לדנר המצוה היום לעשותם ומחר לקבל שכר כדלקמן. מפרש: מבית הסורים
 נניס למקום ומתוך אהנה שאהבם קרא להם בני בכורי ישראל(שמות ד) כתינ עליהן והזר וגוי גר הקל ונוי: יצא למלוך. רישיה דקרא טונ ילד מסכן וחכם זה יצהיט ולמה נקרא ילד שאינו נא נאדם עד ייג שנה: כי
 בא לו אצל הלל הזקן. שם בגמרא איתא גא לפני שמאי איל כלום ראוי אני להיות כהיג והלא כתיב בתורה מכיס הסורים יצא למלון. כי הילד המשכן ששופו שיאמרו עליו שיצא למלוך מתוך עוניו ומנית הסורים שהרי
 והזר הקרנ וגו׳ נא לפני הלל א״ל ענוותן הילל ינוחו לך ברכות על ראשך שהקרבתני תתת כנפי השכינה סמיך של הסורים יצא נקודה רפי והרי הוא כמו האסורים שכן מצינו ביוסף שמלן מתוך יציאת בית האסורים
 לימים נזדווגו שלשתן(הגרים הללו. רש׳י) למקום אחד אמרו קפדנותו של שמאי בקשה לטרדנו מן העולם ענוותנותו וכן דוד אני לקחתיך מן הנוה מאחר הצאן. רש״י(בקהלת ד): ה׳ מתיר אסורים ונו׳. זה המזמור נדרש על יוסף
 של הילל קרננו תחת כנפי השכינה ואיתא התם עוד מעשה בעובד כוכבים א' שבא לפני שמאי א״ל גיירני ע״מ שהתחיל אשרי שאל יעקב נעזרו שגרו על ה׳ וגו׳ ומהרש״א גח״א ביומא דליה עיכ מאריך כזה ע״ש: אגי עושה
 שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל א׳ דחפו באמת הננין שבידו בא צפני הילל גייריה א״ל דעלך אותך רשע. שאחטיאך נענירות . א״נ שארשיע אותך ע״י לה״ר: ה׳ אוהב צדיקים . ולא יאונה לצדיק כל,און.
 סני למברך לא מעביד זו היא כל התורה כילה ואידך פירושא הוא זיל גמור ופרש״י דעצן סכי צחנרך וכוי ריעך וצא״נ ס' סותם כצ פ׳ דיברי שקריס: אותך ארמא׳ . ר״צ אעשה פעולות להעבירן עצ דת: והקבילה •
 וריע אניך אצ תעזוב(משצי נז) זה הקב״ה אצ תעבור על דבריו שהרי עליך שנאוי שיעבור חנירך על דבריך. מתרעמת: שוד, לי המות. רע עלי המעשה כמות: ומה אעשה מכהונה גדולה. ס״ס שאר אדם אלח לרבותא
 ל״א חנירך ממש נגון גזיצה גניבה ניאוף ורוב המצות. אידך שאר דית. פירושא דהא מילתא הוא לדעת אמר נן עי' מס׳ שמחות פי״נ מיש נס׳יד: והרביתי ממזרים בישראל. נדיא (מלאני נ) ינרת ה' לאיש אשר
 איזה דנר שנאוי זיל גמור ותדע עיכ: קרא גמליאל. נכדו של הלל היה כדמוכמ נשנת דט״ו ע״א מפרש וע״ש יעשנה ער ועונה ובעל בת אל נכר וגו׳ ועיי פיא דמסנ׳ דאיר מש״ש בסיד דיה הבא עצ השפחה: שהרי רימ
 בממרש׳א במ״א: שוב יום אמד. אע״פ שעבר עבירות נל ימיו נאמר עליו שוב לפי שנשמתו ממקום קדוש גדול ממנו. והגדול מחנירו יצרו גדול ממנו נדאיתא נםונה דף נ״נ ואפילו הני ננש יצרו ננשל נענירה .
 יהלך ושכלו מלק אלהיס ממעל אשר ממנו נא לו וא״כ הרי הוא חוזר ושב אל מקורו. מד״ש כשסלכ אנות ע״ש מפרש : כשהלך לארן. נר״ס דף ניו איתא לאיזה ארן היה ר׳ עקינא רגיל להלך ע״ש : אוכילו
 ונשכה דף קנג ע״א מביא עוד סגמ׳ דרשות ע״ז מפסוקים ע״ש: כגגד אורן. שתשמע לדבריהם. רש״י: שלא קורצא. מלשינות לקיים דבריהם אוכלים מנפי לעגי מעוג. רש״י גגיטין דף נ״ו: ככלות תתניס. ככלה
 תכוס. שלא תענש על ידס אם תעניר על דנריהס. רש״י: גשיכת שיעל. ששיניו של שועל דקות ועקומות לחח!: *) ומדקק. צ״ל ומרקק נלומר שרקק נפניהם: מבשר נכלות. ככשר נכלות אי נמי הרימ מה באוכלים
 יקשה נשיכתו משאר נשיכות וצריך הרופא לחתוך הבשר באזמל ולהרחיב הנשיכה. ועקרב מטיל ארס מן העוקץ בשר נבלות ובו׳: עמו במטה. ופגש יצרו: אגי לשפחה. רמזה לו שיקח אותה לאשה כדרך שרמזה רות לנועז
 ושורף האדם כארס שלו כלומר ככל ענין הס מזיקים לעוכר על דבריהם. רש״י ור״כ ושם בפ״א פ״כ אישא עוד ופרשת כנפיך על אמתך(רות ג): דגלי תלמידך. הלואי אפי׳ לתלמידך: לפי שטיפה ראשונה וכוי. כדאיתא
 ולחישתן לחישת שרף: כל דבריהם . אף קלות שנקלוח ני פורן גדר של חכמים כגון יחוד של פנויה שסתם פרק חלק דף צ״א ע״נ א״ל אנטונינוס לרבי מאימתי יצה״ר נתון כאדם משעת יציאה או משעת יצירה א״ל משעת
 אשה נדה היא שנאמר תהיה מדתה פד שתבא במים ותכן פיה דנדה מ״ג תנוקת כח יום אחד מטמאה כנדה. יצירה וכוי ע״ם: שנאמר לפתח וגוי. עיין כברכות דף ס״א עיא: מוטל בעריסה. שכשעדיין קטן ומוטל
 ימכמים גזרו אף אס טבלה שהרי גזרו על ייחוד פנויה ל״ש טהורה וליש טמאה. רשיי ותוי״ט ועייל רפ׳כ כמטה שלו: מבקש להורגך. כך מפתד היצהיר אותו ומשים כלכ התינוק דמיונות כאיש שבא להורגו ולתלוש
 ד״ס ודע: כגתלי אש. לכך דימס אותם לגמלת שאע״פ שהיא טמונה בארן עדיין היא תייה ועומדת ואס בשערו: הניח ידו ע״ג נחש וכוי. כלומר דאל תתמה שהתינוק מניח ידו ט״ג נמש וגורס רעה לעצמו וא״ח
 תקרנ אליה תכוה כך המזלזל ת״ח אפיי לאחר מיתה אשר קבורים בארן המה יכוה כי צריך ליזהר ככבוד שבאמח לא כדעת וחכמה עשה זה עז״ק הרי גדי או טלה הרואה כור וחוזר לאחוריו קיו כן ארס דאית ליה
 החכמים כין כחייהס כין לאחר מיתה לפי שכמיהחס קרויים חייס. מד״ש כשם הרייא: וכל דבריכם. ז״ש כתענית מזל. היה ראוי שישיג דעת זו לכך השיב אינו מן התימה שהרי ידו של המסית והמדיח היהה נמעל הזה.
 ד״ד עיא האי צורכא מרמן דארתח אורייתא מרתחא ליה שנאמר(ירמיה כ״ג) הלא כה דברי כאש ולזה נקרא מפרש: ניא בבת ראש. המפרש גרס נזרק ביה מראש ריל מתחלת יצירה עד שהוא במעי אמו והיינו מראש
 צורבא מרבנן ל׳ חמימות מן ונצרכו בה (יחזקאל כיא גי) והול״ל צרבת (ויקרא יג) וכפירש״י שם סנ״ל נסם כמו נסכתי מראש(משלי ח): שאין יצה״ר כבהמה. ותימה הרי איתא כברכות דף ס״א דנהמה יש לה יצה״ר
 רשנ״ן. וז״ל הרמכ״ם כשתממנר למנמיס ואל אנשי המעלות אל תתגעגע עמה! ואל תתגאה עליהן • אנל דחזינא דמזקה ונשנה ונעטה וי״ל דנהמה אף שיש לה ׳צה״ר מ״מ אין נא עליה בקטנותה אלא כגדלזתה צא
 תהיה חברתך להודיע להם שתתקרב כעת שיקרבוך ואל תוסיף להתקרכ עליהם יותר ממה שיקרכוך. שלא תפסיד כן האדם כדלעיל טכ״ל המפרש ודוחק הוא לפי הלשון שאין יצה״ר ככהמה משמע דאין לה כלל אפילו נגדלותה
 כוונתם כך. ותהפוך אהבתם לשנאה ולא תגיעך מהם הרעלה אשר הקוה והמשיל זה במי שמתממס כאש שאס לכך נ״ל שהכוונה שאין יצה״ר כבהמה ר״ל שאינה מזקת לעצמה אלא כשרואה את הבור אפיי כשעדיין טלה קטן
 ישב רחוק ממנו יהגה בחומו ואם יוסיף להתקרב ישרף : וגדי קטן חוזר לאחוריו משוס דאינה מצווה על ונשמרתם לנפשותיכם לכך אץ יצה׳יר מסית אותה להזיקה גופה
 ©*ס ששה עשר רבי יהושע אומר עין הרע. במו עין רעה שאינו מסתפק כמה שיש לו ומחזר לאפוקי אדם שמצווה על כך מרגילו מנעוריו עכ׳פ צעבור ע׳ז ואפ" תינוק קטן משית אותו היצהיר צהזיקת גופו
 1 אחר דברים אחרים . אינ שמכניס עי! הרע בממון חכירו או כבניו ומזיק לו. ר״ב. שיניח ידו על גבי נחש ועקרב וגמלים. כאשר יגדל נא מגדילו לחטאים יותר להזיק ג״כ אפי׳ להכירו וקיל:

 (לבך קאמל לקמן כשם אתה ריאה ובז׳ ירוצה זכו׳ בלומר שרוצה בתקונו ועונתו כן יהיה רוצה נסונת מנילי: רשב׳א אומר אמשול ונו׳. עצה סונה קמ״ל אין להנצל מפח היקיש ההוא • ועיי! סוכה ניב. ובדרשות מורי
 *) בדפו״י הג" ומריע ולא פגה ני׳ ופי' ה יענ״ן ומדקדק נמשנתו יעיין נה . הגל\ן
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 לברזל שהטילוהו בתוך האור כל זמן שהוא בתוך האודעושין ממנו כל כלים צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותיך על משכנות הרועים : ך (ב) פעם
מל,אאחת היה רבן יוחנן בן זכאי מהלך בשוק ראה ריבה אחת שמלקטת שעורים

 שירצו אף כך יצה״ראין לו תקנה אלא בדברי תורה ([שהוא כאש]) בלבדהנ
 שנאמר (משלי כה) אם רעב שונאך האכילהו לחם ואם צמא השקהו מים כי מתחת רגלי בהמתן של ערביים אמר לה בתי מי את שתקה שוב אמד לה
 נחלים אתה חותה על ראשו וה׳ ישלם לך אל תקרי ישלם לך אלא ישלים לך. בתי מי את שתקה אמרה לו המתן לי נתעטפה בשערה [ל] וישבה לפניו
 רבי יהודה הגשיא אומר אמשול לך משל למה (הדבר דומה) יצר הרע דומה״י״יאמרה לו רבי בתו של גקדימון בן גודיון אני אמר לה בתי וממון של אביך
 לשגי בגי אדם שגכגסו לפונדק אחד נתפס אחד מהם משום לסטות אמרו לו •" י היכן הוא אמרה לו רבי לאו כדין מתלא מתלין בירושלים מלח ממון חסר ואמרי
 מי עמך יכול הוא שיאמר לא היה עמי חברי אלא אומר הואיל ואני נהרגיהרג, לה חסד אמר לה של בית חמיך היכן הוא אמרה לו רבי בא זה ואבד זה.
 חברי עמי אף כך אומר יצר הרע הואיל ואני אבוד לעוה״ב(אני) אאבד את £ באותה שעה אמר להן רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו כל ימי הייתי קורא
 (כל) הגוף. רבי שטעון בן יוחי אומר מכאן שאין ישראל רואים פני ניהנם£ מקרא הזה אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן M ולא
 לעולם משלו משל למה״ד למלך ב״ו שהיה לו שדה זבורית באו בני אדם למדתי מה שכתב בו [שנתחייבו] עד שבאתי היום ואמרתי טה שכתב

 והשכירוה בעשרת כורין חטים בשנה זבלוה עדרוה השקוה וכסחוה ולא
 הכניסו ממנה אלא כור אחד חטים בשנה אמר להם המלך מהו זה אמרו לו
 אדוגיגו המלך אתה יודע בשדה שגתת לגו שמתחלה לא הכגסת ממנה כלום
 ועכשיו שזבלגוה וכיסחגוה והשקיגוה מים לא הכנסנו ממנה אלא כור אחד
 חטים בלבד. כך עתידים ישראל לומר לפגי הקב״ה רבש״ע אתה יודע ביצר
 הרע שהוא מסית בגו שגא׳(חהלים קג) כי הוא ידע יצרגו: ה ושגאת הבריות
 כיצד מלמד שלא יכוין אדם לומר אהוב את החכמים ושגוא את התלמידים אהוב
 את התלמידים ושגוא את עמי הארץ[אלאאהובאת כולם]ושגואאת האפיקורסין
 והמסיתים [א] ומדיחין וכן המסורות וכן דוד אמר (חהלים קלט) M משנאיך ה׳
 אשגא ובתקוממיך אתקוטט תכלית שגאה שגאתים לאויבים היו לי [ג] הלא
 הוא אומר(יקיא יט) ואהבת לרעך כמוך אני ה׳ [מה טעם בי אני] בראתיו[י]ואם
 עושה מעשה עמך אתה אוהבו ואם לאו אי אתה אוהבו. ר׳ שמעון בן אלעזר
 אומר(א) [יי] בשעה של גדולה נאמר דבר זה ואהבת לרעך כמוך אני ה׳ בראתיו

 אם אתה אוהבו אני נאמן לשלם לך שכר טוב ואם לאו אגי דיין לפרוע:

 פרק שבעה עשר

 שגתחייבו ישראל לאומה שפלה "[ולא באומה שפלה בלבד אלא לגללי
 בהמתן] שוב אמרה לו רבי זכור אתה כשחתמת על כתובתי אטד לה
 הן אמר לתלמידיו העבודה אגי חתמתי על כתובתה של ריבה זו והיו קורין בה
 אלף אלפים דינרי זהב בדיגרי צורי [נ] . מימיהם של בית אביה של ריבה
 זו לא היו נכנסים מבתיהם לבית המקדש עד שפורסין לו כלי מילת :
 ה מעשה בריבה אחת שנשבית היא ועשר שפחותיה ונטלה כותי אחד והיתה
 מתגדלת ובאת בתוך ביתו יום אחד נתן לה כדה ואמר לה צאי והבא לי מים
 עמדה אחת משפחותיה וגמלתו ממגה אמר לה (ג) מהו אמרה לו חיי ראשך
 אדוני אני הייתי מחמש מאות שפחות של אמה של ריבה זו כיון ששמע את
 דבריה שגדה בת חורין היא ועשר שפחותיה; ן שוב מעשה בדיבה אחת
 שנשבית וגטלה כותי אחד והיתה מתגדלת ובאת בתוך ביתו בא לו בעל
 החלום ואמר לו הוצא ריבה זו מתוך ביתך אמרה לו אשתו אל תוציאגה. שוב
 בא לו בעל החלום א״ל אם אין אתה מוציאה הריגי הורגך עמד והוציאה .
. כשהיא ו  והיה מהלך אחריה אמר אלך ואראה מה יהא בסופה של ריבה ז
 הולכת בדרך צמאתה וירדה לשתות מים על המעיין ביון שהניחה ידה על
 הכותל יצא עליה נחש ונשכה ומתה והיתה צפה על פני המים ירד ונטלה
 א רבי יוסי אומר יהי ממון חבירך חביב עליך כשלך([והתקן עצמך ללמוד*;;*והעלה וקברה. ובא ואמר לאשתו עם זו שאתה רואה לא כעס עליהם אלא
 תורה שאינה ירושה לך) י ב כיצד מלמד כשם שאדם רואה את ממונו אביהם שבשמים : ז וכל מעשיך יהיו לשם שמים לשם תורה שנאמר(משלי ג)
 כך יהא רואה את ממון חבית וכמו שאדם רוצה שלא יצא שם ([רע]) על־^׳בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך: ח רבי שמעון אומר הוי זהיר בק״ש
 ממון שלו כך יהיה רוצה שלא יצא שם(רע) על ממון חבירו. [י] ד״א יהי ממוף^׳ובתפלה וכשאתה מתפלל אל תעשה תפלתך(ד) [ם] שיחה אלא תחנונים לפני
 חבירך חביב עליך כשלך] כיצד בזמן שת״ח נכנם אצלך (לומר שנה לי) אם4/<הקב״ה שנאמר(יונה ד) •) כי אתה אל חנון ורחום ארך אפים ורב חסד וניחם על
 יש בידך שלשנות שנה לו ואם לאו פטרהו מיד ואל [ח]תקח ממנו את ממונו שנא׳"י' הרעה. ר״א אומר הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוס ודבר
 (משלי ג) אל תאמר [ט]לך ושוב ומחר אתן ויש אתך: { התקן עצמך ללמוד תורה אהד בתורה אל תשתכח ממך דע לפני מי אתה עמל ומי הוא בעל [ע] בריתך

 שאינה ירושה לך כיצד בשעה שראה משה רבינו [את בניו] שאין בהן(תורה)^׳ [ונאמן הוא בעל M בריתך שישלם לך שכר פעולתך] 5
- ***»«ך* n » f v * • ^ • ך ^ wy t uiuw p שיעמדו בנשיאות אחריו נתעטף ועמד בתפלה אמר לפניו רבש״ע הודיעני ץ u ( ו כז ג ד מ : 1 ) ר מ א נ ה ש ז ם ה ע א בףאשכל ה צ י י ת ם ס [י] א נ ב י י ) מ ת א ) 

 משה אל ה׳ לאמר יפקד ה׳ אלהי הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר יצא א ולנגךן(יי) היה ר׳ יהודה הנשיא מונה שבחן של חכמים של רביטרפון
 לפניהם ואשר יבא לפניהם. א״ל הקב״ה למשה משה [קח לך יהושע אמר י של ר״ע ושל ר״א בן עזריה ושל ר׳ יוחנן בן נורי ושל ר׳ יוסי הנלילי.
 הקב״הלמשה] לך ועמוד לו תורגמן וידרוש לפגיך בראש גדולי ישראל באותה לרבי טרפון קרא לו גל אבגים וי״א גל של אגוזים כיון שנוטל אדם אחד מהן
 שעה א״ל משה ליהושע יהושע עם זה שאגי מוסר לך איגי מוסר לך תיישים כולן מתקשקשין ובאין זה על זה כך היה ר׳ טרפון דומה בשעה שת״ח גכגס
 אלא גדיים(וכבשים) איגי מוסר לך M אלא טלאים שעדיין לא גתעםקו במצותה״״אאצלו וא״ל שגה לי מביא לו מקרא ומשגה מדרש הלכות ואגדות כיון שיצא
 ועדיין לא הגיעו לתיישים שנאמר (שיי א) אם לא תדעי לך היפה בגשים"י׳ מלפגיו היה יוצא טלא ברבה וטוב. לד׳ עקיבא קרא לו אוצר בלום למה רבי

 גוסחת הגר״א *)ניא ני חני! ירחים הוא וכיס בייאל ג הגהות הנרי״ב עקיבא
 [א] והטדיחין והםםורוח: [ב] הלא : [ג] וכן הוא: [ד] לכבודי אם עושה כן אתה: [ה] באזהרה גדולה: (א) נ״א בשבועה: (ב) נתונות דף סו:: (ג) נ״א והגר״א מה זו: (ד) נ״א קבע : (ה) גיטין דף סז.:

 [ו] מטון חבירו ובזמן שעני נכנס כוי: [t] ליתן תן לו ופטרהו: [ח] השהא אותו שנאי: [ט] לרעך: [י] ויצא:
 [כ] אינו מוסר לך טלאים אלא כבשים: [ל] ועמדה: [מ] ורעי את גדעתיך על משכנות הרועים ולא ידעתי בו עד עחת אל תקרי גדיותיך אלא גויותיך שכל זמן שישראל עושים רצונו של מקום אין כל אומה ולשון שולטת
 בהם וכשאין עושים רצוגו של מקום מוםרם ביד אומה שפלה ולא ביד אומה שפלה בלבד אלא כי אם תחת רגלי בהמתן: [נ] מבית אביה חוץ משל חמיה : [ם] קבע אלא רחמימ ותהנונימ: [ע] מלאכתך : [פ] מלאכתן .־

 תומת ישרים. בדברי חורה שהן כאש בלבד כצ״ל: שהוא מטיח. ג״ב ג״א מושל : ועדיין לא הגיעו לתיישים וכבשים שגאמד כציל [ולגירסת סגריא 5'ל לתיישים וטלאים]:
 כסא רחמים הגהות םהריעב״ץ

ע פרק יז שאין נהם תורה נוי. נ״נ כלומר שיהו ממלאים מקומו הגונים לנשיאות אע׳פ שהיו גדולים י  [כן היתה גירסתו] לו כל אכריו. כלומר מתקשרים מלשון אענדנו עטרות שנצם מתקשרים כנגדי: יצר ה
 א״ל תקנה אלא נד״ת. אע״ג דיש סגולות להכניעו נמו אס יהיה עניו נאמת ומי שזכה ליראת שמיס נתקונה 1 נתורה נוראי. כי לא לחנם נכתנו כתורה ונקראו כשם :

 זניוצא. נ״ז מועיל לינצל ממנו אנל עיי עסק התורה מתקן היצה״ר עצמו ועישהו טונ. חיש [קדושין דף ל:
 כ״כ דף טז].בראתי יצהיר בראתי לו תורה תבלין דכמו שהתבלין מכשירי! התכשיל לאכילה כן סתורה מכשרת היצה׳ר שיעשה טונ. וזיש יצהיר אי! לו תקנה לו דייקא לעשותו טונ אלא נדית :

 פרק יז ואל תקח ממנו את ממונו. על לימוד תורה אנל אם מעצמו נותן לך נשניל דורון שרי ומצוה אינא דמותן דורון לת׳׳ח כאילו הקריב בכורים [כתובות דף קה:] והוא מזכה לנותן עיר ושם האיש אשר עשיתי עמו כמשז״ל:
 בנין יהושע

 , (שם) ונימ לקמן כסוף המעשה: ששכר מציה וכי׳ ־• ריבה. נערה: מתחת רגלי נהמתן. שם איתא מנין גללי נהמת!
 המתן לי. שם ליתא זה אלא כיון שראתה אותו נתעטפה נשערה: וישבה לפניו. שם איתא ועמדה לפניו
 אמרה לו רני פרנסני אמר לה נתי מ׳ את אמרה לו נת נקדימון כן גוריון וכי': ולא כדין מתלא מתלין .
ן היו מושלים משל בירושלים. רש׳י: מלח ממון מסר. הרוצה למלוח ממונו כלומר לגרום לו שיתקיים  ולא נ
 יחסרנז לצדקה תמיד ימסרינז זהז קיימו. רש׳י. זהמהרש״א כ' ועייל נל מ׳ שאינו נותן צדקה הראוי הוא ממסר
 המלמ שהיא קיום ממונו עניל: ואמרי לס מסד. יעשה ממנו מסד ושל נית אנא לא עשה צדקה כראוי ונלס
. רש״: בעקבי הצאן. וסיפא ורעי את גדותיו א״ת ו  ממונו. רש״. בא זה ואינד זה . לפי שנתערבו נ
 גדיותיך אלא גויותין. גמרא שם ועיי פרש׳י: לאומה שפלה. ערניים קרי אומה שפלה ששונני אהלים הס כמדבר.
 רש״י: העבודה . שנועה ועייל פ׳מד״האיל הענודה: בדיגרי צורי. ליתאהתס נגמ׳ ומוסיף עוד שם
 מון משל ממיה ננה רינ׳ז ונו׳ ע״ש ונמהרש״א ־. עד שפורסין לו. ממת רגליו להלך עליהם. רשיי: מילת.
 כגדי צמר דק ונקי מאד וממנו עושים בגדים אשר יצא שמותם נפל האר!. צמרי יפשתי(הושע נ) תרגומו כסות
 מילא ערוך ערך מל: וכל מעשיך וכו׳. קאי לעיל ריפ אסיפא של ר' יוסי: שגא׳ ככל דרכיך דעהו. (משלי
 ג) ואיתא כרכות פרק הרואה דסיג ויומא דע״א דרש כר קפרא איזו פרשה קטנה שכל גופי תורה תלוי! כס
 שנאמר ככל דרכיך דעהו וגו׳ וכש׳ע א״מ סי׳ רל״א מפורש האי קרא שאפי' דברים של רשות כגון האכילה
 והשתיה וההליכה והישיבה והקימה והתשמיש והשימה וכל צרכי גופן יהיו כולם לעבודת בוראך או לדבר סגורס
 עבודתו וכוי עיש ואז כודאי הקכ״ה ״שר אורחותיך ־• הוי זהיר כק״ש. לקרותו בשעתו. רש״י. ואיתא בזוהר
 דכדס דףקכ״כע״א למדנו כל מ׳ שאינו קורא קיש בעונתה יהאכנדוי סובא בספר מעולפת ספירים כיוס ד'
 סימן ז׳ וכ׳כ מורים אלשיך כפיויחי: ובתפלה. וכן כתפלה יזהר להתפלל כל תפלה כעונשה. ר״כ. ולפי
 שסם קבלת עול מיש ועבודה לו יתברך לפיכך הזהיר עליהם כיותר וזהו לשון הוי זהיר כי צריך זהירות גחלס.
 מד״ש ותי״ט: אל תעשה תפלתו שיחה. ר׳_ל שלא ככוונה כשיחה בעלמא. מפרש. נ״א קכע. כאדם שעליו
 לו

 . , ... ..... _ - רש״י:
 שקוד. כדיא לשקוד על דלתות׳ יום יום (משלי מ) ועיש כילקוט וכפי׳ הריכ סיף סוטה מט״ו: ודע מה
 שתשיב. הודיע שלא תלך אתה אצלם להקשית להס על סברתם אלא אס יביאו אליך ויקשו לך דע מה שתשיכס
 אמנם אתה לא תתמיל לשסות כך את הכלב. כיכ כמד״ש יתייינו: לאפיקורוס. לשון הפקר המבזה את התורה
 וממשיכה כאילו היא הפקר. אינ משים עצמו כהפקר יאיני מס על נפשי למום שמא תכא עליו הרעה על שמבזה
 את התורה ילומדיה. ריב. וכדאיתא פרק מלק דצ״ט ועמ״ש בסיד דא״ר פ״כ דיה והאפיקורוס וי׳ד סקנימ
 ס״כ: ודבר א' בתורה אל תשתכמ ממך. כלומר אל תאבה ותשמע להאפיקירוס לנטות מדבר א׳ שבתורה כי
 מדבר קטן יבא להעכיר אותך מדכר גדול ואי אתה יודע מתן שכרן של מצות ועונש העבירות: דע לפני מי
 אתה עמל. כתשובה זו שאתה תשיב לאפיקורוס שלא יפתה לכך לנטות לרעה. ריב. והרמכיס כ׳ דלפני מוסב
 אלהשיכיה ודע מ׳ שתעבוד לפניו יודע צפון לכךלכןאע״פ שתלמוד דעת כאפיקורסיס לדעת איך תשיכ עליהם
 השמר שלא יעלה בלבך דבר מן הדעות הסס אלא שיכו׳( לבו באמונת השיכיה עיכ: ומי הוא כעל כדתך. כל

 יכול מופש כל מדד נטן ובעל יכולת ליתן ילמלאות משאלות לכך לטוכה. מפרש :
 פרק שמונה עשר ולגגדן. נ״א וכנגדן ר״לכדרך שריכ״ז לעיל היה מונה שבמן של ממשה תלמידיו
 5ך היה ר״י הנשיא מונה שבחן של ס׳ חכמים: ר״י הנשיא. גגימץ ס״ז ע״א
 איתא איס׳ כן יסודה היה מונה שבמן וכו׳ ׳יכדאיתא לקמן בסוף הפרק ומס שמשר כאן גילס כאן ושייכים זה
 לזה: גל אכניס. ל״ג שם כגמרא אצא כי״א גל של אגוזים וכן מגיא רש" שם הלכס זו של אגוזים ע״ש :
 אוצרכלום. סגור מסגירות לבדן ממיצותממיצותכמושעושין כתיבות גדולות לימןמטי! מכא! שעודן מכאן
 עדשים מכאן כמו פיו גלום ורגליו מנולמותבבכורות ד״מ קלושיי״אבלעז.רש״. והתום׳גריס כסמ״ך כלוס

 כמי

 הגאון המטמ מוהר״ר זרמ איידלין זצ״ל מפראג כספר אור לישרים דש דרשס י' •י א״ת ישלם
 בהאי עלמא ליכא . ומפרש כתב ע״א: אלא ישלים לך. כדין הבא לטהר מסייטין אותו וכתכ כספר
 אור החיים על התורה פרשת בראשית ואפילו תאוות היצר הרע נעצמו לכך שתנצמ אותו ולזה
 רמזה הקרא ואליך תשוקתו שאתה תמשול כו ותנצח אותו •י יכול הוא לומר. לא גנבו וגזלו
 מטרים אחרים שהיי עמי אלא אני לכדי הייתי במעל ההזא: אלא אזמר . ולא עשה כן אלא עיגז רעה
 נשל מכירו ומלשין גס כן עליו: כך אמר היצר סרט. משוס שסופו יאבד מן סעולס כד״א בלע המות
 לנצמ (ישעיה כה) . מפרש: שאין ישראל רואים פני גיהנס. עיין סוף משכת מגיגס: שהיה צו שדה
 זבודת. וכני׳ לגוף המומר שיצה״ר שריי כי: זבלור,. מכניסי! להם זבל: עדרוה. מופרים כעקרי אילנות:
 וכסחוה. קוצרים ענפים רעים. עיי! ריש מיק: ישראל לומר. שעשינו פעולות רבות כתורה ומעיט ואתה
 יודע כיצה״ר כוי ולכך מדייק רשכיי שאי! ישראל רואה פני גיסנס ר״ל מי שמכונה כשם ישראל ומתמכס עצמו
 לעשות פעילות רכית לבער היצה״ר מקרבי: תכלית שנאה וגו׳ לאויבים היו לי. ר״ל כאשר המה אויבים לי
 עד״ש ריש הפי הולך בדרך המיס וגוי: הרי היא. קושיא היא על שנאת הרשעים: כי אני כראתיו. אלהיך
 אלהיו: ואם עושה מעשה עמך. מירון הוא וכדאימא בכ״מ דף מימ וס״ב ונשיא כעמך לא האור כעושה
 מעשה עמך: בשעה של גדולה. רשכ״א דריש הכא לענין שכר ועונש וכמו שפרש״י פ׳ וארא אני ה' נאמן
 לשלם שכר טוכ וכוי עד כשהוא אומר אצל הפורענוח נאמן ליפרע וכוי כ״כ המפרש וגרס ג״כ רשכ״א בשם
 הגדול נאמר דנר זה: ותיבת נראתיו לא גרס׳' הכא. א״כ על אהבת רעך נאמן לשלם שכר ראוי שיהיה

 אהבה ואחוה וריעות ושלום נינינו :
 פרק שבעה עשר רבי יוסי אומר יהי ממון וכוי רומה את ממונו. שלא ינוא לידי היזק נך ׳מוס
 י על ממון מכירו דלתא דהשכ אכירה נגע כו ואס אמד רוצה לעשקו ויש כמ בידך
 להצילו הוא בכלל ואהבת. מפרש: שלא יצא ש״ר על ממון שלו. שהוא של גזל ורכית ואונאה: ממון מכירו.
 שילמוד ג״כ זכות עליו: ד״א יהא ממון וכו׳ כשלך. כאשר אתה רוצה בממונך שלא תתן כתנס כך אל תקח
 מחבירך ממונו בחנם: שגה לו. מיד שנאמר אל תאמר לך ושוב ומחר אתן היינו ללמוד עמו ואל תתמה על
 לשון אתן שהרי כל משלי מרמז על התורה. מפרש: את ממונו. זה מסברא שאל יקח בחנם ומה שאמר שנאמר
 אל תאמר קאי ארישא אס יודע הלכה שיאמר לו מיד. מפרש: שאינה ירושה לך. שלא תאמר הואיל ואבי חכס
 ואכי אבא חכם תורה חוזרת לאכסניא שלה ואיני צריך לבקש אחריה. ר״כ. שכך דרשו רזיל כבא מציעא דף
 פ״ה כפסוק לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך וגו׳ מעתה ועד עולם וקמ״ל ר״י דהנימ כשיתקן
 עצמו לכך דמתק״מא בו יותר מבזולתו ואי לאו הכי לא . תוספות יויט ועיין תוספות כתובות דף סיב ע״ב
 ד״ס החוט המשולש היינו ששלשת! ראו זה את זה וכ״כ בכיב דנ״ט עיא : ועמד תורגמן וכו׳. כשתפטר
 מן העולם לא יהיו ישראל אומרים כחיי רכן לא היית מדכר ועכשיו אתה מדבר העמידו מן האדן והושיבו על
 הספסל. ספרי וילקוט: תיישים. הוא כנוי לגדולי צאן: אלא גדיים. כלומר קטנים שבקטנים: וכבשים.
 כל שנתו קרוי כבש: אלא טלאים. טלס נקרא בעודו בקטנותו: שגאמר אס לא תדעי וגוי על משכנות
 הרועים. ותרגומו דהאי קרא ותהי מאלפא למהא למתילין לגדי עיזין למהך לכית כנישתא ולבית מדרשא
 וכההוא זכותא יסון מתפרנסין כגלותא עד זמן דאשלח מלכא משימא ויהי מדבר יתהו( כניח על משכנהון הוא
 בית מקדשא דיבני להון דוד ושלמה רעותי דישראל עכ״ל ואגב אמינא מה שנ״ל עוד סי' דהאי קרא טל פי
 גמרא דברכות דף י״ז וסוטה דכ״א א״ל רב לריח נשים במאי זכיין גאקרו״ בנייכו ני כנישתא ובאתנויי
 גגרייהו נ׳ רבנן ומנטרן לגכרייהי עד דאתו מבי רבנן ע״כ ע״ש יזשיה אס לא חרפי לך היפה כנשים ריל
 שלא ידעת ללמוד להם זכות מדבר טוב צאי לך בעקבי הצאן היינו גכרייהו ע״ר ואתם צאני צאן מרעית׳ ורעי
 גדיותיך היינו כנייהו על משכנות הרועים לכהמיד וק״ל . וכד״א ע״פ דאיתא בשפר אור לישרים ממורי הרכ
 הגאון מוה׳ זרח זצ״ל כדרשה י׳ד למה אין מספיד! נשיס עד ואזניך תשמענה דבר וגוי ודייק: מהלך כשוק.
 כשזכות דסיו מ׳כ איתא מעשה נדני! שהיה רוכב ע״ג בהמה והיה יוצא מירושלים והיו תלמידיו מהלכי! אחריו
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 מאין הוא בא ולאן הוא הולך ומה עתיד להיות ומי הוא דיינו [מאין הוא
 בא ממקום חושך ולאן הולך למקום חושך ואפילה ומה עתיד להיות עפר דמה
 ותולעה ומי הוא דיינו] מלך מלכי המלכים הקב״ה יי ב רבי שמעון אומר בא
 ממקום חושך וחוזר למקום חושך בא מטיפה םרוחה ממקום שאין העין יכולה
 לראות ומה עתיד להיות עפר רמהותולעה שנא׳(איוב בה) אף כי אנוש רמה
 [ובן אדם תולעה רבי אלעזר בן יעקב אומר רמה] בחייו ובן אדם תולעה במותו
 איזה רמה בחייו [זה כינים] ובן אדם תולעה במותו זה שמרחיש במותו:ן־ ר״ש
 בן אלעזר אומר אמשול לך משל למה הדבר דומה למלך שבנה פלטרין M גדולים
 וישב בכולם וביב של בורםקי עוברת בתוכה ונופל על פתחה כל עובר ושב
 אומד כמה נאה ומשובח פלטין ןל [ם](ב) אלמלא ביב של בורסקי לא היתה עוברת
 בתוכה. אף כך אדם דומה ומה אם עכשיו שמוציאין ממעיו מעין סרוח כך
 מתגאה על הבריות אם היה מוציא מעין של שמן טוב אפרסמון ופלייטין על
 אחת כמה וכמה שיתגאה על הבריות: ד (0 כשחלה ר״א גכגםו תלמידיו
 לבקרו וישבו לפניו אמרו לו רבינו למדנו [ע] דבר אחד ממה שלמדתנו אמר
^׳להם(מה אלמד אתכם) צאו והזהרו איש בכבוד חברו ובשעה שאתם מתפללין ; 

 דעו לפני מי אתם עומדים להתפלל שמתוך דבר זה תזכו לחיי העוה״ב(י) אמר
 רבי אלעזר בן עזריה חמשה דברים למדגו מרבי אליעזר ושמחנו בהן יותר
 ממה ששמחגו בהן [פ] בחייגו אלו הן [כסת] עגולה והכדור והאימום והקמיע
 והתפלה M שגקדעה שאמרת לגו מה הן אמר להם טמאים הם M והזהרו
 בהן והטבילו אותן כמה שהן [י] שהלכות קבועות שגאמרו לו למשה בסיני:

 פרק עשרים
 א רבי הגגיה סגן הכהגים אומד כל הגותן ד״ת על לבו מבטלין ממגו
 הרהורי חרב הרהורי רעב הרהורי שטות הרהורי זגות הרהורי יצר
 הרע הרהורי אשת איש הרהורי דברים בטלים הרהורי עול בשר ודם שכן
 כתוב בספר תלים על ידי דוד מלך ישראל שנא׳(תהלים יט) פקודי ה׳ ישרים
 משמחי לב מצות ה׳ ברה מאירת עיגים . וכל שאיגו נותן דברי תורה על לבו
 גותגין לו הרהורי חרב הרהורי רעב הרהורי שטות הרהורי זגות הרהורי יצר
 הרע הרהורי אשת איש הרהורי דברים בטלים הרהורי עול בשר ודם שכך
 כתוב במשגה תורה על ידי משה רבינו (דברים כח) והיו בך לאות ולמופת
 ובזרעך עד עולם תחת אשר לא עבדת את ה׳ אלהיך בשמחה ובטוב לבב
 מרוב כל ועבדת את אויביך אשר ישלחגו יי׳ בך ברעב ובצמא ובעירום
) שעורים ה  ובחוסר כל M . ברעב כיצד M (בזמן שאדם תואב) לאכול פת(
 ואינו מוצא [א] אויביו מבקשין ממנו פת גקיה ובשר שמן. ובצמא כיצד
 בזמן [ב] שאדם מתאוה לשתות טפח של חומץ טפה של שכר ואינו מוצא
 M אויביו מבקשין ממנו יין משובח שבכל המדינות . ובעירום כיצד בזמן
 [י] שאדם יבא ללבוש חלוק של צמר או של פשתן ואינו מוצא [ה] אויביו
) בלא נר י  מבקשין ממנו השיראין והכלך [י] שבכל המדינות. ובחוסר כל(

 נוסחת הנר״א ובלא

 עקיבא דומה לפועל שנטל קופתו ויצא לחוץ טצא חטים מניח בה מצא שעורים
 מניח בה כוםמין מניח בה פולין מניח בה עדשים מניח בה כיון שנכנס לביתו
 מברר חטים בפני עצמן שעורים בפני עצמן כוםמין בפני עצמן פולין בפני עצמן
 עדשים בפני עצמן. כך עשה ר׳ עקיבא ועשה בל התורה טבעות טבעות.
 לר״א בן עזריה קרא לו קופה של רוכלים ולמה היה ר״א דומה לרוכל שנטל
 קופתו ונכנס למדינה ובאו בני המדינה ואמרו לו שמן טוב יש עמך פלייטון יש
 עמך אפרסמון יש עמך ומוצאין הכל עמו כך היה ר״א בן עזריה בזמן שת״ח
 נכנס אצלו שאלו במקרא אומד לו במשנה אומר לו במדרש אומר לו בהלכות
) לעת א )  אומר לו בהגדות אומר לו כיון שיצא מלפניו הוא מלא טוב וברכה: ב
 זקגתו של ר׳ יהושע גכגסו תלמידיו לבקרו אמר להם בגי מה חידוש לכם
 בבית המדרש אמרו לו תלמידיך אגו ומימך אגו שותים אמר להם M ח״ו
 שאין דור יתוס [של חכמים] שבת של מי היתה אמרו לו שבת של ר״א בן
 עזריה היתה. אמר להם ובמה היתה ההגדה היום אמדו בפרשת הקהל את
 העם האגשים והגשים והטף (דברים לא) אמר להם ומה דרש בה אמרו לו כך
 דרש בה אנשים באים ללמוד ונשים לשמוע טף למה הם באים כדי לתת שכר
 טוב למביאיהמ אמר להם מרנלית טובה היתה בידכם ובקשתם לאבדה ממני
. אמדו לו ועוד דרש בה  אלמלא (לא) באתם אלא [ב] לשמוע דבר זה די
 דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים בעלי אסופות(קהלת יב) מה דרבן זה
 מכוון את הפרה לתלמיה כך דברי תורה מכוונין את האדם לדרכי חיים אי
 מה דרבן זה מטלטל אף דברי תורה טטלטלין ת״ל וכמסמרות M נטועים מה
 [י] נטועים אינן מתעקרין אף דברי תורה אינן מתעקרין בעלי אסופות
 אלו ת״ח שנכנסין ויושבין אסופות אסופות אלו אוסרין ואלו מתירין אלו
 מטמאין ואלו מטהרין אלו פוסלין ואלו מכשירין [שמא יאמר [י׳] לך אדם] אשב
 ולא אשנה ת״ל נתנו מרועה אחד אל אחד [י] בראם ופרנס אחד [ז] נתנם רבון
 כל המעשים אמרם אף אתה עשה אזנך כאפרכסת והכנס בהם דברי אוסרין
 ודברי מתירין דברי מטמאים ודברי מטהרין דברי פוסלין ודברי מכשירין
 [ח] ולד׳ יוחגן בן גורי קרא לו קופה של הלכות. ולד׳ יוסי הגלילי מלקט יפה
 בלא גסות הרוח M שאחז בה מדת חכמים(מהר סיגי והיה משנן בה) [י] כל
 חכמי ישראל י ד איסי בן יהודה היה קורא לחכמים שמות. לר׳ימ חכם וסופר.
.  לד׳ יהודה חכם לכשירצה. לר״א בן יעקב קב וגקי. לרבי יוסי גמוקו עמו
 [כ] ולרבי יוחנן בן גורי קופה של n הלכות. לרבי יוסי הגלילי מלקט יפה יפה
 בלא גסות הרוח. לר׳ שמעון בן גמליאל חגות [«] מלא ארגון טב לר״ש שונה
 הרבה ומשכה קימעא. לאח״כ מצאו רבי שמעון לאיסי בן יהודה א״ל מפגי
 מה אתה מפטפט דברי בפגי ת״ח א״ל וכי אמרתי עליך אלא שאתה שונה

 הרבה ומשכה קימעא ומה שאתה משכח סובין של משגתך:

 פרק תשעה עשר
 א עקביא בן מהללאל אומר כל הגותן ארבעה דברים אל לבו שוב איגו חוטא

 הגהות הגרי״ב
: (ב) עי׳ תוס' מגילה דף נא. : (ג) [ברבות דף נח: ועיש]: (ד) [סנסדרין רף סח.]: .  (א) חגיגה דף ג

 (ה) נ״א וסגר״א קיבר: (ו) [עיין נדרים דף מא.]:
 [א] איא לבהמ״ד בלא חידוש שבת של מי: [ב] להשמיע: [נ] אי מה מפטר חםר ולא יתיר אןז ד״ת כן תיל:
 [ד] נטיעה פרה ורבה אף ד״ת כן בעלי:[ה] אדם היאך אני למד תורה מעתה ת״ל: [ו] נתנם:[ז]אמרם מפי:
 [ח] א״ל אין דור יתום שראג׳׳ע שרוי בתוכו: [ט] שהיה טלקט: [י] ומשנת : [כ] לר״ט נל של אנווים.
 לר״ע אוצר בלום. לראביע קופה של בשמים: [ל] הרוכלים : [מ] מיוזנת : [נ] גדולה ומשובח בכולה : [ם] אלמלי : [ע] אורחות חיים אמר להם: [פ] בחייו ואלו: [צ] שנקרעו טה: [ק] טמאים הם וטטבילין

 אותם כמה שהם: [ר] והוהרו בהן שהן קבועות: [ש] ונתן עול בדול על צוארך ונוי: [ת] שתואב : [א] ואויביו: [ב] כיצר שמתאוה לשתות : [נ] ואויביו: [ד] שמבקש ללבוש : [ה] ואויביו: [ו] הטיב:

 תומת ישרים. לפועל שנטל קופתו כוי. גירסת רש״י ז״ל לעגי שנטל קופתו ויצא לשדה מצא שעורי! קצר ונתן בה מצא חטים קצר ונחן בה וכן פולין וכן עדשים.וכשבאו לביתו בירר כל מין ומין לעצמו ק
 ריע כשלמד מרבותיו שמע דבר מקרא מרבותיו ואחריו הלכה ואחריו מדרש ואחריו הגדה נתן לבו לחזור עליהם ולגורסן עד שהיו םדורים בפיו ולא אמר אלמוד מקרא לעצמו מדרש לעצמו אבל
 כשנעשה חכם גדול עשה כל התורה מטבעות טטבעות פדר מדרש ספרי וספרא לבדן ושנאן לעצמן לתלמידיו והלכות לעצמן והנדות לעצמן. את זה כתבתי מם״ש רש״י ז״ל שם להיותה גירםא אחרת וצריכה
 להבנת הברייתא השנויה פה וע״ש בגמ׳ ופרש״י ז״ל ואז הבין עד סוף הפרק ומאי איכא בין האחד להכירו: ובמה היחד, הגדה חיום אמרו לו בפרשת כצ״ל: יין משובת [מלות שבכל המדינות ליתא בדפו״י].

 גיב ג״א ייגית המשובחים שבכל המדיגות: והכלך. ג״ב איגו בנ״א ונכון כי הוא פסולת המשי עיין(בפרק) [בערוך ערך] כלך ובפרק במה מדליקין (דף כי):
 הגהות מהריעב״ץ כסא רחמים

 פרק יח ועשה כל התורה טבעות סבעות. ניב כמו סגעות כלים שהכלים נסליס על ידיהם כן עשה י״ע פרק כ משמחי לב. רעל ידי התורה הלב שמח וממילא אזלי מהו סרסוריס רעים וחטאים:
 1 כללות כקופה שיש לס אזניס : 1

 פרק כ ״הרהורי״ חרב ,והרהורי״ רעב. ג״ב דאגת: הרהורי יצהיר. ניב שהתורה היא תבלי! ואם פגע כן מנוול זה משכהו לבהימ כוי [קדושין דף ל: וש״מ]:
 בנין יהושע

 כמו בבראשית רבה משל למלך שהיו אוצרותיו גלוסין וחתומי! ומעורבי!: כך עשה ר״ע. משלמד מרבותיו שמע
 דגר מקרא מרבותיו ואחריו הלכה ואחריו מדרש ואתריו הגדה נתן לכו לחזור עליהן ולגורסן עד שהיו סדורין
 גפיו ולא אמר אלמוד מקרא לעצמה מדרש לעצמה אכל כשנעשה חכם גדול עשה כל התורה מטבעות מטבעות
 סידר מדרש סיפרי וסיפרא לכדן ושנאן לעצמן ותלמידיו והלכות לעצמן ואגדות לעצמן. רש״י שם : לראב״ע
 יכו׳ רוכלים. שם איתא בגמרא ר״י בן נירי קופת הרוכלים ראב״ע קופס של כשמים ופי' רש״י קופת הרוכלים
 ואין שבח זה דומס לשל ר״ננ שנתן לבו תחלס ולמד סכל מבולכל ואמ״כ סדרן עכ״ל גס אין זה דומה לריט כי ריט
 כששאל לו א׳ שנה לי היה מכיא לו הכל מקרא ומשנה וכוי כדלעיל אכל ראביננ על מה ששאלו השיג שאלו מקרא
 אמר לו רק מקרא וכן כולם: תלמידיו לכקרו. כחגיגה דיג איתא מי היו ר' יוחנן כן כרוקא ור״אבן
 מיסמא. ושם ליתא לבקרו אלא להקכיל ופרש״י י״ט סיס שאדם מייכ לככד את רכו בהקבלת פנים כדאיתא
 גר״ה דף ט״ז עיכ וסוכה דכ״ז ע״כ מדוע את הולכת אליו סיום לא חדש ולא שנת: תלמידיך אנו . ואין
 לנו לדנר כפניך. רשיי: שאין הדור יתום. שיש עוד ת״ח לשמוע מהם ד״ת. ושם כחגיגה סגירסא תחלה
 שכת של מי היתה וכוי ואמרו של ראנ״ע ואמר רני יהושע על ראנ״ע אשרי ונוי (כ״ה נעיי) שאין דורו יתום
 עיש: שבת של מי היתה. דריג היה דריש כ׳ שכתות וראכ״ע שכת א' כדאי' נכרכות דף כ״ח ושאל כן לידע
 מי הוא כעל הגדה כדאמרי' כל האומר דנר נשס אומרו מניא גאולה לעולם. מהרש״א שס כמ״א: גשים לשמוע.
 אמרינן כירושלמי דלא ככן עזאי דאמר מייכ אדם ללמוד לכתו תורס. תוס' ועיין כסוטה.דף כ״א ע״כ דיה כ״ע:
 כדי ליתן ש״ט למביאיהם. ע״ז סמכו להביא קטנים לכהכ״נ תוס׳ וכ׳ סמסרש״א כדרך צחות אותיות ט״ף שלפניהם
 ולאחריהם סס אותיות עין ח״י דהיינו שמביאים הטף בכהכ״נ להחזיק ען חי: אלא לשמוע. להשמיע אותי
 דבר זה: כדרבוגות. הוא היתד התקוע במחרישה: לתלמים.שורת המענה. רש״י שס. ושם גגמ' איתא
 יזלמיה להוציא חיים לעולם. רוצה לומר חיים הגופנים ודברי תורה חייס הרומנים. מהרש״א: מכווגין את האדם.
 שם איתא מכוונין את לומדיהן מדרכי מיתה לדרבי חיים: דרבן זה מטלטל. שאינו מתקיים. מהרשיא: ת״ל
 וכמסמרות. ומוסיף עוד הגמ' שס אי מה מסמר זה חסר ולא יתיר אף דית חסרין ולא יתרין ת״ל נטועים מה
ת אינן מתעקרים. כמיש כמה מלכים גוזרים גזירות ומתבטל י  נטיעה זו פרה ורבה אף דית פריס ורכים: ד
 ומשה גזר כמה גזירות ואינן בטלים לעולם. מהרש״א: תיחשיישבין אסופות. שהתורה נקנית כקיבוץ כדאמרי׳
 אימתי ד״ת נשמעין כתקון בזמן שבעליהם שומעי! אותן באסיפות ומדכתיכ אסופות בלשון רכים ולא אסיפה דריש
 ליס לכ׳ אסופות מחולפין הללו מטמאי! והללו מטהרין. מהרשיא: פוםלין ומכשירין. שייך לענין פסול עדות
 ופסול כהונה. רש״י: אשב ולא אשנה. משוס שהללו אומרים כן וסללו כך: אל אחד כראם. אין לך אחד
 בכני המחלוקת מכיא ראיה מתורת אל אחר אלא מתורתו של הקכ״ה. רש״י: ופרגס אחד נתנם. אין לך אחד
 מכיא ראיה מדכרי נכיא הכא למלוק על משה רכינו. רש״י: רכון כל המעשים. שם איתא מפי אדון כל המעשים
 ברוך הוא שנאמר וידכר אלהיס את כל הדכריס האלה לאמר ע״כ לכן אלו ואלו דברי אלהים מיים ויבא עת וזמן
 לכל מפן שיתקיימו שניהם: עשהאזנך כאפרכסת. מאמר שכולן לכן לשמים עשה אזן שומעת ולמד ודע דכרי
 כולן וכשמדע להכמין איזה יכשר קבע הלכה כמותו. אפרכסת טירמזיי״א שעל הרמייה רש״י. ומהרשיא כתכ
 נערוך פירוש אפרכשת הוא דלי של רמייס שהוא מכנים הרנה ומוציא קמעא והוא משל לענינו שיכניס לאזנו
 לשמוע הרגה דנרי נולן נין המטמאין ונין המטהרין אנל יקנה לו לנ להנחין מדעות החלוקות איזה ינשר ויקנע
 לו הלכה כמותו כפרש״י ענ״ל: בלא גסות סרוח. שהיה עניו ומקטין א״ע ללמוד דגרחדוש אפ״ מקטן
 ממנו כדכרי כן זומא נפ״א מ״ר איזהו חכם הלומד מכל אדם . מפרש: מהר סיני. וכל הלכה שהיה מקוכל

 כאילו נתנה מסיני ד״א ממי למד מרה זו מהר סיני שהניח הקכ״ה כל ההרים הרמים ולא השרה שכינתו עליהם
 אלא ה״ם מפני שהוא נמוך וכהכ סמסרשיא מכאן ראיס שאדם משוכ ישפיל א׳ע ללמוד תורה אפי׳ מהקטן
 שממנו וזה שאמז ממדת מכמיס שמדס זו יצא למכמיס מסר סיני ע״כ. מפרש: איסי כ״י וכוי. שם כגמרא
 [דגיט׳( סז] איתא איסי כ״י היה מונה שכמן ומהם מה דקמשיכ ר״י משיא ריש הפרק : לרימ מכס וסופר.
 כדאמרי' סוטה דף כ׳ אמרתי לו לבלר אני. רסיי: חכם לכשירצה. כשהיה רוצה להיות מתון ומת״שכ כדבריו
 היה מכס. רש״י. ועיש כתיש׳ וכתב המהרש״א שזה דחוק דאין זה ככלל מונס שבמן ובערוך פי' לכשיפתמ שפתיו
 הוא ראש המדברים והייט שכח עכ״ל גם היה למכרש״א כאן גירםא אמרת כי לפנינו איתא כמו התס: קב ונקי.
 לא לימד הרכה כשאר מכיריו אלא מם שאומר כנהמיד נקי הוא שהלכה כמותו צטולס. רש״י. וכס׳ ברכת שמואל
 על התורה ריש פ׳ משפטים כתכ נמצא לפ׳ז קב הוא לגריעותא דלא למד יומר מן קב הלכות [רק זס לק״מ כ׳

 למד בעיון ובהתמדה] לכך פי׳ הוא טיפ מה שכ׳ הרין פיק דפסמיס תרי אוקימתי על האי מפני מסכוצריו
 בטהרה וכו׳ ־אי לשו! קצרה מוטב אפי׳ אס הוא לשון מגונה או אי מוטב להאריך וכלשון נקיה עיש ולראב״ייהיה
 תרתי לטיכותיה שאמר כלשון קצרה ובלשו! נקיה. וזה קב בקצרה. ונקי בלשו! נקי. ונכון הוא. וכפ״ג דככורות
 דף נ״ג עיב פרש׳י קב ונקי מעט שלא הוזכר אלא במקומות מועטין ומה שאמר נקי הוא שהלכה כמותי: גמוסו
 עמו. פינזשו עמו לתת טעם לכל דבריו שהיה מ״שג את דבריו. רש״. וספ״ה דככורות דף ליז כתכ רש״י. נמוקו
 טעמו. שהיה מביא טעם לדבריו כל שעה: קופה של הלכות . שס איתא קופת הרוכלין ופרש״י שהרוכל
 מתוך שאומנתו לכן מרכס מינים יותר יקושר כל אמד כצרור לכדו להיות מזומן לשואלו ועי״ל ד״ה ראכ״ע •
 לר״י הגלילי. לא קתשיכ סתם: מלקט יפה. אותן הלכות שהיה כסס דבר נאה מתקבל לכל שומעיהן.
 מפרש : לרשב״ג. לא קתשיכ סתם: ארגיון טכ • שאינו מצוי כ״כ רק מעט מזעיר כך היה כידו מדושיס
 שאינו מצוי והתם אימא ר' ישמעאל מנות מיוזנת ופרשיי יינה מוכן כס תמיד שאין סמנוני ציל ללוקתי[ המתינו
 ואכיא לכס כך נצרך אדם ללמוד מפיו מזומן לו ותלמודו ערוך בפיו ע׳כ ואפשר הכוונה ג״כ הכא מלא ארגוון
 מכ לזו: מפטפט דכרי כפני ת״מ. שאהה אומר שאני שוכמ דבר א' ממשנחי: סובין של משנתך. מס

 ששכמ מתלמודו לא שכמ אלא דברים שלא נראה שהלכה כמותן. רש״י :
 פרק תשעה עשר עקביא כמ״א. כל הפרק זה מבואר לאיר פ״ג וע״ש מה שפירשתי כסיד ואין
 י בהמ״ד בלא מדוש לפרש עוד איזה מחשים הכא: אינו מוטא. המסתכל שבא
 מטפס סרומה נצול מן הגאוה. והמסתכל שעתיד לילך למקום עפר רמה ותולעה נצול מן התאוה והחמדה אל
 הממון. והמסתכל שעתיד לית! דין וחשבון פורש מן החטא ואינו נכשל כעבירה. ריב: מאין הוא כא וכוי.
 במדרש א״ר אבא כר כהנא בשיר פסי ור׳ יהושע דסיכנין בשיר לוי שלשתן דרש ריע מתוך תיבה א׳. וזכור
 את בוראך (קהלת יב) בוראך בארך כורך. בארך זה ליחס סרוחה ש״ז. כורך קכרך זה רמה ותולעה. בוראך
 זה ממ״ה הקכ׳ה. רש״: מאין כא וכו׳. שאלת המקום שבא משם בלשון אין כמו מאין באו האנשים בפי וירא.
 ושאלת המקום שיבוא לשם בלשון אנה כמו אנס מפין אלך ואנה מפניך אברח (תהלים קלט) ובפסוק א׳ שניהם
 כפילגש בגבעה אנה תלך ומאין תנא. זקיני הרב הגאון מסר״ל מפראג זצ״ל בס׳ ד״ח ומלת לאן האלף קמוצה.
 תיייס: וישב בכולן. נ״א שכללן וכתב המפרש לשין כלילת יופי שכנה ספלטרין וכיירו וציירו ככל מיני יופי
 שבעולם: ונופל על פחחו. סביב עוברת על פתחו: אף כך אדם דומה . שממולה כחכמה ומשובח הוא
 בריאת האדם: וביב של בורסקי. ר״ל צרכי האדם גדולים וקטנים : הזהרו בכבוד חבירו. ולא יסיס ניניהם
 קנאה ישנאה ומדות מגונות וגס לענין העיון ילמדו זס מזה. הכותב בעיי בברכות דכ״ח טיב: וכשאתם
 מתפללים. ר״ל שמלכד הכוונה כאמונה שהשיי כ״ה יתן שאלת השואל ידע וישכיל עוד כי הוא יתברך גנום
 על כל גבוהים ואלהי האלהיס גיז שם והאריך כעניני למוד הבנים עיש וכעין זה כתב המפרש: אראב״ע.
 בסנהדרין דף ס״ח ע״א איתא בסתם אמרו לו משמע כל תלמידים ופירשתי הלכה זו כסיד לקמן פכ״ה כי שם

 עיקר מקומה גם ספיג למסי לאיר עיש:
 פרק עשרים רבי חנטי סגן הכסניס אומר כוי. כסדר אליהו זוטא פטיו איתא כיז בשם רשכיי ובסגנון
 1 אחר ע״ש ובזקוקין מורא: הרהורי הרב. בזמן שהקול קול יעקכ אין סירים ידי עשו

 וזה ג״כ אפשר לכוון כהאי קרא הקול קול יעקכ יכול לפעול כל טוכ ולהכרית כל הקליפות כד״א רוממות אל
 בגרונם ומרל פיפיות בידם כל מם שצריך ולייגע עשו בידים כנאמר לו על מרכך תחיה ורמז על זה כמשנה
ל: והרהורי רעב. עיר שכתבתי סוף דא״ז כס׳  ספיג דערכין נמצא האומר בפיו יתר מן העושה מעשה מי
 השלום דיס וישם לך שלום ע״ש וכםיא אם כמקתי תלכו וגוי: הרהורי שטות. שעדות ה׳ נאמנה מחנימת
 פתי: הרהורי זנות • כדאיתא [קדושין דף ל•] נראתי יצסיר בראתי תבלין זו מורס : הרהורי יצהיר .
 רוב הסאוה כדלעיל רפי״ג: מאירה עיניס. להראות לפניך סדרך סישר ולמנוע מכל דברים זרים דלעיל.
 וקאי נמי ארישא דקרא תורת ה׳ תמימה משיכת נפש וגוי: שכך כתג גמ״ס. בפסוק ראשון מדוד כלל.
 וממשה רכינו עיה מכיא הפרט הסיפן: פת שעורים. אין לך קללה גדולה מזו שהוא תואכ לאכול פת שעורים
 ואין לו. וצר ואויב מכקש ממנו ליתן לו פת נקיה וכן כולם. ל״א היק מי גרס לך שהאויב יבקש ממך פס
 נקיה וכוי עיי שעני בא על פתמך לכקש ממך סש שעורים ולמיס אותו שאין ירך משגת ליתן לו ספך שהאויב
 יכקש ממך פת נקייה ובו׳ ועד ממהר הלא פריס לרעב לחמך ועטים מרודים תביא כיס(ישעיס נח) ודרשו מז״ל
 בכיב דף ט׳ זכה פרוס לרעב ואס לאו עניים מרודים שרודים אותך רדוי ועוני יבואו לביתך. משיש: השיראים

 והכלל



ק עשרים בו ר י נתן פ ת דרב ו ב  א
p שמלכך נער ושריך בבקר יאכלו  התורה כולה שנא׳(קהלת י) אי לך א
 ואומר(שם) אשריך ארץ שמלכך בן חורים [נ](וגוי). ואיזו אותו עת הוי אומר
 לעתיד לבא שנאמר (ישעיה ם) אני יי׳ בעתה אחישנה. ואומר (במדבר כי.)
 כעת יאמר ליעקב ולישראל וגו׳ כך אמר הקב״ה לבלעם כעת ולא בעת [לא]
 בעת שאתה עומד בתוכה [אלא] כעת שאני עתיד לעשות להם גאולה
 לישראל. שיחת ילדים כיצד מלמד שלא יתכוון אדם בשעה שהוא שונה בביתו
 לשוח עם אשתו עם בניו ועם בנותיו שכל זמן שאדם יושב בתוך ביתו
 ושונה ומשיח עם בניו ובני ביתו נמצא בטל מן התורה שנא׳(יהושע א) לא
 ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. וישיבת בתי כנסיות של

 ובלא סכין ובלא שלחן. דבר אחר בחוסר כל בלא חומץ ובלא מלח זו היא
 קללה שמקללין בגי אדם אל יהא לך חומץ ומלח בתוך ביתך . הוא היה
א) כל ) ו  אומר(שה״ש א) אל תדאוגי שאגי שחרחורת ששזפתגי השמש [א] אל
 בנות שביהודה שפרקו עולו של הקדוש ברוך הוא מעליהם והמליכו עליהם
 מלך בשר ודם. דבר אחר [ב] בני אמי נחרו בי זה משה שהרג את המצרי
 שנא׳ (שמות ב) ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסכלותם
 [וגו׳] ויפן כה וכה וירא כי אין איש מה ת״ל בי אין איש מלמד שהושיב לו
 משה סגהדראות ש?ן מלאכי השרת ואמר להם אהרוג את זה אמרו לו הרוג
(שם) הלהרגגי אתה אומר כאשר  וכי בחרב הרגו והלא במאמר הרגו שנא׳

 הרגת את המצרי מלמד שהרגו בשם. (ד״א) בגי אמי גחרו בי זה M משה^אעמי הארץ כיצד מלמד שלא ישב אדם עם יושבי קרנות בשוק וגמצא
 שברח למדין שגא׳(שם) וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרוג את משה בטל מן התורה שגאמר(תהלים א) אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים
 ויברח משה מפגי פרעה וישב בארץ מדין וישב על הבאר ויבאו הרועים [ם] [כי אם בתורת ה׳ חפצו] רבי.מאיר אומר ומה תלמוד לומר ובמושב לצים
 ויגרשום ויקם משה ויושיען וישקאתצאגם בא משה וישב עליהם בדין אטד«,>לא ישב) אלו תרטיאות [ע] של לצים (שבהן דנין דיגי גפשות להמית).
) שנאתי קהל מרעים ועם רשעים לא אשב. M (ואין מרעים  להם מנהנו של עולם אנשים (ב) ממלאין ונשים משקות כאן נשים דולות ״"׳ M שנא׳(שם ט
 אלא רשעים שנא׳ כי מרעים יכרתון ומה הוא פורענותן לעתיד לבא שנאמר)
 (מלאכי ג) כי הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש.
 ואין זדים אלא לצים שנא׳ (משלי כא) זד יהיר לץ שמו •י ב מעשה ברבי
 עקיבא שהיה יושב ושונה לתלמידיו ונזכר לו מה שעשה בילדותו אמר מודה
 אגי לפגיך ה׳ אלהי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי

 קרנות בשוק 5

 פרק שנים ועשרים

 ואנשים משקין עוות הדין יש כאן [י](חייבין בדין חייבין לשעה) ויש
 אומרים כל זמן שהיה משה עומד על שפת הבאר היו המים צפין ועולין
 לקראתו וכיון שהזר חזרו המים לאחוריהם באותה שעה אמר אוי לי שהנחתי
 את עמי ובאתי לדור עם כותים. ד״א בני אמי נחרו בי אלו ישראל שעשו
 את הענל שבתחילה אמרו(שם כי) כל אשר דבר ה׳ נעשה ונשמע חזרו
 ואמרו אלה אלהיך ישראל(שם לג) דבר אחר בני אמי נחרו בי אלו מרגלים
 שהוציאו דבת הארץ וגרמו להם לישראל שיפלו פגריהם במדבר שנאמד
 (במדבר יד) במדבר הזה יפלו פגריכם, (שה״ש א)שמוני נוטרד! את הכרמים[ה]אמר

 הקב״ה מי׳ גדם לי להיטיב לכותים אלא ישראל(שכל זמן) שכותים שרויין״־י״אא רבי חגינא בן דוסא אומר כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו
. הוא היה אומר  מתקיימת שגא׳(תחלים קיא) ראשית חכמה יראת ה׳
 כל שמעשיו מרובין וכו׳ שנא׳ נעשה ונשמע. אמרו לפני רבן יוחגן בן זכאי
 חכם וירא חטא מה הוא אמר להם הרי זה אומן וכלי אומנתו בידו חכם
 ואין ירא חטא מהו אמר להם הרי זה אומן ואין כלי אומנתו בידו. ירא חטא
 ואין הכם מהו אמר להם אין זה אומן אבל כלי אומנתו בידו. ראב״ע אומר
 אם אין תורה אין דרך ארץ וכו׳ הוא היה אומר אדם שיש בו מעשים טובים
 ולמד תורה הרבה למה הוא דומה לאילן שעומד על המים ענפיו מועטין
 ושרשיו מרובין אפי׳ ארבע רוחות העולם באות ונושבות בו אין מזיזין אותו
.  של שחרית כיצד מלמד שלא יתכוון אדם'לישן עד שתעבור עליוהני״&ממקומו שגאמר (תהילים א) [ירמיה יי] והיה כעץ שתול על(פלגי) מים וגו׳

 [י] (ג) בטוב הם דחופים ונזופים ומטולטלים. דבר אחר שמוני נוטרד! את מ'
 הכרמים אלו ישראל שגלו לבבל עמדו עליהם נביאים שביניהם ואמרו להם
 הפרישו תרומות ומעשרות אמרו להם כל עצמיגו לא גליגו מארצגו אלא
 (י) עד שלא הפרשגו תרומות ומעשרות [ז] ועכשיו [ח] אתם אומרים לגו
 שגפריש תרומות ומעשרות [•] [לכך גאמר שמוגי גוטרה את הכרמים] [י]:

 פרק אחד ועשרים
 א רבי דוסא בן הרכיגם אומר שיגה של שחרית ויין של צהרים כו׳. שיגה

 אדם שאין בו מעשים טובים ולמד תורה למה הוא דומה לאילן שעומד במדבר
 ענפיו מרובין ושרשיו מועטין כשרוח נושבת בו עוקרתו והופכתו על פגיו
 שנא׳(ירמיה יז) והיה כערער בערבה וגו׳. רבן גמליאל אומר עשה לך רב
 וקנה לך חבר. רב לחכמה וחבר ללמוד והסתלק מן הספיקות ואל תרבה

 הגהות הגרי״ב לעשר
 (א) ניא והגר״א [בולאות]: (ב) נ״א והגר״א דולים : (ג) ניא בשליה : (ד) נ״א והגר״א בשביל :

 זמן ק״ש שאם ישן עד שתעבור עליו זמן ק״ש נמצא בטל מן [כ] התורה
) (הדלת תסוב על צירה ועצל על מטתו) אמר עצל שהל  שנאמר(משלי ט
 בדרך ארי בין הרחובות [<F . יין של צהרים כיצד מלמד שלא יתכוון אדם
 לשתות יין בצהרים שכל זמן שאדם שותה יין בצהרים נמצא בטל [מ] מכל

 נוסחת הגר״א
 [א] בני אמי נחרו בי: [ב] ששזפתני השמש זה מטה: [ג] דתן ואבירם שנאי: [ד] עמד והושיע!: [ה] פרטי
 שלי לא נטרתי: [ו] בשלוה והם דחופים: [ז] באיי: [ח] אנו צריכים להפריש תרומות: [ט] בבבל: [י] כרמי

 שלי לא נטרתי: [כ] הק״ש: [ל] הדלת תםוב על צירה ועצל על מטתו: [ט] מדברי תורה שנאמר: [נ] ושמך בעת יאכלו: [ם] ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב : [ע] וקדקםיאות שלהן: [פ] ומהו פורענות!
 לעתיד לבא שנאמר(ההלים לז) כי מרעים יכרתון ואין מרעים אלא רשעים שנאמר: [צ] ואומר כי הנה :

 תומת ישרים. ששזפתגי השמש וגו׳ כצ״ל : כל בנות. נ״ב נ״א בלאות ובערוך ערך בל כתב בויקרא רבה פייט ויגל אח מסך יחידה נלי בולאות ש״א דוכםייא ע״כ נראה שכולאות ויוכסיא ענין אהד והם
 שרים או שרות כנ״ל. תניא: [בני אמי נחרו בי] זה משה כוי. נ״ב ופי׳ הפסוק לפי זה שחרה אפו של משה על המצרי בי בשבילי ובעבורי: וישב על הבאר ולכהן מדין שבע בנות [וגוי]
 ויבאו הרועים כצ״ל: נמצא בטל מכל. נ״א מן : כולה. לנוסחת הספר נמחק תיבת כולה ולג״א לא: בן הורים ושריך בעת יאכלו. ואיזו כצ״ל: לעשות להם גאולה. נ״א ליתן גאולה : שלא יתטי! ארם

 בשעה שהוא שונה בביתו לשוח. עם אשתו עם בניו. נ״א שלא להיות יושב ושונה בתוך ביתו ומשיח עם בניו:
 הגהות מהריעב״ץ

 אלו כולאות שביהודה [כנ״א]. ניב זוהי נוסחא נכונה כעני! שדרשו עה״פ ושגרתי אה גאון עוזכם אלו כולאות
 שביהודה. שהם טשירי העם והתקיפים אילי הארץ הם שהביאו צוארס בעול העונדי כוכבים והלכו בדרכיהם
 ובחקותיהם ולבן נשכרו על ידיהם. שאין מקרבין אלא בשעת הנאתם: מלמד שהרגו בשם. נ״ב ומ״ש ודאשתמש

 כהגא חלף היינו לצורך עצמו ולהנאתו:
 פרק בא (בסופו) מה שעשה כילדותו . נ״ב מעשה נערוח כשהיה ע״ה אמר מי יחן לי ח״ח כוי [פסןזיס

 1 דף מט:]. מ״מ צניע ומעלי הוה כדאיתא [כתובות דף סב:] .־

 כסא רחמים
 שהרגו בשם. בזה אפשר לפרש וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרוג את משה דיש לחקור דמשה כבן
 לבתיה יקר מאד כבית המלכות איך תכף בעבור הדיוט א׳ רצה להורגו תכף בלי עדות שלס. אמנם דתן
 ואבירם הגידו לו שהרגו כשם ולכן נתירא מאד פרעה דיכול משה לבא אצלו כלי שוס תנועה וסיכל ולהזכיר

 השם ולהרגו וז״ש וישמע פרעה את הדבר הזה ר״ל שבדבור הרגו ולכן ויבקש כוי:
 פרק בא גטצא נטל מן התורה . נקט נמצא •שרצונו הוא ללמוד ומשיח עס כניו ונמשך והוא לא ידע

 1 ואחיכ נמצא דרך מציאה ביטול תורה שלא מדעתו:

 פרק כב אומן וכלי אומנתו כידו. דהיראה מונעו מלחטוא ומתוך יראה יבא ללמוד וזהו אומ! וכ״א כידו
 1 שע״י הכלים יכול לעשות האומנית ללמוד וחכמתו מתקיימת ואס אין לו יראה מתגבר היצר הרע עליו ואינו מניחו ללמוד ואין חכמתו מתקיימת וז״ש ראשית חכמה יראת ה׳. וזיש ככ״ב דט״ז שבקש איוב לפטור

 כל העולם מן הדין דאנוסיס ביצה״ר והשיבו לו הכידו אף אתה תפר יראה ותגרע שיחז לפני אל כרא יצה״ר ברא לו הורה תבלין. ולכאורה עדיין יש מקום פטור איכרא דהתורה מבטלת ינה״ר אמנם היצה״ר אינו מניחו
 יהושע

 משוס שהיה בן ארבעים שנה כשהתחיל ללמוד כדאיתא לעיל פיו: מודה אני וכו׳. וזה היה תפלת ר״נ בן
 הקנה כצאתו מכהמ״ד וראוי לומר אחר הלמוד ונדפס בש״ס ככל כרך וכרך באריכות :

 פרק שנים ועשרים רבי חנינא בן דוסא אומר כל שיראת חטאו קודמת. שמתרחק מ! האיסור
 והחטא. נ״א שבכל מעשיו וככל ענייניו מקדמת יראת חטא ובא לפניו שנזכר
 הוא עליה ככל אשר הוא עושה. רש״י. וכתב זקיני בס׳ דיח להכי קאמר שיראת חטאו ולא קאמר כל שיראתו
 מהחטא קודמת וכו׳ כי אין צדיק בארן אשר יעשה טוב ולא יחטא ולהכי קאמר שיראת חטאו שירא מן החטא
 שהוא מוכן שיחטא ועיין כתריס: חכמתו מתקיימת. מעשה מתקיימת כידו ומצליח ככל אשר יפנה דכיון די״ש
 עומדת בעיניו כל שעה אינו נכשל במעשיו והוא נזכר ביראת חטאו. רש״י: שגאמר ראשית חכמה . עמ״ש
 כס״ד סוף מסי דא״ז: כל שמעשיו מרובים וכוי שנאמי נעשה ונשמע. כתכ במד״ש ור׳ יונה זיל פי׳ כל
 שמעשיו מרובים מחכמתו וכוי קי איך אפשר אס אינו יודע איך יעשה אלא במה שיקבל על עצמו לעשות כל
 הדברים אשר יגידו לו החכמים ולא יסור ימין ושמאל ה״ז מעשיו מרובים מחכמתו כי מעתה מעלה עליו כאילו
 קייס כל השורה כולה כיון שכדעתו לקיים מה שיאמר לו החכס וכן מפרש נאדרינ דתנן התם כל שמעשיו מרובין
 מחכמתו שנא׳ נעשה ונשמע שהקדימו נעשה לנשמע וקבלו שכר כאילו פשו הכל קודם ששמעו וכל שחכמתו
 מרובה ממעשיו שלא יאמר אשנה הלכה ואקיימנה עכ״ל ונ״ל לפרש דבריו כל שמעשיו מרובין שגומר כדעתו
 לקיים תמיד הכל יהיה איך שיהיה שנאמר נעשה ונשמע אע״פ שלא ידעו עדיין עד כמה תכבד העבודה דלמא לא
 יכלו לקייס הכל אעפ״כ קימו וקיבלו עד היכ( שכח ידם יהיה מגעח:• ה״ז אומן. שיודע להוכיח: וכלי
 אומנתו כידו. שאינו מחכייש מאחרים שיוכלו לומר לו טול קורה מכין עיניך ודברים היוצאים מן הלב נכנסין
 ללב ע״כ דבריו נשמעין מה שהוא מורס חטאים כדרך אשר ילכו בה כמו שאמרו כל אדם שיש נו יראת חטא
 דבריו נשמעים: חכם. שיודע להוכיח: ואין י״ח וכו׳ ואין כל: אומנתו כידו. שאין דבריו נשמעי! דאמרינ!
 לו טול קורה מכין עיניך וכד״א(צפניה כי) התקוששו וקושו דרשו רז״ל בכ״מ דף קז וכ״כ לף ם׳ וסנהדרין י״ח
 ''ט אר״ל קשוט עצמך ואח״כ קשוט אחרים. וכתב כס׳ אור ישראל כשם עשרה מאמרות ראשי תיבות של
 התקששו "הסירו ״ממלה 'קופה ישל ׳שרצים ״והדר קושי: י״ח ואין חכם. שאינו יודע להלך ניד כל איש
 הצריך תוכמה לפי ערכו לכך אינו נקרא אומן אכל כלי אומנתו כידו שעכ״ס אינו מתבייש מאמרים כנ״ל: אם
 אין חורה אין דרך ארן • שהתורה מלמלמ דא ומוסר כי היא מלאה כזה ואמרו מז״ל כל מי שאין ל״ת עוכרת
 על פיו אינו מד״א. וכפ״א ס״ג מי״ז קמשיכ יותר גס דבר והפוכו עיש ובמפרשים: ושרשיו מרובים. אלו
 מע״ט כדאמרינן נפיק לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. רש״: ארבע רומות. שם כפ״א אימא שאפילו
 כל הרוחות שבעולם וכו׳: על פלגי מים. ושס נפ״א איתא והיה נעז שתול על פלגי מיס וגו׳ והוא פסוק
 (בירמיה יו) והוגה כן ע״פ הגהת התוי״ט ע״ש: אדם שאין בו מע״ט וכו׳. שאינו מק״ס מה שהוא לומד:
 והיה כערער וגוי. כאילן יחיד במדבר ושכן מרריס כמדבר כמו ערירים דמתרגמינן כלא ולד ארן מלחה
 כארעא דסדום לא איתותכ שכל קרקע שזרקו עליו מלת.אינה מיושבת לעולם בזרעים. ערער לשון חרכה כיכ
 רש״י ולכך מדמה מי שאין כו מע״ט לשרשיס מועטים כ׳ כמעט יצר ותאום עובר על ד״ת. ודע דשס בפ״א
. כ״ה בפ״א פ״א מטיז אכל וקנה  איתא בחמלה כל שאין וכו׳ ואח״כ כל שיש ונוי עיש: רג״א עשה לך רנ
 לך חכר לא נזכר כרכר׳ ר״ג כיא לעיל מיניה מיז בדברי ר״י כן פרחיה וכ״ה לעיל כאדר״נ רפימ ע״ש: וחבר
 ללמוד. כמו שאמרו חרנ אל הכדים ונואלו מי שלומד כד כלא חכר ועמ״ש לעיל רפיח מזה וכי הא דרכא פיק
 לסנהלרין כי הוו אתי טרפתא לגביה היה מכניף לכולהו טכחא למתא מחסיא אמר כי היכי ללמטיין שינא
 מכשורא לכך הסתלק מן הספק ולא תפסוק אתה לכרך. ריב: והסתלק מן הספיקות. שאס תלמול מעצמך
 תרבה לך ספיקות. נ״א שלא תהא קובע עצמך לדבר הלכה ועומד לנטח אלא מה ללא איתמר כפירוש אינטי
 ליה למיןל קמי רביה. ביבמוח פ׳ ביש רש״י: ואל תרכה לעשר אומדות . שלא הפריש מעשרותיכם מאומד לפי
 שפעמיה שלא תהא מכוון יפה באדם הזה שאינו לומד מן השמועה. ניא שהרי התורה נתנה שיעור נמטשר
 שהוא א׳ מעשרה לפיכך צריך חשבון אבל כהממה לא כתיב שיעור אלא ראשית דגנך לפיכך היא נטלת מאומד.
 רש״. והר״נ כתכ שהמפריש מעשרוה מאומד אינו נציל מן הקלקלה אס פומת ממה שראוי ליתן מעשרותיו
 מתוקנים ושירותיו מקולקלים ואם העדיף על שהיה ראוי ליתן סירותיו מתוקנים ומעשרותיו מקולקלים ט״כוטי׳

 רש׳י

 . בנץ
 והכלך מיני משי כדאיתא כשבה רפ״כ דף כ׳: הוא היה אומר. רבי מנניס סגן הנהנים: אל תראוני וגוי!
 סיפיה דקרא כני אמי נחרו כי: מלאות שביהודה. בניכוי! דף ל״ז עיא איתא כולי אלו עשירים דכתיכ
 (ויקרא כו) ושכרתי את גאון עוזכם ותני רב יוסף אלו כולאות (עשירים שניהודה) וסיפיה דקראכרמי שלי לא
 נטרתי פרש״י מצינו פרנסים נקראים כמקרא כל׳ כרמים שנאמר (הושע כ׳ טו) ונתתי לה את כרמיה משם
 ומתרגמינן ואמני לה פרנמהא וכן לא יפנה דרך כרמים (איוכ כד מיי): סגהרראות של מסיש. למלאכים
 המדפיס אותו שאל אס ראוי להרגו דכתיג(מלכים א ככ כ) ויאמר זה ככה וזה אומר ככה. ילקוט: אמרו
 לי הרוג. באמירת השם יהרגנו וזה החרב של פיפיות. שס: עוות הדין. ונתחרט שהנימ את עמו ובא לכאן.
 שם: שהכותים שרוין כטובה הס . ישראלים דחופים וכו׳ כדיא (בראשית כה) ולאס מלאם יאמן לא ישוו
 בגדולה כשזה קש זה נופל וכה״א(ימזקאל כו) אמלאה החרבה לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים כדאיתא
 פסחים דף מג ע״ב: שגפריש בגולה כחוסר כל הרכה מבארצגו: את הכרמים . המה המוכיחים והמזרזיס

 למצוח הבורא ביה ב״ש :
 פרק אחד ועשרים רבי דוסא כן הרכינס וכו׳ שינה של שמרית. כדרך רמז כתכ המד״ש שינה של
 י שהרית הזהיר לאדס שיעור נשמרית שהוא זמן ילדותו וכו׳ ויין של צהרים הוא
 זמן העמידה ושימש הילדים מר ימן הירידה שאין תשוקת הזקן כייא לשומ וכו׳ וכל הבל פיו של ארס עולה
 לרקיע ועושה רושם למעלה ו?ם טוב ואס רע ורמז לזה כפסיק ריש מטות לא ימל דברו וגו׳ כלומר לא יעשה
 דבריו חולין ולא יצא מפיו רק דברים של קדושה וזה לפי שככל היוצא מפיו יעשה כלומר ככל היוצא מפיו כזה
 העולם כן יעשה מעשה רושם למעלה עכ״ל עיש ושמעתי שזה הרמז גיכ כפ״א פינ מ״א דע מה למעלה ממך
 ר״ל מה שנעשה למעלה הוא ממעשיך למטה: גמצא נטל מדת. בילקוט ריש ההליס איתא ובתורתו יהגה
 יומס ולילה וגו׳ אמר לו ר׳ יהושע זה ק״ש טמרית וערנית ומעלה עליהם הכתוב באילו הן יגעים כתורה ע״ש.
 וכעין זה במנמוה דף צט ע״כ וע״ש כמהרש״א ולעיל נאדר״נ םפי״ז: אמר עצל. הנה לעולם העצל לא ירצה
 לצאת מביתי: שחל בדרך. ואומר עילה ותואנה כדי שלא יצא מביתו שיש שמל בדרך אשר ילך בה: ארי בין
 הרמונית. שיטרפוהו: הדלת הסוכ על צירה. הנה כמו שהדלת תםוכ על צירה ואינה נפרדת ממנו כן דביק
 העצל אל מטחו לרוב אהבו שינה כי עצלה הפיל הרדמה. רלכ״ג. והראכ״ע כתב הדלת תסונ על צירה שיפתהו
 הדלתות לצאת איש ואיש למלאכתו ועדיין העצל על מטהו: יי[ של צהרים. מושך לבו של אדם כיוחר כי נשמדה
 האדם הוא עצל מחמת השינה. ובערב כבר הוא יגע ומבקש לנוח. ובצהרים הארס ככחו כיותר עד שהוא שממ
 לגמרי כדכתיכ(קהלה ב) למשוך כיין אה כשרי. זקיני כס׳ דיח ותוייט: שמלכך. שכל ישראל בני מלכים
 הס: גער. נעור מן התורה ומצות: ושריך כבקר יאכלו. ת״י ורגרבניך עד דלא יקרכון תמידא דצפרא
 ״כלו! לחמא. ור״לשאוכלי!ושותי! קורס התפלה: שמלכך בן חורין. ות״י כתר דמקרבי! תמיל׳א אכלו!
 לממא כזמ! ד' שעי! מ! עמל ידיהו! כגכורתא אורייתא ולא כחלשות וכסמיוה עינא ר״ל מי שעוסק בתורה
 נקרא כן חורי! כדאיתא כפ״א פ״ו אי! לך כ״ח אלא מי שעוסק בתורה וכוי וכעין זה איתא כשבת ד״י ע״א
 עיש ובמהרש״א והכאתי כדא״ר ס״ז ד״ה לא יאכל עד ד׳ שעות: ואיוו אותו עת. דסיפיה דקרא דלעיל
 ושריך געת יאכלו: שנא׳ כעתה אחישנה. זה קאי על הגאולה נמצא תינת כעת יאכלו מכוון לתיבת כעתה
 אמישנה ועיין מ״ש בסוף ההקדמה כס״ד: כעת יאמר ליעקב. מביא ג״כ לראיה שהוא לעתיד לכא שעתידי[
 ישראל יושכין לפניו ולמדים תורה מפיו של הקכ״ס ומחיצתן לפנים ממה״ש וישאלו מה פעל אל ואימתי כעולם
 התחיה כדאיתא כמדרש ותשחק ליום אחרון עיקרי שכרה של חורה ביום אחרון וזהו כעת המיוחד והמפרש
 האריך עוד כענין זה ע״ש ובירושלמי פ״ק דשכת: שהוא שונה גתו־ ביתו. ששם מצוי אשתו וכניו לאפוקי
 נכה״כ וכהמ״ד לא שכיחי כי אשה כעזרה מנין. א״כ ככה״ה ובהמ״ד ג״כ אחרים לומדים ומזרזים זה את זה:
 ומה תיל ובמושב. דהול״ל נין לצים לא ישכ לכמושב משמע שיש מקום קנוט ללצים לכך קאמר דאמת כן
 אלו טרטיאות וכו׳ שבהם מקוה קבוע לישב כסוד משחקים. מפרש: טרטיאות של לצים. שמקנצין למיני שחוק
 מלשון טראדוס שעושין כקמעדיא וכ״ה כירושלמי דתענית ועיין דא״ר ספ״: שבהן מין דיני נפשות. םמדכריס
 לה״ר שהורג שלשה והרכה עבירות כיוצא בו המאבד הנפש הקדוש ובשבת דף קנ ע״א כתכ רש" מיני סלטין
 הן ששס נאספו לבית הוועד וכן מוכח לקמן פכ״מ ד״ה וחרטיאות והכל לפי עניינו: מה שעשה בילדותו.
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 םמנין לרפאות . אף כך דברי תודח יחיו) מצויינין לך זח מזח ויחיו מצוייגין
 לך זח בצד זח שנא׳(משלי ז) קשרם על אצבעותיך כתבם על לוח לבך ואומר

 (שם ו) קשרם על לבך תמיד ענדם על גרגרותיך:

 פרק ארבעה ועשרים
 א אלישע בן אבויה אומר אדם שיש בו מעשים טובים ולמד תורה חרבה
 למה הוא דומה לאדם שבונה אבנים מלמטה ואחר כך לבנים
 אפילו באים מים הרבה ועומדין בצידן אין מחין אותן ממקומן י• ב ואדם שאין
 בו מעשים טובים ולמד תורה למה הוא דומה לאדם שבונה לבנים תחילה
; ג הוא היה  ואחר כך אבנים אפילו באים מים קימעא מיד הופכין אותן
 אומר אדם שיש בו מעשים טובים ולמד תורה הרבה למה הוא דומה למיד
 שטוח על גבי [ח] לבנים אפילו יורדין עליו גשמים (0 אין מזיזין אותו
 ממקומו. אדם שאין בו מעשים טובים ולמד תורה הרבה דומה למיד שגיטוח
) גימוקוגופל: ף הוא  על נבי לבנים אפילו יורדין עליו מיעוט גשמים מיד (י
 היה אומר אדם שיש בו מעשים טובים ולמד תורה הרבה דומה לבום שישלו

 לעשר אומדות י• ב שמעון בנו אומר בל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי
 לגוף טוב משתיקה [א]. (א) אם לחכמים יפה שתיקה קל וחומר לטיפשים :
 ג לא חכמה מביא דברים ולא דברים מביא חכמה אלא מעשה. כל המרבה
 דברים מביא חטא שנא׳(משלי י) ברוב דברים לא יחדל פשע ואומר(שם יי) גם

 אויל מחריש חכם יחשב [ב] :

 פרק שלשה ועשרים
 א בן זומא אומר איזהו חכם הלומד מכל אדם שגא׳(תהלים קיט) מכל מלמדי
 י השכלתי איזו עלוב שבעלובים זה שהוא עלוב כמשה רבינו שגאמר
 (במדבר יב) והאיש משה עניו מאד. איזו עשיר שבעשירים זה ששמח בחלקו
 שנאמד(תהלים קכח) יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. איזו גבור שבגבורים
 זהו שכובש את יצרו שנאמר (משלי טי) טוב ארך אפים מגבור ומושל ברוחו
 מלוכד עיר. וכל הכובש את יצרו מעלין עליו כאילו כבש עיר מלאה נבורים
 שגאמר(שם כא) עיר גבורים עלה חכם [ג] ואין גבורים אלא גבורי תורה שנא
 (תחלים קג) גבורי כה עושי דברו. וי״א מלאכי השרת שנאמר(שם) ברכו ה

 מלאכיו [גבורי כח וגו׳] ויש אומרים מי שעושה שונא אוהבו : ב(רבי גהוראי^אפיספס שכיון שמניח אותו מידו אע״פ שנהפך על צידו אין גשפך כל מה שיש
 אומר הוי גולה למקום תורה וכוי) הוא היה אומר אל תהי בז לכל אדם ([ואלזג,»״בו. ואדם שאין בו מעשים טובים ולמד תורה הרבה דומה לכום שאין לו
. ו  תהי מפליג לכל דבר]) שנאמר (משלי יג) בז לדבר יחבל לו וירא מצוה הוא ״"׳ פיהפס שכיון שהניח אותו מידו מיד גהפך על צידו וגשפך כל מה שיש ב
 הוא היה אומר אדם שיש בו מעשים טובים ולמד תורה הרבה דומה לסוס שיש
) כלים גאים. ואדם שאין בו מע״ט ולמד תורה הרבה דומה לסוס ה ) ט]  לו [
 שאין לו רסן לבלום כיון שאדם רוצה לרוכבו זורקו בבת אחת. הוא היה אומר
 הלומד תורה בילדותו דברי תורה גבלעין בדמיו ויוצאין מפיו מפורשין. והלומד
 תורה בזקנותו אין דברי תורה גבלעין בדמיו ואין יוצאין מפיו מפורשין וכן
 מתלא אומר אם בגערותיך לא הפצתם איך תשיגם בזקנותך: ה (י) הוא היה
 אומרקשין דברי תורה לקנותם ככלי זהבים. וגוהין לאבדם ככלי זכוכית שגא׳
 (איוב בח) לא, לעדכנה זהב וזכוכית מקיש [י] זהב לזכוכית מה כלי זהב W לאחר

] הוא היה אומר הלומד תורה בילדותו למה הוא דומה לעגלה שכבשוה  ישלם [י
 כשהיא קטנה שנאמר(הושע י) ואפרים עגלה מלומדה אוהבתי לדוש. והלומד
 תורה בזקנותו דומה לפרה שלא כבשוה אלא בזקנותה שנא׳(שם ד) כי כפרה
 סודרה סדר ישראל. הוא היה אומר הלומד תורה בילדותו דומה [ה] לאשה
 שהיא לשה בחמין והלומד תורה בזקנותו [י] למה הוא דומה לאשה שהיא
 לשה בצונן: ג ר׳ אליעזר בן יעקב אומר הלומד תורה בילדותו דומה לכתב
 שנכתב על נייר חדש והלומד תורה בזקנותו דומה לכתב שנכתב על נייר ישן:
 ד רבן שמעון בן גמליאל מוסיף על דבריו הלומד תורה בילדותו דומה לבחור

 שנשא בתולה שהיא הוגנת לו והוא הנון לה והיא מתנפלת עליו והוא מתגפל-־י^שגשבר יש לו תקנה [ל](וכל כלי זכוכית אין להם תקגה כשגשברו אלא א״כ
] כל העמל בהן ט  הזרו לברייתן. ומה אגי מקיים) ותמורתה כלי פז לומר לך [
 ומקיימן פגיו מצהיבות כפז. ובל העמל בהם ואין מקיימן פגיו משחירות
 כזכוכית : ך הוא היה אומר יכול אדם ללמוד תורה בעשרים שגה ולשבח
 בשתי שגים . כיצד ישב ששה חדשים ואין חוזר לאחריו גמצא אומר על
 טמא טהור ועל טהור טמא. שנים עשר חדשים ולא חזר לאחריו גמצא
 מחליף חכמים זה בזה. י״ח חדשים ולא חזר לאחריו נמצא משכח ראשי
 מסכתותיו. כ״ד חדשים ואין חוזר לאחריו נמצא משבח ראשי פרקים ומתוך
 שאמר על טמא טהור ועל טהור טמא ומחליף חכם בחכם ומשכח ראשי

 נוסחת הגר״א מסכתותיו

 עליה הלומד תורה בזקנותו למה הוא דומה לזקן שגשא בתולה היא הוגנת לו
 והוא איגו הגון לה היא מתנפלת עליו והוא מתרחק ממנה שגא׳(תהלים קבי)
 כחצים ביד גבור כן בגי הגעורים וכתיב בתריה אשרי הגבר אשר מלא את
 אשפתו מהם. שוגה ומשכה (ב) דומה לאשה שיולדת בגיס וקוברת שגאמר
 (הושע ט) כי אם יגדלו את בגיהם ושכלתים מאדם אל תקרי ושכלתים אלא
 ושכחתים [ז] *) (רבי שמעון בן אלעןר אומר הלומד תורה בילדותו דומה
 לרופא שהביאו לפגיו מכה ויש לו איזמל לחתוך וסמגי רפואות לרפאות הלומד
 תורה בזקגותו דומה לרופא שהביאו לפגיו מכה ויש לו איזמל לחתוך ואין לו

 *)הגר״א גורס זה גס׳׳פ הקודם הגהות הגרי״ב
 (א) [פסחים דף צס.]: (ב) [סנהדרין דף צס.]: (ג) נ״א והגריא מרובים אינו נטוה : (ד) נ״א גימוח

 והולך לו: (ה) נ״א כלונס: (ו) [חגיגה דף סו:] :
 [א] ולא המדרש הוא עיקר אלא המעשה : [ב] רשב״א אומר הלומד חורה וירא שמימ דומה לרופא
 שהביאו לפניו מכה ויש לו אזמל לחתוך וםמני רפואה לרפאות . הלומד תורה ואינו ייש דומה לרופא
 שהביאו לפניו מכה וי״ל אזמל לחתוך ואין לו סמני! לרפאות: [ג] ר״א אין: [ד] אלישע בן אבוד.
 אומר הלומד ילד כוי: [ה] תמה לעיסה שהיא לושה בחמין : [ו] בזקנוחו רומה לעיםה שהיא לושה בצונן: [ו] ושכחתים ונאמר (דברים יא) ושמתם את דברי ונוי שיהיו ד״ת מצויינים : [ח] אבנים : [פ] רםן

 לבלום ואדם: [י] לזהב ולזכוכית: [כ] וזכוכית: [ל] אף ת״ח אע״פ שסרח י״ל הקנה: [מ] שכל:

 תומת ישרים. כלים נאים. בספר כתיבת יד כתוב כלונס וכיכ בערוך בלנם ולא פירשו אבל לפי עגינו נראה שהוא מתג או רסן : רסן לבלום צ״ל כלונס [וכ״ס בערוך]:
 הגהות מהריעב״ץ כסא רחמים

 פרס כד ואח״ב לבנים . ניב בלתי שרופים: זורקו בבת אחת. נ״ב נ״ל לגרוס בבת ראש : ללמוד וא״כ הוא אנוס דהיצה״ר א״ל בטול. ויראה דהש״ס רמז התירוץ לזה בהביאו מ״ש אף אתה ספר יראה
 1 פי' ראם הי״ל יראת ה׳ אינו חוטא ולומד ואז התורה מבטלת יצה״ר ובכן נסתר גס טענת שהיצה״ר אינו מניחו

 ללמוד: לא חכמה מביא דברים. שאס היס קורא ושונה הרגה בפלפול עצום לא יאמר היום עיינתי הרגה ואני«גייף ויגע הן עתה אדכרה וירוח לי ל״ת כזאת כי סייג לחכמה שתיקה אלא חכמה מכיאה לידי מעשה כמו שעשו
 הני אמוראי דהוו יגעים בתורה. וזמנין דיתבי אפתחא לקוס מקמי סכי [עי׳ כרכות דף כח.] ולא דברים מביא חכמה. אף שאמרו כע״פ [קיז. שכת ל:] דרבה מקמי יפתח אמר מלתא דבדיחותא וברחו רבנן ואח״כ פתמ גשמעתא.

 מימ אין לדכר דכריס בטלים קודם הלימוד. דמילי דבדיחותא דרבה היינו דברי אגדה המשמחים את הלב כמ״ש הפיי ח״א בהקדמתו עיש:
 פרק כד מע״ט . פי׳ במין יהושע עניו כו׳. וא״נ דאיכ הל״ל מדות טובות. והפשוט הוא מצות מעשיות צדקה גמ״ח שמירת שבת זהיר בקיש ותפלה וכיוצא. והמרות טובות נכללות בעשין ובלאוין ובמצות והלכת כדרכיו:

 בנין יהושע
 אל תבזה שוס אדם שבעולם. א״נ אל תהי דוחה לשמוע שוס מכמה שלא תאמר מה לי לשמעה אפשר לי לשמוע כל לש״י קדושין דף נ״ג ופ״ד דעירובין וחוס׳ גיטין דף ל״א: שמעון גנו. והוא היה מהרוגי מלכות. רש״י: ולא

 שעה שארצה אלא מאחר שזכית לשמעו שים לבך להבינו והייני נמי דבר שא״א לשמוע שסופו להשמע. רש״י: ואל תהי
 מפליג לכל דבר. שאתה שומע שאס מעכשיו א״א לה להיות עתיד הוא להיות אח״ז. מפליג כמו מסליגין
 גדגריס. רש״י. והר״כ כתג אל תהי גז וכו׳ לומר מה יוכל פלוני להזיק לי. ואל תהי מפליג לכל דגר. מרחיק
 לכל דבר •שיש למוש עליו אל תאמר רחיק הוא שיהיה ואין לדאוג ממנו ע״כ י• יחבל לו. הבוזה א׳ מד״ת סוף
 מהמשכן עליו כד״א אס חבל תחבול שלמתרעך. ילקוט: וירא מצוה הוא ישלם. יקבל שכר.רשיי: לעגלה
 שכיבשוה . שבעודם קטנה מלומדת בעול ואוהבת אח״כ הדישה שרגילה בה. בן בתורה מי שלמד בילדותו לא
 ימוט ממנו בזקנותו שההרגל נעשה טבע : בפרה סוררה. ענין מרידה ואינה מושכת נטיל: לשה כחמין.
 שע״י החמין נתממצה העיסה ועולה למעלה לאפוקי כצונן נשאר העיסה כאבן רומס ואינה עולה. בך בילדותו
 השכל מתגכר גס כי יזקין לא יסור ממנה כי זקני ת״ח כ״ז שמזקינין דעתן מתיישבת כדאיתא סוף מם׳ קנים
 כעין זה כתב המפרש: על נייר חדש. שדינקה שם יפה ואינו נמחק לעולם כך כלומד כילדותו אינו שוכח
 לעולם רש״י: והלומד תורה בזקנותו. אדם שהתחיל בזקנותו שוכח הכל מיד ומאבד מהר כמו כתיבה על
 נייר מחוק שאין הכתיבה שעל המחק אדוקה ועומדת אלא שנמחק והולכת. רש״י: על נייר ישן. כפיא ספיד
 הגירסא על נייר מחוק ועיש כתוי״ט שמקיים גרסא ההוא: רשב״ג מוסיף וכוי. ושנזקנותו אינו לומד
 לכסוף כלל והוא מתרמק ממנה כמשל הזקן שנשא כתולה: כחצים ביד גכור. להלחם כס את אויביו: כן
 כני הנעורים. התלמידים שאדם מעמיד מנעוריו: אשר מלא את כצ״ל מאותם מציס. אשפה תיק המציס
 שקורץ קוברי״ן בלעז רש״ וסיפיה דקרא לא יבושו וגו׳: שוגה . לומד עיין סנהדרין דף צט סע׳א: כיא
 יגדלו. ואף אס יגדלו כניהס וינצלו מהמקרים ההם מ״מ ימותו בנערותם ולא יבואו לזמן שיקראו אדם וזהו
 ושכלתים מארס כי מי שכניו מתים קרוי שכול. מפרשים: א״ת ושכלתים אלא ושכמתיס. ולכך כתיב שכול כדמצינו
 בדואג שלא מת עד ששכה חלמודו והיה שכול קודם חצי ימיו כדאיתא סנהדרין דף סט טיב והיינו הסמיכות כפ׳
 משפטים לא יהיה כך משכלה וגו׳ את מספר ימיך אמלא ר״ל אני מבטיחך שלא השכח ההורה ונמשך מזה את
 משפר ימיך אמלא. מפרש: הלומד מורה כילדומו. אינו שיכה מהרה כדלעיל על נייר חדש. ונמצא אס
 קשה לו דבר כמקוס זה מתרן ע״י סוגיא אמר כ׳ ד״ח עניים כמקום זה ועשירים כמקום אחר מ׳כ יש כידו
 רפואה לרפאות לא כן הזקן ששוכמ אין בידו רפואה זו רק האיזמל בידו שהקושיא במקיע ־• יהיו מצוייניס לך
 זמ״ז. כדאיתא בעירובי! דף נד א״ר חשדא אין התורה נקנית אלא בציוני! דכתיב הציני לך ציונים פשה ציונים
 לתורה: זה כצד זה. פעמים מתר! ממקום קרוב פעמים ממקום רחוק: שגאמר קשרם על אצבעותיך .
 שתוכל להראות באצבע מיד שכך הוא כמקום פלוני: כתבם על לוח לבך.מכח שהיא כתובה על לות לבך אתה
 זוכר הכל: ואומר קשרס על לכך תמיד. אס התלמודך חמיד נקשר כלוח לבך זה היא ענדם עדוי וקשוט יפה

 לגרגרותיך. ועיין מפרש שמאריך הכא :
 פרק ארבעה ועשרים אלישע כן אכויה אומר וכו׳ מע״ט. עניו וסבלן אהבת רטך כמוך וכדומה:
 1 שבוגר, אכניס מלמטה. שהוא יסוד חזק ונקט המשל כזה ע׳׳ד וכל כנין

 וגי׳ א״ת בניך אלא בוניך ועיין ס״פ השלום: אין מחין. כך ע״י מע״ט אינו זז ממשנתו: לסיד שטוח .
 בא להוסיף לא די שאין מככן אלא ג״כ שהתורה ומע׳יט שעשה יגינו עליו שלא יבשל כתטא והיינו לסיד שטוח
 ט״ג לביניס דהסיד גורס מגי! שאין המיס מזיזין וממחין הלבנים. מפרש: שגיטוח ע״ג לכניס. ר״ל שניטול
 ונקלף הטוח מע״ג לכנים: פיםפם. פי' כערוך שהוא האבן שיש לו ד' פיוח על ל׳ רוחותיה ואינו נופל וכן
 מוכח לקמן םפכ״ח ד״ה אכן פיספס כך כוס זה יש לו מושב רחכ תחתיו ואינו נוח ליפול: ואדם שאין גו
 מע״ט וכוי. סוף שההורה נשחכח ממנו ודואג יוכיח כדלעיל. מפרש: כלים נאים. הכלל הכל הרסן לכלום
 וכלי עדוי שמייפיס בו ויכול להטות הסוס ההוא למקוס שלכו חפן כך הנמשל באדם שיש כו מע״ט מהנהג
 טס הכל בנחה ונהנין ממנו עצה וחושיה: ואדם שאין נו מע״ט . ע״ז נאמר (מלאכי נ) כי שפתי כהן ישמרו
 דעה והורה יבקשו מפיהו וגו׳ אס הרב דימה למלאך ה׳ צכאוח הורה יבקשו מפיהו ואס לאו אל יבקשו חורה
. כס״א הגירסא במעיו: ויוצאין מפיו. משוס דגירסא ו  מפיהו כדאיתא כחגיגה דף ט״ו. מפרש: בדמי
 דינקותא אינו שוכח לכן הכל מתוקן ומפורש אצלו. מפרש. (ועיין עירוני! דנ״ד): וגוחין לאבדס. עיי שכחה
 רש׳י חגיגה דף טו: יש לו הקנה. שמתינן לנקנ או סנםיס והוא שלם כמקדם לאפוקי כלי זכוכית א״א
 לתקן השבירה כ״א שמחיכין אומו לגמרי ככבשן ופנים מלשוח נא לו: ומה אני מקיים. לענין מה נכהג זכוכית
 בין זהב לכלי פז דכוודאי גיכ להקיש אליה לכאן ולכאן. מפרש: פגיו מצהיבות כפז. פז זהב טהור מנהיר
 כמרגלית. רש״ שס כפסוק: בעשרים שנה . כסדר אליהו זוטא פט״ו איתא כעשרה שנים וכ״ז כסגנו! אמר
 וכשם ר״י כ! אלישע ע״ש: כיצד ישב ששה מדשיס וכו׳. כל ששה חדשים משכמ לפ׳׳ע מדריגה יותר עד שיושב
 ודומם מכל. ומה שנקט כל פעם מדריגה של ששה מרשים סמך אקרא על שדה איש וגו׳ וסתם שדם נמשך

 זמנה

 מצאתי לגוף טוב. היינו בעניני גוף ששומע חרפתו ושותק אבל דברים הנוגעים אל הנשמה כתיב ודברת כס:
 לא חכמה מביא דברים . כי סייג לחכמה שתיקה ואיהא מגילה דף י״ח מלה נסלע שתיקותא כתרן: ולא
 דברים מביא חכמה. כי אדרבה כרוב דברים וגו׳: אלא מעשה. כמע״ט ותורה ומצות הדבור נאה כדאיתא
 בירושלמי סוף מסי ברכות כל פיטטיא נישין ופיטטיא דאורייתא טכין כל שתיקותא יפה ושתיקותא דאורייתא
 גישא ואפשר לרמז גפיא פ״ו מ״א כל העוסק כתורה זוכה לדברים הרבה ר״ל שיכול לדבר מה שרוצה בתורה

 ועיין ילקוט פ׳ בהעלותך פי׳ב על פסוק ותדבר מריס וגוי מעשה נאה מהויכוח בין השתיקה וסדגור:

 פרס *שלשה ועשרים בן זומא. הוא ריש בן זומא. וכן עזאי הוא ריש ב״ע ולפי שלא האריכו
 1 ימים נקראו כשם אביהם. ל״א אלו ג׳ לא נסמכו כדאמרינן כסנהדרין דף יז

 טיב היושבים לפני חכמיס שמעון ב״ע ושמעון כ״ז ושמעון התימני. רש״: הלומד מכל אדם. ואפילו מי
 שאינו גדול ממנו כחכמה הולך ולומד ודוחק ונכנס ככל מקום שהם כני תולה ואינו מתבייש. רש״י: מכל מלמדי
. כלומר הייתי לומד תורה מכל  וכו׳. כל מי שכא ללמדני הייתי משכיל ושומע לדבריו שלא בושתי: השכלתי
 מלמדי דאין לפרש שריל שנעשה משכיל יותר מן מלמדיו שאין זה חרוש שלאחר שלמד הארס מלומדיו שהוא
 מתחכם ומשכיל יותר ממה שהשכילו מלמדיו. זקיני בד״ח ותו״ט: איוו עלוב שבעלובים. שיש עלובי! שהמה
 רק כדבר א׳ עלוב ולא ככל הדברים . אכל אס הוא עלוכ כמשה רכינו ע״ה שהיה עניו מאד כדעתו בכל
 דרכיו הוא עלוב ככל כדאיתא כילקוט ועי״ל פיט ד״ה והאיש משה: איזה עשיר שבעשירים. שיעמיד בעשרו
 המיד ויהיס עשיר כעשירים: זהו ששמח בחלקו. בחלק שהקכ״ה מזמין לו הכל נוטל כעין יפה ויש לו תירות
 נפש ולב טוב כאותו חלק שהקכ״ה.מזמין לו כין טוב וכין רע בין רב וכין מעט ואינו מצטער להיות רדוף
 ולהוט לאצור ולקנות יותר מחלקו ואילו לא היה משמח מיגיע כפו שהוא אוכל מאי אשרי איכא. אפי׳ עשיר
 שנעשיריס ודואג ועצב כחלקו הרי הוא כעני שבעניים א״ו באוכלו כשמחה קאמר ומדקמשכח ליה קרא הכי אלמא
 עשיר קרי ליה. רש״י: שנא׳ אשריך וכו׳. כעוה״ז שלא תצטרך לכריות. ולהעוה״כ רזה שהוא נהנה מיגיעו לא
 בא לידי גזל ונומל שני עולמות. רש״י. לאפוק׳ אס הוא להוט אמר הון רב מסתמא נותן עיניו בממון אחרים
 ואיא כלא יהיה מעורב בו פרוטה א' של גזל וכתיב(ירמיה יז) עושה עושר ולא כמשפט כחצי ימיו יעזבנו.
 וכשהוא שמח בחלקו אינו נבהל לפרוטה של גזל ושום נדנוד איסור א״כ אותו מעט שיש לו לא ימונו לעולם לכן
 יאות לקלות לו עושר. מפרש: איזהו גבור שכגכוריס. שראוי שיתהלל בגבורתו. ר״ב: את יצרו. יצה״ר
 בקרא יצר סתם לפי שקדם ושליט בגוף הוא לכדו. מד״ש כשם הרי" קארו. וכתב עוד לפי שרוב העולם הולכים
 אחרי שרירות לכס הרע כי טבעם נטוי אליו יותר כי יצה״ט הוא איש מסכן וחכם ואין עוזר לו וכאילו אינו
 יצרו של האדם רק היצה״ר ולכן היא גבורה נפלאה לכביש את יצרו ולהכניעו תחת כפות רגלי יצס״ט ע״כ:
 שנאי טוב ארך אפים מגכור. הכי הוי פרושו דקרא טוב ארך אפיס הבא מצד הגבורה של כבוש היצר לא
 מצד רכות הטבע יכן מושל כרוחו מלוכד עיר מן המלך שלאחר שכבש את העיר ובאו לידו האנשים המורדים
 בו מושל ברוחו ואינו הורג!. ר״כ: מלאה גכוריס. כדאיתא פ״ס דסוכה דף נב צדיקים נדמה להס כהר
 גבוה ויהיו כוכים על שנוכרים כצער שהיה להם לכבוש אותו בתייהס כפרש״. שם. ועל הא דאיהא סתם שגס
 הקנ״ה מתמיה ובעיניו יסלא שנאמר וכוי הארכתי כמדושי כס״ד: עלה מכס. סיפא דקרא וירד עוז מבטחה
 ר״י ור״נ ר״י א׳ עוז זו תורה שנאמר ה׳ טוז לעמו ימן. מבטמה שכטמונה כה ומתן שכרה כצדה רנ״א וכו׳
 מכטמה שכל מי שיגע כה כטומ שהוא גוזר ואמרים מקיימים אותו כדאיתא בילקוט עיש: גבורי תורה. דט״י
 מתיש כת היצה״ר כדאיתא שס כשוכס אס פגע בך מנוול זה משכהו לכהמ״ד. מפרס. והיפ מס שעלה מכס וכבש
 עיר גבוריס הוא מכמ התורה שהיה מתגבר כס וזס אין גכוריס אלא גבורי תורה שעיקר גבורה שמתגבר א״ע
 ט״י התורה כנ״ל. עיין ספ״ק דקדושין דף מ: וי״א מה״ש. שהצדיקים מתגברים יותר במעלתם ממה״ש שהמלאך
 נקרא עומד והצדיקים נקראים הולכים ממדרגה למדרגה והילקוט תהליס מביא ראיה אמרת ממ״ת וממרע״ה: ר'
 נהורא׳ אומל. נשכת דף קמז ע״ב איתא שהיה ר׳ נממיה ואמרי לה שהיה ר״א כן ערך ולמה נקרא שמו ר׳
 נהוראי שמנהיר עיני מכמיס כהלכה. רש״י. ונעילונין לף יג ע״נ איתא תנא לא ל״מ שמו אלא לני נהולאי ולמה
 נקרא וכו׳ וקצת צ״ע סוף קדושין וסנהדרין דף צט ע״א דאיתא רמיא וכו׳ ר׳ נהוראי אומר וכו׳ נמצא לכאורה
 מוכח שר״נ לאו ל״מ הוא [בם׳ יוחסין כסב כשם ל״מ רר״מ לאו היינו ר׳ נהוראי ובעירובין ישם צ״ל לא ר״מ שמו
 אלא ר׳ מיישא שמו ואיידי מקט לא ר״מ שמו. נקט לא ר׳ נהוראי כוי ולא קאי על ר״מ ע״ש וכן מוכרח ללא
 קאי על ר״מ דנהוראי שמו ולמה נקרא שמו כוי דהרי שמו העיקרי נהורא עמו שרי ואמאי הוכרחו לקרוחו שס
 אחר לומר שמאיר עיני חכמים] וי״ל: הוי גולה למקוס הורס וכו׳. טיין במפרשים כפ״א פ״ד מי״ד: הוא
 היה אומר. משמע שר׳נסוראי אמר הכי. וכפ״א פ״ד מיג איתא שכן עזאי אמר כן: אל תהי בז לכל אדם.



ה ועשרים מ ע ב ר ק א ר י נתן פ ת דרב ו ב  א
 דבר מצוה סימן יפה לו. מתוך דבר בטלה סימן רע לו. מתוך שמחה מימן
. (י) מתוך השחוק סימן יפה לו. מתוך  יפה לו. מתוך עצבות סימן רע לו
. ו . במוצאי שבת סימן רע ל ו  בכיה סימן רע לו. מת בע״ש סימן יפה ל

 מסכתותיו וראשי פרקיו פוף שיושב ודומם ועליו אמד שלמת (משלי בד) על
 שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב והנה עלה כלו קמשונים כסו
 פניו חרולים וגדר אבניו נהרסה. וכיון שנפל כותלו של כרם מיד חרב כל

. במוצאי יום הכפורים סימן יפה לו: לו  הכרם כולו י ז הוא היה אומר כל(א) העושה מצוה בחבידו מעלה עליו הכתוב מת בערב יופ הכפורים סימן דע'
ג כשחלה רבי אליעזר (אמרו) אותו היום ערב שבת היה נכנס רבי _עקיבא ^ ם ד  באילו לא עשאו אלא בגופו. [א] משל למה הדבר דומה 00 למלך בשר ו

 שצד צפור וגתגו לאחד מעבדיו ואומר לו הוי זהיר בצפור זה שאם אתה נזהר"י׳
 בו טוב ואם לאו אני נוטל נשמתך תחתיו. כך אמר הקב״ה לישראל

 וחביריו לבקרו(כ) [ט] והיה ישן בתוך חדרו והם יושבין בטרקלין שלו נכנם
 הורקגוס בגו לחלוץ תפילין שלו ולא הגיחו והיה בוכה ויצא הורקנוס ואמר
 דברי תורה שנתתי לכם אם אתם משמרים אותן טוב ואם לאו אני נוטל לחכמים רבותי דומה לי שנטרפה דעתו של אבא. אמר לו בגי לא דעתי גטרפה
(רק השמד לך ושמור נפשך מאד פן תשכח^׳אבל דעתך גטרפה שהגהת הדלקת הגר שנתחייבת עליה מיתה לשמים והיית  נפשכם תחתיה שנא׳(דכרים ד)
י מתעסק בתפילין שאין אתה מתחייב עליהן אלא משום שבות . כיון שראו  את הדברים אשר ראו עיניך)(שם לב) כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם,. מ
! חכמים שדעתו מיושבת עליו(נכנסו) ישבו לפניו ברחוק ד׳ אמות אמרו לו - ^ ״ • ״ י . - ! ״ ־ • • • י • מ ד ד ע  ץ
י דבי כסת עגולה והבידור והאימום והקמיע ותפילין שנקרעו מהו (מקבלין

 u w ? s י 1 w u  y u ׳ >

 א בן עזאי אומד כל שדעתו גוחה מפגי חכמתו סימן יפה הוא לו. ושאין׳;׳, טומאה) אמר להם מקבלין טומאה והטבילו אותן במו שהן והזהרו בהן שהן
. כל שדעתו גוחה מפגי הלכות גדולות שגאמרו למשה בסיגי. והיו שואלים לו בטהרות בטמאות ו  י דעתו גוחה מפגי חכמתו סימן רע הוא ל
. במקוואות. אמרו לו רבי מה הוא זה אמר להם טמא. מה הוא זה אמר להם ו . ושאין דעתו נוחה מפגי (י) יצרו סימן רע ל ו  (0 יצרו סימן יפה ל
. שאין רוח חכמים ז£״אטהור . והיה משיב על טמא טמא ועל טהור טהור. אח״כ אמר ר׳ אליעזר ו  כל שרוח חכמים גוחה הימגו(בשעת מיתה) סימן יפה ל
. (יי) כל שפגיו זקופות M למעלה סימן יפה לו. וכל לחכמים תמה אגי על תלמידי הדור שמא יענשו מיתה לשמים אמרו לו רבי  גוחה הימגו סימן רע לו
 מפני מה. אמד להם מפני שלא באו ושמשו אותי. ואח״כ אמר לעקיבא בן
 יוסף עקיבא מפני מה לא באת לפני ושמשת אותי א״ל רבי לא נפניתי. אמר
 לו תמה אני עליך אם תמות מיתת עצמך וי״א לא אמר לו כלום אלא כיון
 שאמר רבי אליעזר לתלמידיו כך מיד נמס דמו בקרבו אמר לו רבי עקיבא רבי
 מיתתי במה אמר לו(ר׳) עקיבא שלך קשה 00 מכולן נכנס ר״ע וישב לפניו
 ואמר לו דבי מעתה שנה לי פתח ושנה לו ש׳ הלכות בבהרת באותה שעה
 הגביה רבי אליעזר שתי זרועותיו והניחן על חזה שלו ואמר אוי לי על שתי
 זרועותי אלה ב׳ ספרי תורות שגפטרין מן העולם שאם יהיו כל הימים דיו וכל
 (מ) קגים קולמוסים וכל בגי אדם לבלרין איגן יכולין לכתוב כל מה שקריתי
 ושגיתי ומה ששמשתי לחכמים בישיבה ולא חסרתי [י] (0 (מכל אשר שאלו
 עיגי) אלא כאדם שטובל אצבעו בים ולא [כ] חסרתי מתלמודי אלא כדי שיכחול

 שפניו כבושות למטה סימן רע לו. נתן עיגיו בבגי אדם סימן יפה לו(י) לא
. כל  נתן עיניו בבני אדם סימן רע לו . כל שפניו מצהיבות סימן יפה לו
0 בשעת פטירתו של רבן יוחנן בן זכאי היה ) . ו  שפניו משחירות סימן דע ל
 מגביה קולו ובוכה אמרו לו תלמידיו רבי עמוד שהגבוה נד עולם פטיש החזק
 מפגימה אתה בוכה אמר להם וכי פגי מלך בשר ודם אגי הולך להקביל שאם
 יכעוס עלי אין כעסו אלא בעוה״ז ואם אוסרגי אין אסורין אלא בעוה״ז אם
 ממיתני אין מיתתי אלא בעוה״ז ועוד שאני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון.
 הא איני הולך להקביל אלא פני מלך מלכי המלכים הקב״ה שאם יכעוס עלי
 כעסו בעוה״ז ועולם הבא [י] ועוד שאיני יבול לפייסו בדברים ולשחדו בממון.
 ועוד שיש [ה] לי שתי דרכים אחת לגן עדן ואחת לניהנם ואיני יודע אם יכרעני
 לגיהגם או אם יכגיםגי לגן עדן. [י] ועליו הכתוב אומר(תחלים כב) לפגיו יכרעו

 רבי
 גתכיגסו כל הקישואין כולם

 כל יורדי עפר וגו׳(במשה הוא אומד ויגוע וימת ויאסף אל עמיו) ואומר־£'אהמבחול מן השפופרת ועוד אגי שוגה ג׳ מאות הלכות במכשפה לא תחיה
 (שמות לג) והסירותי את כפי [ז] ואומר (יחזקאל ב) ויפרוש אותה לפגי והגה וי״א שלשת אלפים (משל) הלכות ולא שאלגי אדם בהם דבד מעולם חוץ
. דבר אחד פגיםי-^׳מעקיבא בן יוסף שפעם אחת אמר לי רבי למדגי איך גוטעים קישואין(ואיך א ב  כתובה פגים ואחור וכו׳ פגים בעוה״ז ואחור לעולם ה
 יסורין של צדיקים בעוה״ז ושלוותן של רשעים בעוה״ז. ואחור מתן שכרן של עוקרין אותן) אמרתי דבר אחד גתמלא כל השדה קישואין. אמר לי רנ
׳ . . l l— ם י נ י ח ^ י 1 ,  צדיקים לעתיד לבא ופורעגותןשל רשעים בגיהגם. [ה](ח) וכתוב א

(שם לב) קיגה היא . קיגים זו פורעגותן של רשעים בעוה״ז שגא׳  והגה והי
 וקוגגוה בגות הגוים תקוגגה אותה. והגה זה מתן שכרן של צדיקים לעתיד
 לבא שגאמר (תחלים צב) עלי עשור ועלי גבל עלי הגיון בכגור. והי זה
 פורעגותן של רשעים לעולם הבא שגא׳(יחזקאל ז) הווה על הווה תבא ושמועה
 על שמועה תהיה. (ט) הוא היה אוטר פגו הבית מפגי הטומאה והכיגו כסא
 לחזקיה מלך יהודה 5 ב הוא היה אומר מת מתוך היישוב סימן יפה לו .
 מתוך הטירוף סימן רע לו. מתוך הדיבור סימן יפה לו. מתוך השתיקה סימן
. מתוך דברי תורה סימן יפה לו. מתוך דבר סחורה סימן רע לו. מתוך  רע לו

 למדתגי גטיעתן למדגי עקירתן. אמרתי דבר אחד
 למקום אחד. א״ל ר״א בן עזריה רבי מגעל שעל גבי האימום. אמר לו טהור.
 [>] והיה משיב על טמא טמא ועל טהור טהור עד שיצתה גשמתו בטהרה.
 מיד קרע ר״א בן עזריה את בגדיו ובכה ויצא ואמר לחכמים רבותי בואו וראו
 ברבי אליעזר שטהור הוא לעוה״ב(לפי) שיצתה נשמתו בטהרה . לאחר שבת
 בא ר״ע ומצאו [מ] באריסרט׳ שבא מקסרי ללוד מיד קרע את בגדיו ותלש בשערו
 והיה דמו שותת וגופל לארץ והיה צועק ובוכה ואומר אללי [נ] רבי עליך אללי
 [ס] רבי עליך מרי שהגחת כל הדור יתום. פתח עליו בשורה ואמר אבי אבי רכב
 ישראל ופרשיו [ע] מעות יש W לך עלי ואין לי שולחגי לרצותן • ד בן עזאי

 הגהות הגרי״ב אומר
 (א) נ״א וסגר״א הםעשה את חבירו לעשות טצוה מעלה בוי כאילו עשה הוא בנופו [וכיה כסנהדרין דף
 צט.]: (ב) [עיין מנהות דף צנן:]: (נ) נ״א יוצרו: (ד) נ׳׳א יוצדו: (ה) [כהונות דף ק;:]: (ו) נ״א נתן
 עיניו בכותל : (ז) כרכור. דף כה: : (ח) [עירוכין דף כא. ובשינוי נוסהא ע״ש]: (ט) [כרכוח דף הח:] :
 (י) [נהונוח דף ק;:]: (כ) נ״א והוא יושב בקינוף סנהדרין דף סח.: (ל) נ״א משלהן: (ט) נ״א וסנר״א

 אגמים: (נ) נ״א מן התורה (ונוי) [ונמו׳] מרבותי ונ״ה ני' הנר״א:
 סי׳

 נוסחת הגר״א
 [א] אלא בנופו כל השוכח דיא ממשנהו מעלה עליו הבהוב כאילו מתחייב בנפשו שנאמר רק השמד לך
 ושמור נפשך מאד פן חשכה את הדברים אשר ראו עיניך משל: [ב] בשעת מיתה : [נ] הימיני:
 [ד] ואם אוסרני אשורו בעוה״ז ובעוה״ב ואם ממיתני מיתחי בעוה״ז ובעוה״ב: [ה] לפני: [ו] לגן עדן
 שנאמר לפניו: [!]וראית את אחורי ופני לא יראו פני בעוה׳׳ו ואחורי לעוה״ב : [ח] ואומד יפרוש אותה
 לפני והנה כחובה פנים ואחור : [ט] והוא יושב : [י] מרבותי אלא : [כ] חסרו ממני תלמידי: [ל] ויצאה

 נשמתו: [מ] אדונו: [נ] לי עליך רבי: [ם] לי עליך רבי ומורי: [ע] הרבה : [פ] לי ואין כוי:

 תומת ישרים, חכמתו. נ״ב ניא הכטים ובן בפעם השני: משחירות . ניב נ״א קרובות [אולי צ״ל ונגמ׳ דכהונוהאיהא ירוקות]: ואומר ויפרוש אוחד,. נ״ב כל זה הפסוק אינו בנ״א וכתוב למטה קודם
 ובחוב אליה קינים [וכיס גירסת הגריא] : [לאחר] שבת. צ״ל השבת : והיה בוכה וצועק ואומר כצ״ל:

 כקדושה וכטהרה וה״ט נמי מתוך הדכור: מתוך השחוק וכוי. עיד ותשחק ליום אחרון ופי׳ היפ״ח דהקכיה
 מראס שכרן של צדיקים קודס מוחן כדאיהא כמדרש הניל וע״י שהס ששים ושמחים כראוחן גודל שכרם שמזומן
 להם עי״! נעשו כישיניס ממון שונע ונפשם יוצא בנשיקה שהנפש מהדנקת בשכינה כשרואה אוחס [ושמעחי
 שזש״ה כי לא יראני האדם וחי כפי השא ריל כשרואה השכינה ואז אינו חי שמתדכק בשכינה] וזה שאמר מס
 מתוך שמוק סימן יפה לו שזה יורה שראה השכינה והשכר שלו. ע״כ. מפרש: בעיו״כ. שמעתי הכוונה כעיו״כ
 של ארס שלא נמהלו לו עדיין כהעוה״ז עוונותיו וכן ההיפך כמוצאי יו״כ שככר נמהל לו הכל קידם מותו סימן יפה
 לו: בקינוף. ארבעה עמודים וכילה פרושה עליה כדאמרינן פיק דשוכה. רשיי: לחלוץ תפילין. של אביו
 קסכר שנת לאו זמן חפילין הוא ואסור להניחם שמא יצא כהן לרה״ר. רש״י: ולא הנימו. שס איתא גער בו
. שם אימא למכיריו: שנטרפה דעתו. וקרוב הוא למות שאילו סיס דעתו מיושבת  ויצא בנזיפה: רבותי
 עליו היה מולן תסיליו. רש״׳: אלא משום שבות. המנימ תפילין בשבת אין כאן אישור מלאכה ואפילו יצא
 לרה״ר דהא דרך מלבוש הוא ותכשיטין הוא לו כחול. רש״י: ברחוק ד״א. מפני מדוי שכרכוהו כמחלוקת תנור
 של עכנא׳ ככימ סיפ הזהב. רש״י: כסת עגולה. קטנה היא שעושים השרים תחת מראשותיהם. ערוך וכ״כ הר״כ
 פ״׳ דמקוואות מ״ב. אבל הרמכ״ס מפרש שס כע׳׳א ע״ש: והבידור. פליטא מחופה עור ומלאה מתוכו צמר
 של איל נדומק וישחקו נו. רש״י ורמכיס. וכן אימום שלהס של עור היה כעין מנעל וממולא מתוכו שער ופיו
 הפור ונו היו עושין המנעלים נמו שעושין הרצעני! שלנו נדפוס של עז. רש״: והקמיע. של עור וממולא
 מתוכו ותלאוהו כצוארו לנוי. רש״י: ותפילין. יש נתוכן פרשיוח כחוכים כקלף תוך הכתיס. ר״כ פכ״ג דכליס
. לפי שנחלקו כאלו ר״א וחכמים כסדר  ועיש. ובגמרא דסנהדרין לא קחשיכ חפילי! אלא עניניס אחרים: מהו
 טהרות כלים פכ״ג חכיא אינן מקבלי! טומאה לפי שכלי עור אין מקבל טומאה אא״כ יש לו בית קבול דהא איהקש
 לשק והני הואיל וקבול! לעשות למלאוחן מלוי כתוכן עולמית לא שמיה קבול ורא״א מקבל טומאה דכית קבול
 העשוי למלאות שמיה קבול ועוד נמלקו ככדור ונאימוס שנקרע ונראה חלל שלהם דמודו רבנן דמקנלי טומאה
 דהא איכא כיח קבול ופליג׳ לעני! טבילה שחכמים אומריה מה שכהוכו חוצן ורא״א מה שבתוכו אינו חוצן דכולו
 חד כלי הוא וכשעת פטירתו היו רוצין לידע אס חזר בו ושאלוהו מה אומר כאותן שני המחלוקות אמר להם
 טמאים אפילו שלמיס והטומאה נוגעת בחון. רשיי. והתוס׳ כתכו שבהדיא לא אשכחן פלוגהא אלא וכוי ע״ש. וצ״ל
 לדברי תוס' דכפ' י׳ מ׳כ דמקוואות מיירי היכי דלא נקרעו: כמו שהן. כלומר אס נקרעו שחכמים מודים
 שמקבלים טומאה וחלוקים עלי לומר שהמלוי חוצן. ועומד אני נדנרי שהמלוי אינו חוצן שמטבילן כמות שהן.
 רש״י: שמא יענשו מיתה לשמים. שס כסנהדרין איתא תמה אני אס ימותו מיתת עצמן: לא נפניתי.
 לא היה לי פנאי: שלך קשה משלהן. מפני שלכך פתוח כאולם ואילו שמשתני הייה לומד הורה הרכה. רש״י:
 אלה כ׳ ס״ת. שם אימא כגמרא שסם כשתי ס״ת שנגללין ופרש״י שגולל,( ס״ת הכתב מכוסה כך ההעלם
 ותתכסה תורה שבלבי כשאמות לפי שלא שמשוני ולמדו ממני וע״ש כמהרש״א: שטובל אצבעו ביס. שס
 איתא ולא חסרתי ממומי אפילו ככלב המלקק מן היס ופרשיי לפי חכמתה שהישה גדולה אין למודי עולה
 לחסרס ולקבל מהס חכמה אלא מעט ככלב המלקק מן היס וכן תלמידי לא חסרוני ולא קבלו מחכמתי לחסר
 את יתרון מנמתי מהם אפי׳ כמו שמחסר המכחול בשפופרת נטבול א׳. שפופרת קנה שמתנין כה כחול. קיסם
 של ען או של כסף שתוחכין מכחול כתוכו ומטכלו ככחול ומוציאו: במכשפה לא המיה. בס איתא כבהרת
 עזה ופרש״י כהל׳ מראות נגעים: ג׳ אלפים . שם אימא ג' מאית הלנית וייא ג׳ אלפיס הלכות. כנטיעות
 קישואין ופרש״י הלכות מיני כשפים שעל •דיהס נתמלא כל השדה קשואיס. ומקשה הגמרא היכי עכיד הכי
 וכו׳ ומשני להתלמד שאני וכוי ע״ש ־• שפעם א׳ אמר לי. כשהיו מהלכי! בדרך. גמרא שס: איל ראכ״ע. שם
 ליתא ראכ״ע אלא משמע שכל תלמידיו שאלו זה: מגעל שע״ג האימום. שאף בו נחלקו בתישפתא דטהרות
 חכמים אומרים הואיל ואינו ממוסר מלאכה הצריכה אומ! כהדיוט יכול לסלקו מעל האימום ככר שס כלי עליו
 וטמא ור׳יא מטהר שעדיין לא נגמרה מלאכתו. רש״י: מקםרי ללוד . שהיו נישא־! את מטתו מקסרי ללוד.
 רש״' ־• ותלש כשערו. היה מכה כבשרו עד שדמו שותת. גמרא שס וכתבו התוספות ומשום שרט לנפש(ויקרא
 יט) לינא דמשוש תורה קעניד כדאמר הרכה מעות יש לי ואין לי שולחני להרצותן ע״כ: פתח עליו כשורה.
 שהיו מישי! שורה סביבות המטה להספד. רשיי. אבי אבי רכנ ישראל וגו׳. הך קרא צעק אלישע על אליהו
 (מ׳כ כ) ותרגום רבי רבי דטכ להון ישראל בצלותיה מרתיכ׳! ופרשי! וכתב המהרשיא והנא נראה לפרש רבי
 רני הוא רכב ישראל ופרשיו במלחמתה של תורה ואמר מעות יש לי וכוי ודימה את עצמו ליש לו מעות ומטבעות
 ואינו יודע ומכיר חותן שבוודאי כשנותנ; לאמריס שאינו שלחני הוא מפסיד כהן. כן הדבר הזה דריע ודאי יש
 לו הורה אכל אמר שאינו יודע ומכיר בה ככל הצורן כשאלות וספיקות שהיה לו ואץ לו שלחני להרצות; ולהשיב

 על

 בנין יהושע
 זמנה לניר ולחרישה לא פחות מחצי שנה כדאיתא ככימ פרק הפועלים. מפרש: איש עצל. ועיין רש״י שם
 שמטין דכריו כמו הנא ולקמן ספכ״ה: אלא כגופו. דיל כגופו של חבירו שמעלה עליו הכהוכ כאילו הציל
 אה מכירו כנפשו והיינו כגופו 1אס לא היה מעשה מכירו למצוה זו היה הקכ״ה נוטל נשמחו כדמסיק כמשל.
 מפרש. ולינ שיש לכוין ע״ר כאילו עשאו בגופו ר״ל כאילו המעשה כעצמו עשה המצוה בגופו. ועוד יותר מזה
 שאפילו גדול המעשה יותר מן העושה כדאיתא בכיב דף ט ע״א: שצד צפור. נשא משלו בצפיר משוס דהתורה
 יש כה שמי כמינוה כצפור. א׳ אף מי שצד צפור אס אין לו שמירה מעולה כקל יפרמ כאויי ויאבד אותה כן
 דה כחיכ כה ההעיף עיניך כו ואיננו(משלי כג). ובחינה שניה כמו שצפור בא ליד אדם ע״׳ צדה כך ההורה
 אינה נקטת אלא כיגיעה כי יגעתי ומצאתי תאמין. עיין שבת דף פט. מפרש. וע״ד משל זה נאמר כצפייס
 עפות פן יגן ה׳ וגוי (ישעיה לא): שאם את נזהר בו טוכ. במנחות דף צט ע״כ איתא תנא דכי ר״י משל
 לאדם שמסר צפור דרור לעבדו א״ל כמדומה אתה שאס אתה מאבדה איסר אני נוטל ממך בדמיה. נשמתך
 אני נוטל ממך וכתכ במסרש״א שם כח״א דכהיב השמר לך ושמור נפשך השמר לך בתורה ועי״ז תשמור נפשך
 שהיא הנשמה כאדם וכן׳ ע״ש: כי לא דבר רק הוא וגו׳. ג״כ ראיה דהקביה ניטל נשמתו כעד התורה דכתיב
 כי הוא חייכם ומכלל הן אתה שומע לאו. מפרש. ורש״י כפי׳ החומש (שם לב) כתכ כי לא דבר רק הוא לא
 לחנם אתם יגעים כה כי הרכה שכר תלוי בה כי היא חייכם ד״א אין לך דכריס ריקן כתורה שאס תדרשנו שאין

 כה מתן ככר וכוי:
 פרק חמשה ועשרים בן עזא׳. עמ״ש לעיל ריש פכ״ג: שדעתו נוחה מפני חכמתו. שחכם
 1 להיטיב הוא נמצא אינו דואג על מעשיו שעשה וזהו דעתו נוחה וכוי: כל

 שדמהו נוחה מפני יצרו. שהכניע היצהיר החת כפות רגליו ואינו יכול לו עוד כדמצינו כיעקב אבינו ע״ה וירא
 כי(אין) [לא] יכול לו וגו׳ כפי וישלח בוודאי ס־מן יפה לו שצדיק גמור הוא. ונ״א שדעחו נוחה מפני יוצרו הוא
 עיר נל שרוח המקום נוחה הימנו כדאיחא כפ״א פ״ג: כל שרוח חכמים נוהה הימנו כשעת מיהה. כלומר
 שהיה צדיק וממיס עד יום מומו לאפוקי מיומנן כה״ג ששימש ככה״ג שמונים שנה ואחיכ נעשה צדוקי: כל
 שפניו זקופות וכו׳. עיין כל זה באריכות ככתובות דף קג ע״ב: עמוד הגבוה . כברכות דף כמ ע״ב איתא
 עמוד הימיני ופרש״י כ׳ עמידים העמיד שלמה כאולם שס הימיני יכין ושם השני בועז הימיני לעולם משוב:
 פטיש המזק. המפוצן סלעים פיק״ו בלעז. רש״. ומהרש״א כמיא שם כתכ נר ישראל כמצוה כמ״ש כי נר מציה
 ועמוד הימיני שהוא היה עמוד אוחו הדור שהציל כמה צדיקים כמורכן של אספסיינוס כדאיהא פ׳ הניזקין ופטיש
 המזק כהורה כמ״ש וכפטיש יפוצן סלע: שאיגי יכול לפייסו כדכריס וכוי. כהעוה״ז יכולין לפייסו כדכריס שהוא
 ההפלה וכן לשמרו בממון בצדקה שנא׳ (משלי י ויא) וצדקה תציל ממות . אלא בדין להעה״כ קאמר דאז א״א
 לפייסו ולא לשמדו כממון. מהרשיא שס: שיש לפני שני דרכים. ר״ל גס אס לא יהיה מיתתי להעוה״כ מיהח
 עולם כרשעים גמורים מ״מ אני מתיירא שמא יוליכו אותי לדרך גיהנס להיות נדון יכ״מ כדאמרינן פ״ק דר״ה.
 מהרש״א. ולפי גירסא דהכא ואיני יודע אס יכריעני וכו׳ לכך כהכ כן לאפיקי הרי״ף כמיא כתב לפי הגרסא דהתס
 שיש לפני שני דרכים כו׳ כהכ יז״ל הכוונה יש כמה רשעים בגיהנס שאינם עולים עד שיעבור צדיק א' וזהו שנא׳
 עוכרי כעמק הככא שהוא הגיהנס ומתעכבים שם עד יעבור דרך שס הצדיק ויעטה מורה המתעטפות כו הנשמות
 ועולות עמו ועל זה היה כוכה אס כעלייתו לגן עדן יעברוהו דרך עמק הככא שהוא גיהנס כדי להעלותו עמו
 כמה נשמות או אס ילך דרך ישרה לג״ע עכ״ל: ואיני יודע וכו׳. מ״כ שלא היה הצדיק הזה מאמין כעצמו כענין
 שדרשו(כרכות ד.) כדוד לולא האמנתי וגו׳(תהליסכז) או שלא רצה ליטול את השם לפני תלמידיו ללמדם בכך ענוה
 ועיכ איל פנו כלים מפני הטומאה וכו׳ כדלקמן ומימ הודיעם שהזקיהו מלך יהודה כא ללוותו כדי שלא יהרהרו
 אמר מטתו. מהרש״א שס: לפניו יכרעו. כמדרש פי׳ עיז הפסוק שרואה פני השכינה קודם מותו דכתיב לפניו
 דקאי על הקכ״ס. ולכך דאג ר״י איזו פי׳ שיקוים כו הכרעת גיהנס או קבלת פני השכינה. מפרש: במשה הוא
 אומר. לא נמצא כך כמשה כיא כא״א ס״פ מיי שרה וכיצמק סיפ וישלש. רק כמשה נאמר ויאשף אל עמיו ס״פ
 האזינו ורישא דקרא עלה אל הר העברים וגו׳ שהראה לו מתן שכרן של כל כדאי׳ כמדרש עיש: ואומר והסירותי את
 נפי. איל הקניה והסירותי את כסי כהעוה״ז אני מראה לך מתן שכרם של יראים. מדרש: ויפרוש אותה לפני.מגלת
 תורה שכע״פ הראהו. רש״י כעירוכין דף כ״א עיא ועיש כמה שטיס כגמ׳ כמו הנא: והגד,. לשו; שממה. רשיי:
 עלי הגיון ככנור. נמצא מוכמ שמה לשון שממה: הוא היה אומר . ריכ״ז: פנו הכיה . הכלים. גמרא
 גרנות שס: מפני הטומאה. טומאת אהל המת ננל הכית. רש״י: לחזקיה. שבא אלי ללותו. רש״י. וכהכ
 הנותנ שם נעיי שריניז נל ימיו למד תורה ומצות נראה לו מזקיס שעס היות מלך למד מדן ועד גאר שנע
 קורה ומצות: מתוך היישוב. יכול לצוות אל כיתו כל דנר על נכונה ולהתוודות ולקדש השם שיצא נשמתו
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 הביישן למד ולא הקפדן מלמד. חוא היח אומר מפני מה תלמידי חכמים
 מתים כשהן קטנים לא מפני שהן מנאפימ ולא מפני שהן נוזלין אלא שפוםקין
 מדברי תורה ועומקים בדברי שיחה. ועוד שאין מתחילין במקום שפוםקים:
 ד ר׳ שמעון בן אלעזר אומר 0) ישראל שבחוצה לארץ עובדים עבודת כוכבים
 בטהרה. הא כיצד כותי שעשה משתה לבנו שלח וזימן כל היהודים שבעירו
 אע״פ שהן אוכלין ושותין [•]ושמש שלהן עומד ומשקה עליהן מעלה עליהם
 כאילו אכלו מזבחי מתים שנאמר(שטות לד) וקרא לך ואכלת מזבחו רבי אלעזר
 הטודעי אומר המחלל שבתות והמבזה את המועדות והמפר את (ח) הברית
 בבשר והמגלה פנים בתורה אע״פ שיש בידו תודה ומעשים טובים אין לו חלק
 לעולם הבא. ור״ע אומר כל הגושא אשה שאיגה מהוגנת לו עובר משום
 חמשה [י] לאוין משום לא תקום(ויקרא יט) וטשום לא תטור(שם) ומשוה לא
 תשגא את אחיך בלבבך (שם) ומשום ואהבת לרעך כמוך(שם) ומשום וחי אחיך
 עמך (שם כה) מתוך ששוגאאותה רוצה הוא שתמות W וגמצא מבטל פריה
 _ורביה מן העולם: ה הוא היה אומר האוכל אוכלין M [שאיגם עולים על גופו]
 ״(שאיגו מברך עליהן) עובר משוס ג׳ [& לאוין שביזה את עצמו וביזה את
 ״האוכלין ומברך ברכה שאיגה כתיקוגה: ן דבי יהודה בןאילעי אומד אדם
 M שמת והגיח בן ולא למד תורה מאביו והלך ולמד תורה מאחרים W הרי
 חגופה מבקש . ד״א הקפד אומר אל תהא כמשקוף העליון שאין יד בגי
 אדם יכולה ליגע בה. ולא כאסקופה העליונה(ט) [& שמבלעת פרצופות. ולא
 כאסקופה האמצעית שמנגפת הרגלים . אלא הוי באסקופה תחתונה שהכל

 דשין בה וסוף כל הבנין נפתר והיא במקומה עומדת:

 פרק שבעה ועשרים
 א רבי יוסי אומר כל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות שנא׳(ש״א
 ב) כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו W כי מכבדי אכבד זה פרעה מלך מצרים
 [ע] שנודע כבוד לפני טי שאמר והיה העולם שיצא בראש פמליא
 שלו ואמרו לו עבדיו מנהג שבעולם כל המלכים אינם יוצאים אלא
 אחר פטליא שלהם ואתה יוצא בראש פמליא שלך. אמר להם וכי פני

 גוסחת הגר״א מלי
 [א] להלוך: [ב] שסופך למעול: [ג] אל תאכל מן: [ד] שסופך: [ה] הצקנין: [ו] שלא :[ז] שלא :
 [ח] בירושלים כאילו: [ט] משלהם : [י] דברים: [כ] שתמות ומבפל פו׳ר: [ל] נ׳ דברימ: [מ] שיש לו

 בן: [נ] שמבלות: [ס] ד״א: [ע] שנהג:

 אומר הוי רץ למצוה קלה. הוא היה אומר אם עשית מצוה אחת ואין אתה
 דואג ממגה מאותה מצויה סוף שהיא גוררת מצות הרבה. העובר עבירה
 אחת ואינו דואג.מאותה עבירה סוף שהיא גוררת עבירות הרבה. שמצוה
 גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה. ששכר מצוה מצוה ושכר עבירה עבירה.
 הוא היה אומר (א) הפסק מאליך ויהא שכר להפסקך ואל יפסיקוך אחרים
 ויהא שכר להפסיקם. הוא היה אומר רד ממקומך שתים ושלש מעלות ושב .
 טוב שיאמרו לך עלה םשיאמרו לך רד שגאמר (משלי כה) כי טוב אמר לך
 עלה הנה מהשפילך לפני גדיב אשד ראו עיגיך: ךן(>0שלשה חייהם איגן חיים
 אלו הן המצפה לשלחן חבירו והדר בעלייה וכל שאשתו מושלת עליו וי׳׳א

 שיסורין מושלין בגופו. הוא היה אומר נוח (ג) [א] למלוך על כל העולם כולו 3
 מלישב (ולשנות) בפני בני אדם העטופים בסדינין (פי׳ שאינם תוכו כבת עיי!£
 בסוטה כב ע״ב פרש״י על דחפו גונדא) : -

 פרק ששה ועשרים
 א(י) רבי עקיבא אומר סייג לכבוד שחוק. סייג לחכמה שתיקה. סיינ לנדרים
 פרישות. סייג לטהרה קדושה. סייג לעגוה יראת חטא יי ב הוא
 היה אומר אל תבא לבין הלצים שמא תלמד ממעשיהם . אל תאכל לחם עם
 כהן ע״ה שמא תמעול בקדשים. (ה) אל תפרוץ בגדרים W שמא תמעול
 בשבועות. אל W תרגיל עצמך לאכול מן הסעודה [י] שמא יהא םופך לאכול
 [א] מן [ה] הקנים. ואל תבא לידי ספק [ז] שמא תבא לידי ודאי ואל תצא
(  חוצה לארץ M שמא תעבוד עבודת כוכבים (י) שכן דוד הוא אומר(ש״א »
 כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה׳ לאמר לך עבוד אלהיס אחרים וכי תעלה על
 דעתך שדוד המלך עובד עבודת כוכבים היה. אלא כך אמר דוד כל המגיח א״י
 ויוצא חו״ל מעלה עליו הכתוב כאילו עובד עבודת כוכבים. הוא היה אומר כל
 הקבור בשאר ארצות כאילו קבור בבבל. כל הקבור בבבל כאילו קבור בא״י.
 כל הקבור בא״י כאילו קבור תחת המזבח. לפי שכל א״י ראויה למזבח. וכל
 הקבור [ח] תחת המזבח כאילו קבור תחת כסא הכבוד שנאמר(ירמיה יז) כסא
 כבוד מרום מראשון טקום מקדשנו 5 ג הוא היה אומר אין ע״ה חסיד ולא

 הגהות הגרי״ב
 (א) פי׳ל5לקה:(ב) [ביצה דףלכ:ע״ש]:(נ)[צ״ללהלךעל כל העולם פי׳לחזר אחר רנסנון]:(ד) ניאומר׳א
 ר״ע אומד שחוק וקלות ראש מרגילין את האדמ לערוד• מסורת סייג לחורה טעשרות סייג לעושר נדרים סייג
 לפרישוח טהרה סייג לקדושה ענווה סייג ליראת חטא סייג לחכמה שתיקה: (ה) [נדרים דף כ.]: (ו) [כתובות
 דף קי:]: (ז) [עיז דף ח• עיש]: (ח) ניא בריתו של אברהם אביגו: (ט) נ״א שבוזה את היקרים אלא הוי וכוי:

 תומת ישרים , רד ממקומך ב׳ וגי מעלוח. גיא הרחק מטקוטך ב׳ וגי טקוטות: בשבועה . ציל בשבועות : מן הקנים. ניב ניא מן הקונם.־ [ראויה] לטזבחות [לפנינו לטזבח]. ניב ניא לבנות טזבח:
 וגמצא מבטל מפריד. [כיה כדפויי]. צ״ל ומבטל פדיה: שאיגו מברך. גיב ניא שאינן עולין על נופי: עליהן . נמחק [וריל לניא ולא כלל הנהיה זו עם מיש למעלה בגליו! . מפני שכדפוס

 שלפניו נדפס מלות שאינו מברן בסוף העמוד ומלת עליהן בראש עמוד אחר. ובדפוס פפד׳מ שגו בזה והציגו מלת עליהן בעגולים] :
 הגהות מהריעב״ץ כסא רחמים

ו שבל א״י ראויה למזכח. ניכ בשעה התי פרלו D" סייג לענוה י׳מ. דכשיש לו יראת מסא מכיר בחסרונו ובגודל מיונו לענוד ס׳ וקיצורו. ויבוש ס ב ר ה הוא היה אומר הפסק. ניב מעברה: פ "p ב f i 
 ׳ הבמות: מפגי מה תיח מתים כשהם קסניס.'נ״כ כשהם מתים קסנים מיס יש בדבר: י ויכלם ויהיה עניו ושפל חח:

ז שגאמר כי מכבדי אכבד . פי׳ כי התורה כולה שמותיו של הקניה ואיש כי מנכדי על כבוד ס כ ר  פ
 התורה שהוא בבורו יתנרך ונזוהיק פרשת נשלח גני וינא עמלק סקשס דנתינ נרפידיס על שרפו'ידיהם מן התורה והרי עדיין לא ניתנה תורה ותי׳ דהתורה היא הקכיה עיש :

 ונשאר עניינים ישים ידו לפיו כלומר לא ידע כלום. רש׳י ועיין לעיל פרק י׳א: ולא הקפדן מלמד. הרב
 שמקפיד על התלמידים כששואלים אותו לא ׳למוד כראוי אלא צריו שיסניר פנים נסלנה לתלמידיו ואו התלמד
 ׳שאלנו כל צרכו ולא ישארכמכוכמו.רינ ומדרש שמואל: אלא שפוסקים מרית. נעיז דף גע״כאיתא אמר
 רני לוי כל הפוסק מדיה ועוסק נדנרי שיחה (נסלה רש״) מאכילין אותו גחלי רתמים שנאמר סקומפיס מלוח
 עלי שיח וגו׳(איוב ל) ועיש מהרשיא: ועוד שאין מתחילי( נמקוס שפוסקים. דומה להא דאיתא נעירונין דף
 סיד רועה זונות יאכד «ן(משלי נס) נל האומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה מאנו הונה של תורה.
 ופרש״ הונה כבודה של תורה וסופה להשתכח ממנו. רועה זונות נוסריקון זו נאה ואשננה יאעסוק נה עד
 שתתקיים כידי ובמשלי סנ״ל מסיים רש״ וסיוע כמקרא שאין זוגות כמקרא מלא אלא זה כלכד ע״כ וכתכ המפרש
 לכך אם פוסקים מדית ועוסקים גדכרי שיחה שוכחין המקום שפוסקים ומתחילין במקום אחר עיש ועייל ססכיס:
 רשב׳א אומר. נעיז דף ח ע״א איתא ר׳ ישמעאל: בטהרה. כלומר נלא כוונה ואין שמים על לנ. רש״
 שם: ומשקה. ליג שם: ומעלה עליהם. הכתונ. שם: וקרא לו. משעה שאתה קרוי לו מעלה אני
 על אכילתו כאילו הוא מונחו.רש״: המחלל שנתות. ציל המחלל את הקדשים וכיס נפ׳א סיג מ״א .
 וכפ׳ מלק דף 5ס איתא ראיה מקרא ע״ז ובפיא פרש״ סמחלל את הקדשים שאינו משמר! כסלנה ומחללן מקדושתן
 והמנזה ונו׳ חילל מוהימ נעשיית מלאנה או שנוהג נהם מנהג מול כאכילה ושתיה והואיל ואינם ממורים כ״ס
 אינו חושש לשומרם והמפר וכוי שאינו רוצה לימול. וכתב עוד והמלבין לא קחשיכ נ׳ל דר״ל הכא נאדרינ לא
 קחשינ ונזה מתורן קושית התירס דיה המחלל והריב כתב והמפר ברית שמל ומושך ערלתו לכסות המילה כד•
 שלא יראה שהוא מהול. והמגלה פנים בתורה וכוי סיינו אפיקורוס כמנשה שהיה דורש אגדות של דופי למה לו
 למשה לכתוב ותמנע סיתס פילגש זהו ני דנר ה׳ נזה וכגון מזרעך כדאיתא סיד דמגילה מיג! אינ שמעיז פנים
 לענוד על דברי תורה נפרהסיא ביד רמה ואין לו כושת פנים ע׳כ: אץ לו חלק לעוה״ב. היכא דלא חזר בתשובה
 אע״פ שנאו עליו יסוריס ומת כיסוד! אין לו מלק לעוס״כ אכל אס חזר בתשובה קודם מותו אין לך דבר שעומד
 גפני המשובה. ריב וכתב במד״ש ובכלל אפיקורוס דמנן ריש מלק דאין לו מלק לעוהיב איתנהו לכל הני. וזקיני בד׳׳ח
 כחג שאפשר שהן ככלל אין הורה מן השמים דתנן התם ו״ל גיכ דסנהו דפרק מלק אפילו יש כידי כל התורה
 והמצות אין לו חלק לעוה׳ג אכל הכי דהכא דוקא אס מצי זכאי ומצי מייכ ואלו ממש הס ככלל המוגות המכריעים
 לכף חוכ ופ״ זה נראה עכיל ועיין כתויינו סוף פיק דקדושין ולקמן ספליי: ורעיא כל הנושא. עי׳ לאיר ססיא
 ספי״א ודאיז פ״ משיש נסיו: עובר. משום שסופו לשנאותה ויעטר על הכל: חמשה לאווין. ג' לאוין
 הן וגי עשה דפריה ורניה ג״כ עשה דפרו ורנו. מפרש. ונ״ל רעשה דפרו ורנו לא פסיקא דאע״פ שקיים זה
 או שיש לו נשים הרכה על כל פנים מך ממש פסיקא: האוכל אוכלין שאינם עולים על גופו. ר״ל שמזיקים
 לנריאות גופו וגרסת הג״מ פ״ג מהל׳ דעות שאינם עולים על לנו: ג׳ לאוין. מה שאינו ראוי למשות יכונס
 בשם לאוין וכן מוכמ לעיל בהלנה הנושא וכוי ולאיל ד׳׳ה מושא שפמה עיש: שביזה את עצמו. שנראה
 ברעבתנות ואזהרתיה אל תהי בסובאי יין גזוללי כשר למו(משלי כג) אינ אל תשקצו את נפשותיכם כדאיתא כשו׳׳ע
 "ד סקס״ז: ובוזה את סאוכלין. לא תשמית (ס״פ שופעים): ומברך ברכה שאינה בתיקונה. מאתר שמזיקו
 ואיט נמה מוציא שיש לגסלה כדאיתא כשויט א׳מ סריד וכעין זה כתב המפרש. ונ׳א האוכל אוכלי! שאינו
 מגרך עליהן עוגר וכוי. נראה פרושו עיפ מס דאיתא דש ס׳ כיצד מברכי! תיל אסור לאדם שיהנה מ! העוה׳ו
 בלא כרכה וכו׳ מעל(וכתב המהרשיא אפילו אס שינה בברכת מהנין לא יצא וכאילו לא כירך כלל ה׳ז מעל גס
 הנרכה שגירו היא לגסלה עיש שהאריך) אמר רימ גיס נל הנהנה מהעוהיז גלא ברכה כאילו גזל להקכיה
 וכנסת ישראל שנאמר וכו׳ ופרש״׳ גוזל לסקג׳ה את כרכתי. ולכ" שכממאו ספירות לוקין ע׳כ ומס״ס שם
 כגמרא מבר הוא לאיש משמית זה ירבעם וכו׳ עיש לכך קמשיכ הכא מהו ג׳ שביזה א׳ע רילשחנר הוא לאיש
 משמית. וגווה את סאוכלין שגמסאו הפירות לוקין. ומגרך גרכה ונו׳ נדנד מהרשיא הכיל: הרי חנופה
 מגקש. גראותו שאין עצור ועזוג מאגיו מראה נעצמו שנפשו משקה כתורה. וכן הו״ל למעגד גמיי אגיו איז
 שהוא רק לפנים ולתנופה: שאין יו גיא. שלא יתגאה על הגריות עד שאי! מתערג עמסס לגודל רוםלגגו:
 שמבלעת פרצופים ובו׳. ר׳ל שנגלעיס בתוכו ציורים נדאיתא נגיק דף ציח ע״נ ככשורא לצלמי פרש״
 כקורה זו הנגחרת משאר קורות לתקן גה צורות ודוקנאות וכיה בכתובות דף פו ע׳א: במקומה עומדת.
 יעיי דייסת רגלים נתחזק היטב כדאיתא נגיב פרק לא יחפור וכהיא אשכון את דכא ושפל רוח (ישעיה נז)

 ואת דכאי יוח יושיע (תסליס לד) :
 פלס שבעה ועשרים רי׳א כל סמננל את התורה. שאינו מניחה אלא כמקום קדש ולא על ספסל
 י שיושבים נו נ״א ולא גם תורה ע׳ג תורה דיא כל המבכר את התורה שאינו
 מלמדה לתלמיד שאינו הגו! שנאמר יפוצו מעיטתין חוצה (משלי ה) לתלמיד הגון. ואי! לזרים אתך לתלמיד
. יש״ . והריב כתכ כל המכבד וכו׳ הדורש המסירות והיתירות שכתורה ומראס טעם על כל קון !  שאינו מו
 וקוץ לומר שאי! בס דבי לבטלה אין לך כבוד תורה גדול מזה אינ המכבד סית ולומדי תורה והעוסקים בה בל
 אלו ככלל המכגד את סתורה הס: גופו מכוני על הבריות. כלומר על כל הכייות שבעולם ואפי' בע״ח כי
 חוט של חסד משוך עליו. ועם אגני השדה ברית!־(איוג ם) וחית השדה השלמה לך. וכעי! מוראכס וחתכם
 יהיה על כל חית הארז בי ברצות ס׳ דרכי איש גס אויביו ישלים אתו(משלי סז) וארזיל גמיר בראשית פניד
 וילקוט אפי׳ הפרעושים וכ! מצעו אותן העופות שבאו לכבוי אותו חכם והיו סוככים בכנפיסס עליו ואפשר עוד
 הסי׳ גופו יהיה מכובד יותר על כל הכריות המכובדות שבעולם כי התורה היא מדכדס שאי! לה שיעור וכ!
 המככדה ככוח כלא שיעור.־מריש: ד״א כי מכבדי וגוי נציל. מפרש. ובפ׳א רפיד איתא האי פסוק פל דבד

 בנין יהושע
 על ספיקיו ככל הצורך ע׳כ: למצוה קלה. ריל הנראית בעיניך קלה. רש״י ועיי! במפרשים על פיא פיד מיג
 והא דלא תכן וכורח מן העבירה הקלה משוס שכל העכירות הס קלות על האדם לעשותן וכולם סס מאס לאדם.
 כיכ זקיני הגאון מהר׳ל מפראג בס׳ דיח: ואין אתה דואג ממנה על הטרחתך או איבוד ממון למצוה או
 להמלגלג עליו: העובר עבירה ואינו דואג • שאינו מתחרט ועושה מיו תשובה: שמצור, גוררת מצוה .
 שסד שכר מצוה מציה שהבא לטהר מסייעין אותו ואז תקיים מצות הרכה עיי סיכה של זו תבא לידך מצוה
 אחרת. ולהיסך טכירה גוררת וכו׳ דמתוך עשייתה של זו מכשל לו האמרת ותקנה לו שתים שכן דרך של יצה״ר
 מוסיף והולך להכשילו בעבירה כדי לטורדו מן העולם. כיכ רש׳י. והריב כ׳ ששכר מצוה וכו׳ שכל מה שהאדם
 משמכר וממענג כעשיימ המצוה נמשכ לו למצוה כפ׳ע ונוטל שכר על המצוה שעשה ועל העונג וההנאה שנהנית
 בעשייתה. ישכר עבירה עבירה והשכר והנאה שמגעת לו לארס כעשיית העכירה נמשכת לו כעבירה כפימ
 ולוקה על העבירה שעשה ועל השכר והנאה שמקבל בעשייתה עיכ: הפסק מעליך. כשפוסקי! צדקה תפסיק
 מעצמך ולא שיהיו אמרים צריכים לכוף אותך ועייל סוף פרק כיד: ויהא שכר להפסקך. שממך ילמדו אתרים
 גיכ: ויהיה שכר להפסיקם. כי גדול המעשה וכוי ויטלו המה יומר שכר זשיס (משלי י׳ ח) מכס לב יקח
 מצות שפוסק צדקה מעצמו. ואויל שפתיס ילבכו שאינו פוסק סד שבא הגבאי ומעשה אותו. מפרש: רד ממקומך.
 עייל פי׳א ד״ס רד מטה: אשר ראו עיניך. שדגר זה אמת. רש״י גמשלי: והדר בעלייה. גביצס לב ע׳כ
 לא קמשיג זה כיא מהו ג׳ סמצפס וכו׳ ואשתו מושלת וכו׳ ומי שיסודן וכוי י״א אף מי שאי! לו אלא מלוק
. ותיק אפשל למעיין נמניה ע׳נ עיש וני סמסרשיא שם נמיא דהיכא דיסורין מושלים בגופו לא הוו  א׳
 יסודן של אהגה. אגל ראגריש גפרק הפועלים הוא מושל גיסורין לנאולתא אמל להם אמי ונו׳ וגצפלא א״ל
 זילו וכו׳ זו מיקרו יסודן של אהגה ועיין תוס׳ פסחים דף קיג סעיג: גוח למלון עכ״ם כולו. אעיפ לאיתא
 לעיל פי״א ישנא את הרגגומ ומכיש לקבל עליו טרמא מריגה ועול של כל העולם בולו ואפ״ה מוטג זה מלישכ
 ונו׳ בפני אדם העטופין בסדינים ריל צנועים או תלמידים שאינם מהוגנים שלא יקרה לו כאשר קרס לאנטיגנוס
 כדלעיל פיה עיש והמפרש מגיס וגרס מוטכ להלוך ונוי רצה לומר להלוך ולנקש רנ מון שילמוד אצלו אף שקשס
 עליו לענות בורן כמו. אפי׳ הכי מוסב שיחזור על כל העולם כולו על זה משישכ וכו׳ שסם צנועין וחמין

 לפרושים כדאיתא כאורך בסוטה דף כג עיש ועיי! סדא״ז:
 פרס ששה ועשרים רבי עקיבא אומר סייג. גדר וחיזוק . רש״: לכבוד שחוק. כי שחוק
 י וקלות ראש מרגילי! לערוס כדאיתא נפ׳א פ׳ג מייג לכך יעשה גדר לכבוד
 שלי שלא לשתוק כי עיי שחוק יתגזה ככוח: סייג לחכמה שתיקה . וכתב הר״ג במה אנן קיימי! אי כשתיקה
 נדיח הרי ננר נתיג והגית נו וגו׳ אי כשתיקה מרכילות ולהיר וקללה דאורייתא כינהו הא אינו מדכר אלא
 בשתיקה מדבר הרשות שכין אדם לחכירי. שיש לו לאדם למעט הדיבור כסס כל מה שאפשר עליהם אמר שלמה
 גס אייל וגו׳ ועייל סיפ ביג ודאיז פ׳ז ססחיס $v• : סייג לגרדם פרישות. בזמן שאדם מתחיל בפרישות
 ומתיירא. יהא מקנל עליו כלשון נדר שלא יעשה כך וכך ונענין זה כופה את יצרו. רש״ ועיי תוי״מ פיק לנדרים
 ליה כנדרי כשרים: סייג לטהרה קדושה. נדאיתא נמשנה סוף סוטה וספיק דע׳ז טהרה מניאה לידי פרישות
 ופרישות מניאה לילי קלושה: סייג לענוה ייח. נלאיתא שם וענוה מביאה לילי ילאת חטא ועיש נתוי״ט:
 אל תכא לנין הלצים. נל׳א ונמושנ לצים לא ישנ: לחם. כל השעורה קרוי עיש הלחם נמו וישנ המלך אל
 הלחם (שמואל א כ נל) עבל לחס לב (לניאל ה): שמא תמעול נקלשיס. שיאכילך תלומם וקדשים והרץ
 גרס םפ׳ב לנלרים רף כ שמא יאכילך תרימה טמאה להזהיר אפילו כהן שלא יהא רגיל אצל כהן ע״ס. ועול
 איתא סתם ואל תהי רגיל אצל עיס שסופך להאכילו טבלים והק׳ עמיתי ודעי סרב החריף מעיא גיי רכא ראמר
 בשבת רף ׳׳ג רוכ ע׳ה מעשרין סן ולא חייש שמא יאכילו טבלים איך יחלוק על ברייתא זו. ותירצתי לו
 שבנלריס מל״ק ממרא ואל תהי רגיל אצל ע״ה הבוווס משוס לאיתא בשבת שם בתוס׳ ליה רנא להוי מעיטא
 לשכיח סובא שאינס מעשלין. לכך אצל פעם א׳ שפיל קאמל לבא ללא ח״ש שיזלמן מהמיעוט עיםאלאאמרינן
 מלוג עיה היא שמעשלין. לאפיקי אס הלגיל טצמו אצל«׳ס יולמן בתיכם כמי ממיעוט מיל שאין ממשלי!
 ויאכלו טבלים וק׳ל וסויה לי: אל תפיון. אל תסי יגיל בנליים הציל כיה שם יגמיא : שמא תמעול
 נשמעה. וחמיי טפי ינתינ ניה לא ינקה. לי! שם. ומקשה הפיס׳ והא אמרינו לעיל נידם סייג לפדשות
 מפלש לית כגון שנוור לקיים סמצוס כמו אשנס פרק זה או אעשה מצוה זו: לאכול מ! הקנים. סמפלש
 גיס לאנול מן הקופה ריל שיצטרך לצדקה ונלאיתא נפסיזיס למ׳ט ע׳א כל ת׳ח המלגה סעולתו ככימ לסוף
 מחדנאת ביתו ונו׳ ופי׳ המהישיא מכח ינוי תענוגותיו מנקש למולו גס בביתו נ! ועי״ו מכלה ממונו ומחייב
 ביתו למכול את כליו שבביתו וכוי עיש: שמא תענול עגולת כוננים. נכתוגות יף ק" איתא כל הוי בחו׳ל
 לומה כמי שאי! לו אלוה ופ" המהלשיא לולא׳ הקכ״ה הוא אל כל העולם אבל נקיא אל האין לסייני מיש א״
 כמיש הרמנ׳ן נס׳ וילך והוא ע׳פ הדמיון שעמו ישראל סס באין ובו׳ עיש: כל הקנוי בבבל וני׳. בכתובות
 שס איתא סכל כסגנו! אחר עיש: שגאמר כסא נגול וגוי. ע״( פסחים לף ני: הוא סיס אומר. משמע
 שאללעיל קאי שלגלי ר״ע הן. אגל גפיא פיג מיה משמע שלכד הלל הס עיש: אין ע״ס. כתכ כמליש
 שמעתי שעם הוא לשון עמוס מן התורה. והאר! הוא לשין תורם בדכתיג(יחזקאל לו) עם ה׳ אלה ומארצו
 יצאו ותרגום יונתן ומני י*לפנא נפקו מאודיתא. והריב כתכ כפיא פיס מ" לשון מיה בכימ שרוצה גתיקונה
 של ארן אבל אין נו חנמה להבדיל נתיקוניס הראוי: חסיד. אנל ירא תטא אפשר דהוי מתון שהוא מתעסק
 בסחורה.רש״י ומי׳׳ל פכינ: לא הביישן למד. לפי שכאמר (משלי ל) אס נבלת נסתנשא ואס זמות יד לפה
 זפ״ עיז לז׳ל מרכות דף סג אס מנבל עצמו כדברי תורס סופו להתנשא אבל אס שותק שאינו שואל נהלכה

 ראשון לציון , [א] יש גורסים לאכול מ! הקופה ור״ל שלא תהא רגיל נסמורס אילי סופן להיות עני ותהא מוכרמ לאכול מאכלים שלא תהיה רגיל נהם ואפשר לצ׳ל לאכול מ! הקמצנים פי׳ מהעולם שאינם מספקת
 לנעליה ולפיו שפיר למי למך דלעיל דע" ההרגל יבוא לידי עבירה: [כ] סי׳ שאינם לבריאות גופו כיא להזיקו והן שאינו מכלן ליל למלינא איס מבלו עליהן למזיק הוא אנל אי מכרך עליה! נמצא

 עובר משום ג׳ לאוין כו׳: [ג] סי׳ הלי חנופה מבקש ואביו לא חנף לו אן התגאה בעלו לכן לא זכה ללמור ורצה נזה שהאב יחניף לבנו למען הניאו ללימור סתורה:



ח ה ועשרים כ ע ב ק ש ר י נתן פ ת דרב ו ב  א
 מלך בשר ודם אני הולך להקביל איני הולך להקביל אלא פגי מלך מלכי המלכים [״] מפני שבראשונה היו אומרין דגן ביהודה ותבן בגליל ומוץ בעבר הירדן
 הקדוש בתך הוא לפיכך נוע בו הקב״ה כבוד ולא גפרע ממגו אלא הוא חזרו לומר אין דגן ביהודה ואין תבן בגליל אלא מוץ ובעבר הירדן לא זוז

י א) לםוםתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי י ב דבי פפייס ולא זה ז (שי  בעצמו(שנא׳
 אומד כנםת ישראל היתד, משבחת על םום רכב פרעה) שנא׳(חנקוי, ג) דרכת

 פרק שמונה ועשרים
 א רבי נתן אומר אין לך אהבה כאהבה של תורה. ואין לך חכמה כחכמה
) דרך ארץ ואין לך יופי כיופי של ירושלים. ואין לך עושר ה ) ל  ש
. ואין לך גבורה כגבורה של פרם. ואין לך זנות כזגות של י ד  כעושר של מ
 ערביים. ואין לך גסות כגםות של עילם. ואין לך חגופה כחגופה של בבל שגא׳
 (זכריה י•) ויאמר [אלי] לבנות לה בית בארץ שגער. ואין לך כשפים ככשפים
 של מצרים: ב רבי שמעון בן אלעזר אומר הבס הדר בארץ ישראל [D ויוצא

 בים סוסיך . דבי יהושע בן קרחה אומר כשבא פרעה (א) לים [א] בא על
 סוס זכר וגגלר, עליו הקב״ה בסוסיא נקיבה שנא׳ לסוסתי ברכבי פרעה. והלא
 לא רכב אלא על כדוב שנא׳(תחלים יי׳) וירכב על כרוב ויעף וידא על כנפי
ח אלא נדמה הכרוב לסוסי פרעה כנקבה ונכנסו כולם לים, (ש״א ב׳) ובוזי יקלו  ח
 זה סנחריבשנהנ בזיון לפני מי שאמר והיה העולם (לפיכך ביזהו הקב״ה) שנא׳
 (ישעיה לז) ביד עבדיך חרפת (את) אדני ותאמר ברוב רכבי אני עליתי מדום
 הרים ירכתי לבנון ואכרות קומת ארזיו מבחר ברושיו ואבא M מלון קיצו

 יער כרמילו(ואמר) אגי קרתי ושתיתי מים ואחריב בכף פעמי כל יאורי מצור.י>אחוצה לארץ פגם (י)(הדר בה משובח הימגו) ואע״פ שפגם משובח הוא
י יותר מכל המשובחים שבמדינות. משלו משל למה הדבר דומה לברזל הנדואי  לפיכך פרע הקב״ה ממנו ע״י מלאך ונילח ראשו וזקנו וחזר בבושת פנים אל מ
 ארצו(רבי ישמעאל בנו של ר׳ יוחנן בן ברוקא אומר הלומד ע״מ ללמד ובו׳)^׳אשבא [ז] ממדינת הים שאע״פ שנפחת ממה שהיה הוא משובח יותר מכל
י המשובחים שבמדינות: { רשב״ג אומר כל המשים שלום בתוך ביתו מעלה  הוא היה אומד לא כל התורה כולה אתה מקבל עליך לגומרה ואי אתה בן חורין מ
 עליו הכתוב כאילו משים שלום בישראל על כל אחד ואחד. וכל המטיל קגאה
 ותחרות בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו טטיל קגאה ותחרות בישראל
 לפי שכל אחד ואחד מלך בתוך ביתו שגא׳(אסתר א) להיות כל איש שורר
 בביתו יי ף רבן גמליאל אוטר בד׳ דברים מלכות כותים אוכלת במכסאות
 במרחצאות ותרטייאות וארגוגיות שלהן יי ה הוא היה אומד דברי תורה קשין

 לפרוש הימגה אלא בל המרבה ומוסיף מוסיף ישכר הרבה. ר׳ אלעזר בן
 חסמא אומר קיגין ופתחי גדה הן הן גופי הלכות רבי יוחנן בן גורי אומר
 ההלכות והטהרות (ב) והנדות והקיגין הן הן גופי תורה . הוא היה אומר
 W סידור של שלחן [גדול] ועשיית ב״ד וקיומיהן מביאין טובה לעולם: ג ר׳
 יוחגן בן דהבאי אומר חאומר אין הלכה זאת (ג) גבראת אין לו חלק לעוה״ב.

 הוא היה אומר אל תרחק עצמך ממדה שאין לה קצבה וממלאכה שאין לההנל׳אלקנותן(ככלי מילת) וגוחין לאבדן ככלי פשתן. דברי שטות ודברי תיפלות
 נוחין לקנותם וקשין לאבדם כשק. פעמים שאדם לוקח שק מן השוק בסלע
 ומשתמש בו והולך ד׳ או חמש שנים. רבי יהודה הנשיא אומר כל המקבל
 עליו תעגוגי העולם הזה מוגעין ממנו תעגוגי העולם הבא וכל שאינו מקבל
 תעגוגי העולם הזה גותגין לו תעגוגי העולם הבא: ן הוא היה אומר צדיקים
 שרע להם בעולם הזה למה הוא דומה לטבח שמתקן סעודה לעצמו ואף
 שמצטער בעצמו אין מתקן לאחרים אלא לעצמו. אבל רשעים שרע להם
 בעולם הזה למה הוא דוטה לטבח שהתקין סעודה לאחרים ואע״פ שטצטער
 בעצמו אין מתקן לעצמו כלום אלא לאחרים: ז הוא היה אומר יהיה סתרך
 [ח] עליך גלוי. (ז) ודבר שאי אפשר לשמוע אל תאמר לחבירך: ח הלל אומר
 אל תפרוש עצמך מן הצבור ובו׳ י• ט הוא היה אומר כל המרבה לאכול מרבה
 להוציא וכל המרבה בשר מרבה רמה ותולעה. וכל המרבה מעשים טובים

 הגהות הגרי״ב משים

 גמירא . משל למה הדבר דוטה לאחד שהיה נוטל מי הים ומטיל ליבשה ים "י
 אינו חסר ויבשה אינה מתמלאה היה מקצר בדעתו אמר לו ריקה מפני מה
 אתה מקצר בדעתך בכל יום טול שכרך דגר של זהב יי ד ר״א בן שמוע
 אומר יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך וכבוד חבירך כמורא רבך ומורא
] ככבוד י ) מלמד שיהא כבוד תלמידו חביב עליו [ י  רבך כמורא שמים, (
 חבידו ילמדו כל אדם ממשה רביגושאמד ליהושע (שמות יז)בחר לגו אגשים
 בחד לי לא גאמד אלא בחר לגו מלמד שעשאהו כמותו אע״פ שהוא רבו
 ויהושע תלמידו. ומגיין שכבוד חבירו יהא חביב עליו כרבו שנא׳(במדכר יב)
 ויאמר אהרן אל משה בי אדוני והלא אחיו קטן ממנו היה אלא עשאו רבו
 ומניין שכבוד רבו [יהא] חביב עליו ככבוד שמים שנא׳(שם יא) ויען יהושע
 בן נון משרת משה מבחוריו ויאמר אדוני משה כלאם. שוקלו כנגד שכינה

 נוסחת הגר״א
 (א) ניא לים לא בא אלא על סוס זכר שנאי כי בא פוט פרעה וגוי אבל כשנפרע טמנו לא נפרע אלא בפופ [א] לא בא אלא על:[ב] טרום קצו:[נ] ספוק של תיח^ד] ככבודו:[ה] בראשונה:[ו] טשובח\צא:[י]לםדיגת:[ח]לך כגלוי:

 ורכב שנאמר דרכת בים סוסיך ונו׳: (ב) נ״א והמידוח: (ג) נ״א זהגר״א נראית : (ד) ניא והגר״א מנין:
 (ה) ניא והגריא ארץ ישראל: (ו) ריל הרד נה נקניעות ואיט יוצא הימנה משוניו הוא ממנו וזה שיצא אעיפ שפגוס משונח הוא ונוי: (ז) סיא וסגריא ודבר שאפשר לשמוע עליך אל תאמר:

 תומת ישרים, דרכת בים סוסיך נמחק וצ״ל במקומו לסוסתי ברכבי פרעה דמיחיך ונוי: ילמדו כל אדם ממשה . נ״א שבן מצינו בםשח: ממדינת הים. צ״ל ממדינתו: במכסאות במרחצאות ותרםייאות
 וארנוניות . נ״ב ניא במםיאות בטרחצאות וטרסיות וארכיות . ולא הבנתי אך בערוך מצאחי שפי׳ באדכי ישנה של צפורי ערכאות ואולי ארכיות מא כמו עדכאוח: שפעמים שאדם לוקח כציל:

 הגהות מהדיעב״ץ
 פרק בז איגי הולך להקניל אלא פני נו׳. ניג שמא לא חשג לו טון יירלוף אחר ישראל כשגור שעשו זאת כדאמרינן [עירוני[ נג. עיש] נ" ידייקי לישנא נתקיימה הורתם ניום . ומי גלילא ל״ר כו׳ לפיכן המשילם

 1 מדעתם. שלא קימו תנאם. לשוב אחר מסלו ג' ימים נמדנר: סידור של שלחן. גינ טרון לעניים לתנן . ונני עני לא עסקו נה כראוי. אחיכ נתקלקלה כיד כולם :

 ולאביונים: וממלאכה שא״ל גמירא . ניכ לכל תכלס ראיתי קן וגו׳ [הסלים קיט]: היה מקצר ניע״י • >"ג פרק כה כעשרה של מדי. נ׳כ אפשר שלכן נתונ [ישעיה יג] הנני מעיר עליהם את מדי וגו׳ לפי שאין
 כסף נענין קוצר רוח. כלומר קצרה דעתו כמלאכה ורצה להניחה: דגן ניהודה כוי. נינ לפנץ למוד תורה קאמר י כסף נחשנ להם מאומה מפני רנויו אצלם:

 יפ נל הקרננות . ומס שמדייק תינת שנראשונם היו אומרים דאיתא סתם בסנהדרין אלא למיד משה
 מה למה אמר מי ימן וגוי מינח הוי ניחא ליה (כתמיהה) לא סיימו קמיה לכך מדייק שלא היו אומרים לפני משה
 כל נבואתם כיא מה שהיו אומרים נראשונה : חורו לומר. ועוד היו מתנבאים שלבסוף נעקנוח החורנן אין
 דגן גיהודה אלא יהיה נמשג לתגן ולא כאשר היס מקדם וכן לפי ערך בגליל יהיה נמשכ רק למון וכוי וכדאיתא
 סוף סוסס מייב רשכגיא משוס ר׳ יהושע מיום שמרב גהמיק אין יום שאין גו קללה ולא ירד הטל לגמה
' יוסי אומר אף ניטל שומן הפירות עיש והמפרש־האריך בשני אופנים דרך דרוש וגם  וניטל טעם הפירות י

 רוצה להגיה ומלעיל גדרן פשוט כתבתי:
 פרק שמונה ועשרים רבי נתן אומר וכוי כאהגה של תורה. כד׳א סוף משלי ואת עלית פל
 1 כולנה וכדומס ססוקיס רניס: כחכמה של איי. וכן מוכח בקדושין דף

 מט ע״נ דאיתא סתם עשרה קנין מכמה (פרש״י תורה ודא) ירדו לעולם תשעה נטלה א״י ואי כ׳ע כולו וכיה
 גכמוגומ דף מיה מד מגני איי כתרין מבני בבל: כיופי של ירושלים. שם בקדושין עשרה קני! יופי ירדו
 לעולם ט׳ נטלם ירושלים וכוי זכה״א (איכס די) כני ציין היקרים סמסולאים כפז. מפרש: כעושרה של מדי.
 י׳ קבין עשירות יכו׳ ט׳ נטלו רומי וכו׳ גמרא שם ועל מדי קמשיג ט׳ קנין כניס עיש: כגבורה של פיש.
 שם י׳ קבין וכוי ט׳ נטלו פרסיים: כזגות של ערכיים. שם י׳ קבין וכו׳ ט' נטלו ערכיים: כגסות של עילם.
 שם י׳ קבין וכי׳ ט׳ נטלה עילם: ויאמר אלי לכנוס וגו׳. כ5״ל: בארץ שנער • זה ככל. ורישא דקראורומ
 בכנפיהם סיא גסומ סרומ. רש״י ועיש בסוסי: ככשפים של מצרים. שם י' קבין וכי' ט׳ נטלו מצרים: חכם
 סדר כאיי. משוס דלעיל קאמר ואין לן מכמה כחכמה של איי שנעלו ס׳ קבין כי אוירה דאיי ממנים ולכן נקט
 חכם כי סתמא כן הוא ובדלעיל מד מגני איי כתרין מבני בבל: ויוצא מו״ל סגס. שאין אוירה ממכיס כא״י
 ונפגם מחכמתו: הדר כס משוכח. אכל אס היס נשאר דר כו היה משובח לעולם ־. ואעיפ שפגם. שיצא
 למיל ונפגם ממכמתו מ״מ היא משיכמ ייתר כחבמתו בהיותו כחיל מכל המשובחים שבמדינות אחרות וכדמספר
 ומשכמ ג״כ באריכות במדרש איכה ממכממ כני א״י עיש : משלו ונו־• דומה לברזל. נקט המשל לברזל כויא
 (כפ׳ עקב) ארן אשר אבניה ברזל אל תקרא אבניה אלא בוניה. וכדאימא מנמימ דף צה ע׳כ הקשה אדם קשה
 כברזל וכתבי המיס' שכמ היא למלמיד מכס כדאמר פיק דתענית דף ז' כל תלמיד מכס שאיני קשה
 כברזל אינו תלמיד מכס . מכס ימריף שיכול למתך הלכה כברזל: הגדאי. ארן כוש
 עיין רש׳י יומא דף לד: כל המשים שלים בתוך ביתו. שמקיים יהי שלים כמילן וגי': מעלה עליו הכתוב.
w שציוה על נן יבדאיתא נפי השלים עיש: כאילו משים שלים נישראל. הטעם שבל א׳ מביב ילמדו מלה 
 ממנו לנהוג איע עם ב״כ ג״כ ונמשך מדה זו ומתפשטת בכל ישראל להיות שלים ניניהם. מפרש. ולינ ע״ר
 דאיהא לעיל ספיד וכפ״א ספיק על ג׳ דברים העולם עומד ומד מנהון השלום ואיתא לעיל ספיג ופיק דביג
 דף יא כל המקיים נפש אחה מישראל כאילו קייס עולם מלא לכך אס משים אפיי רק שלום בכיסו נגד א׳ באילו
 משים שלוס בישראל וע״ד שכתבתי לקמן פל״א ד״ס כאילו קייס עולם מלא נשם הר״כ עיש: מלכות כוסים אוכלס.
 ר״ל שמכלות הכני מדינה מתינות ומסים הללי: בטכסאות. ייתר מדאי כמכס שאץ לה קצבה: במרחצאות •
 עיין ריש עיז: ותרטייאות. שגת דף קנ עיא איתא אר״ש גר נחמני א״ר יוחנן הולכין לטרטיאות וכו׳ לפקח
 על עסקי רכים בשכם וכו׳ ופרש״ טרט״ס וכו׳ מיני פלטי[ הן ששם נאספו לגיס הוועד ע׳כ. וזה הוא ערכותיהם
 של כותים שמין בהם ומדגים שכר לסופריסס ועייל ספכ״א: וארגוגיות. מס שגובה המלך מן התבואות כן
 וכך כולין מן השלה לשנס. לשי׳ כסנהלדן לף כי עיא: דית קשין לקנותן וכו׳. עי״ל פנ״ל משיש גםיל
 ונמגיגה לף טי: דברי שטוס וכו׳ נומיןלקנותן. ליצהיר מגרה ומסית מהרה לזה: וקשים לאכלס. נמי
 ממעשה היצהיי: כשק. שלנר המתקיים הוא כלמפרש אמ׳כ: ד׳ או ה׳ שנים. כך שנשתא ולגרי שטות
 כיון לעל על: ר׳ יהולההנשיא. הוא לני. וס״נו לאמר רני קולס מותו לא נהנתי מהעהיז אפילו נאצנע
 קטנה כתובות לף קל עיא: כל המקבל וכו׳ העה׳ז. כליא ומשלם לשונאיו אל פניו וגו׳ סיפ ואתמנן: וכל
 ונו׳ נותנין לו תענוגי העס״נ. סיפא לקלא ללעיל ושמלת את המצוה וגו׳ היום לעשותם ופלש״ סיום לעשותם
 בהעהיז ולממל להעוסיב ליטול שבלם וכואיהא בעירובי; לף ננ ני סוף הננול לנא: לטבח שהתקין סעווה.
 כי סמממ הטבח שעושה סעולה באשר שיש לו גשר למכור: אלא לעצמו. כך הצדיקים מה שמסגלים הורה
 ומצות ומע׳ט כהעה״ז שמור לסם לעםיב מפרש: אבל לשעיס שלע להם. כי יש לשע ולע לו כלאי׳ בגלכות
 לף י׳: שהתקין סעולס. שעיי יסודו ועניו מתוקן העוס׳ב אבל רשעתו גורס לו שנוטל הצדק חלקו כג׳ננ
 וכלאיתא חגיגה לף טו עיא ומכיש מלשע וטוב לו נהעיס׳ז ש«טל חלקו וכוי: יהי סתלך עליך גלוי. שלא יאמר
 מני בחללי חללים מ׳ לואני כי הקכיה מכהיכ. וכן מצינו מלכות לף כח שריביז אמר לתלמידו הלואי שיהיה
 מורא שמים טליבס כמולא בויל. אינ שלא תדבר א' בפה ואחד גלג כ׳ הקגים חופש כל חללי בטן ואין מלה
 בלשוני הן ה׳ ירעת כולה (הסלים קלט) וגזה נראם לבוץ גיכ ספסוק גפ׳ מטות וסייתס נקיים מס׳ ומישראל
 ללכאורה קשה מה צריו לנקות ענמו לפני ה' כי הוא יולע סבל כללעיל אלא משוס האלם יראה לעיניס ויטל ללבי
 אחל נפה ואחל נלנ לכן הזהיר משה רגינו ע״ה והייתם נקיים מה׳ שזה גמלאי צריך להיות גלב שלם בלי שוס
 רמים שבעולם בי הוא חופש כל חדרי כמן כך יהיה מקיון מישלאל נאמת ונתמיס: ודבר שאיא לשמוע. סול
 הכמוס: אל תאמר למברך. כי מכרא מכרא אית ליה ויצא הקול גס עוף השמים יוליך את הקול וכן מפרש סריכ
 גפיא סיב מיר ושס המשנה בסגנון אחר והמפרש כתג דגר שאיא לשמוע וכוי משוס שסופך נתפסת עליו ככדאי:
 מרבה להוציא. זבל הנמאס : וכל המרבה בשר. שמלגה אכילה ושתיה על שנעשה שמן וגמל גשר. ריב:
 מרבה רמס יתולעה. וקשה רמה למת וטי גם נמאס בה: וכל המרבה מט״ט וטי. קמיל האי מגא שכל
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 נין קוצר רוח. כטמל קצרה לעתו כמגמכה ורצה נמימה: דגן גיסזיה מ•. ג־ב ג«ץ ;מ71 סויה ק!
 בנין יהושע

 כיע איזהו מכוכל וכו׳ את הכליות: שגאמר לסוסתי. כפי חלק לף צל ע״א אימא טיא שפרע לו הקכיה כמנמות די!
 כעצמו משום שחילף כעצמו לכתיב מי ה' אשל וגוי נפלע הקכ״ה כעצמו שנאמל וינעל ה' את מצלים וגוי סנחריכ
 שחירף עיי שליח וכו׳ עיש: כיי היאה משבחת. כלומר שנמוגו כל יושבי כנען וכל יושבי תבל היו משבחי!
 לישראל על מחלות והנפלאות שנעשו להם: ריב״ק וכי׳. בילקוט שיה וחבקוק ג׳ איתא כשם מכילתא גזה׳ל
 לרש ר׳ פפייס רככ פרעה על סוס זכר נגלה עליו הקביה על סוס זכר שנאמר דרכת כיס סוסיך רככ פרעה על
 סוס נקנה ננינול נגלסעליו על סוס נקבה שנאמר לסוסתי כרכב׳ פרעה עיש וכיס סכא כסיא: מרום סלים.
 סר הנית: ירכתי לנגזן. זה נהמיק שמלנין עוונות: ואכרות קומת ארזיו. לא אלך לאלצ׳ ער אשר אחריננו
 מןסמקלש וסן שליו וגגוריו: ואבוא מלוס. כצ״ל הגם שבמלכים כ׳ ״מ כתינ מלון אנל הנא איתא סלר הפסוקים
 מישעיה ליז. ועיין סנהלדן שם צ״ל מפלש הגמלא כאל\צות כל הסוגיא וסמאמל גס נמס שנויים איתא סתס:
 קיצו. סופו ר״ל לסוף גבהו וזה כהמ׳׳ק: יער כרמילו. טוב שבחו וכובל חזקו ומליאת אלצו ויופי הללו:
 אני קרתי ושתימי. כלומר ?מחלתי ככל מעשי וגמרתי והצלחתי כזה הטרם כור ומוציא מיס ומצליח: קרתי
 לשון מקור: ואחריב גבף פעמי. באתי לצור על עיר הבטוחה בחוזק נהרותיהס הכאתי עליסס גייסות רכים
 ונלו מימי נהרותס גשתייתם ובשתיית בהמתם ומדרך בף רגליהם: יאורי מצור. יאורי עיר הבאה גמצור
 ואחריב לשון היה כלומל כן דרכי תמיד. כיז מפרש״ שם: ר״י ונו׳ הלימד ע״מ ללמד ינו׳. עיין נמפרשיס
 סיא ס״ד מיה: הוא היה אומר. משמעו ר" גנו של ר״ ביב אנל נס״א ספינ אימא זס נשם לי טלפון עיש:
 לא כל התורה כולה. שס איתא לא עליך המלאכה לגמור וכו׳ ופי׳ הר׳ג לא שכרך הקג׳ה לגמור את כולה כד
 שתפסיד שכרך אס לא תגמרנה. ושמא תאמר איני לומד ואיני ניטל שכר לא אתה גן מודן ליגטל ע׳כ המול
 מוטל עליך לעניל: מוסיף שנר הרנה. ולא תעלה על לעת־ שנשתקנל המהנה הרמוזה גמתן וגהרנס שינוכה
 משכלך מל׳ש וכמכ זקינ׳ כל׳מ אבל תשלומי( לא שייך לומר הרכה כי אין התשלומין רק מס שלאו׳ לשלם ולא
 הרכה אכל שכר מתרכה עכיל ועיין סוף מנמומ: בן מסמא. גרסת המוייט כפ׳א ספיא ליא מסמא עיש הטעם
 פיפ מורש: קינין. קרכנות העוף קחיין קינין לשו[ קן צפור ויש כהן הלכות חמורות כגון אם נתערבו מוכה
 מדנה או עולת העוף שמעשיה למעלה נחטאת שמעשיה למטה. ריב: ופתחי נדה. הל׳ נדה שאנדה וסתה
 וצריכה לשמור עד שתחזור לפתחה ופעמים שהיא צריכה לטגול ציה מגילות לדברי האומר טנילה גזמנהמציה.
 נ׳א נדה שאגדה פתמה ואמרה עד א׳ טמא ראיתי ואיני יודעת אם גימי נדה או גימי זיכה פתמס י׳ד יום שאינה
 מוזרמלפממה עד ט״זיוס כדמפורש בגדהדףכט.רש׳י וריב: הן הן גופיהלכות. כלומר אל יהיו קלותגעיניך
 אלא שים לכך עליהם ט חמיליס הן ייתל מלאי ותמצא כהן עומק גל1ל.רסיי. !הריכ כתכ ה! הן גזפיהלכימ
 עיקר תורם שגע״פ שמקגליס עליה שכר עיכ ולא גא למעט שאר הלכות מיו אלא לפי שהן לומים לתקופות
 וגימטריאות שהן חשבונות בעלמא ושמא מאמר שאץ מקבלים עציהם שכר לזה קאמר שהן סן גופי תורם כעיקר
 תורה שכע״פ ומקבלי! עליהן שכל ועיין עול מזה כתוייס: הלכות. הליני! והעמלות. גמרא כחגיגהלף״
 פיא: והטהרות והטמאות. כ״ס שם כמשנה: והנדות. שם איתא ועריות: הן הן נוסי תורה. מקשה
 בגמרא שס סוף הפי הני אין מך לא אלא אימא הן וסן גופי חורה ופרש״ אלו יאלו: סידור של שלחן.
 ר׳ל סלמס הפנים שהיו מסלדן בשלחן של היכל גכל שגה המרשה. והיו לוקחין הישינה. ופי״ז נשמלחס הנרכה
 לפולם והס" שלמן מלכים ולכן היה ג״כ השלמן בצפון כ׳ מצפון זהב יאתס (איוג לז כיכ) כלאיתא ספ״ק ליומא:
 ועשיית גיר וקיומיסן. ועייז מקיימים אס בהקחי הלכו ואה מצותי משמלו וזה מביא טובס לעולם שמלין כל
 הבלטת מאמרים שם ונתתי גשמיכם וגו׳. וכן יהרו אמר על מנוי דינים וגס כל סעס סזס מל מקומו יגא
 כשלום: האומר אין הלכה זו נבראת וכוי. כדאיתא סנהדרין לף 5ט ע״א תניא אילך כי לכל ה' בזה האומל
 אין תורה מן השמים ואפי׳ אמר כל התורה כולה מן השמים מון מפסוק זה שלא אמרו הקביה אלא משה
 מפי טצמו זה הוא ני דנר ה׳ כזה ואפי' אמר כל התורה כולה מן השמים מון מדקדוק זה מקיו זה מגיש זו
 (ריל שכופר נפירושה והוא תורה שכפיפ. רמניס הלכות תשובה פיג הימ) זה הוא ט דבר ה׳ כזה מ׳כ עיש:
 ממדה שאין לה קצנה וכו׳. ר״ל התורה שהיא ארוכה מארן מרה ורמנס מגי ים ושמא תאמר מה לי לייגפ
 בחי לריק סוף סוף בלתי אפשר לגומרה וגלל זה נשא משלו לקחת מוסר שלא יתבשל רגע א׳ והיינו לא׳ שהיה
 ניטל מי ים וטי פד היה מקצר נדעתו ר״ל שנתן אל לנו שהמלאנה זו לא תועיל לו נאשר שא״א לגמרה ולכך
 סיה מתפצל פד שנא א' ומזרז אותו מה איכפת לך הרי דינר זהב אתה ניטל ככל יים. מפרש. ינדאימא
 לפני זה לא כל התורה וכו׳ כל הממס מוסיף שכר: יהי כניד תלמידך ינו'. שאתה מתפאר ני והרי ננוח
 הוא עודך לפיכך דין הוא שיהיה מכיכ פלך כשלך ככבוד פצמך. אכל ככבוד מכירך לא מצי לממני מכיב שהרי
 אין חלק בכבודו של חכירו דמה טיכו של כבוד מכירו אצל ככת־ שלו לפיכך מלה ככור מכירו כמורא רבו:
 ומורא רנן וכוי. להאלרשינן את היא מירא לרכומ מיח וכיש לרבו ומוראו מפורש פ״ק דקדושץ לא ישב כמקומו
 ולא יסתור לבדו. לש״ וכתב במליש אס ככול תלמד כבכול מכל וככול מכר כמורא הרכ א״כ הכל שוה אלא
 אינו משוס אותם לגמרי רק לפנין המביג הוא ומשוה אוסס כלומר שיהיה מביב עליו כפי שהוא גטכפ אוהב
 וחביב כמיניו לכבל או לילא במי שמא מללגה גדולה מזו ומלת מביב נמשכת לכולם מכיל; תלמידו וכו׳
 ככבול מכיח. צ״ל חכיכ פליך כשלו: בי אלוני. עיין כתיייט שם שוקלו כנגר שכינה. לכך אמר יהישמ כלאם
 שמי שהמרה בך כאילו המרה 5גל ככור שמיס: מפני שבראשונה היו אומרים . אללעיל קאי ויפן יסושפ וכו׳
 מה שהיו אלדד ומידד ממנבאיס וכדאימא גסנסדרץ לף יז רג נממן כ״ אומר טל מסקי גוג ומגוג היו מתנבאים
 שנאמר וטי יסאררינמשמיעט מול לברים אסלים שהיו מתנבאים מס שעסיל להיות לגן ניהולה. ותג! כגליל
 שהדגן בגליל היה נחשב גגל לגן שניהולה לתק. ינפבל הירק היה גרוע הגידול שהיה נמשב רק למון וכלאיתא
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 תורה סימן יפה לו. מתוך דברי(ג) שיחה סימן רע לוד׳ יעקב בן חנניה אומר
 הניעור בלילה ואינו פותח פיו בדברי תורה ראוי לו ומוטב לו שנהפכד. לו
 שלייתו של אמו על פניו ולא יצא לאויר העולמ ולא ראה את העולם: ד ר״א
 הקפר אומר כל המכבד חבירו [D לשוס ממון סוף שנפטר ממנו בקלון. ובל
 הבוזה את חבירו לשום מצוה סוף שנפטר ממנו בכבוד . ומנין שכל המכבד
 חבית [ח] לשום ממון סוף שנפטר ממנו בקלון שכן םצינו בבלעם הרשע
(במדבר«) ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק  שכבד [ט] בלק לשם ממון שנא׳
(שם א׳  אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב. ומניין שנפטר ממנו בקלון שנ
) ועתה ברח לך אל מקומך ונו׳ והנה מנעך הי מכבוד. ומניין שכל הבוזה י  כ
 את חבירו לשם מצוד. סוף שנפטר ממנו בכבוד שכן מצינו במשה רבינו
(שמית יא) וירדו כל עבדיך אלה אלי והשתחוו  שביזה פרעה לשום מצוה שנא׳
] פרעה עומד על הנג ומשה עומד על הארץ אלא כך אמר י  לי לאמר . וכי [

 משים שלום בגופו. רבי אלעזר בן שמוע אומר שלש מדות בתלמידי חכמים
 אבן גזית אבן פיגה אבן פיםפס. אבן גזית כיצד זה תלמיד ששגה מדרש
 בזמן שתלמיד חכם גכגס אצלו שואלו במדרש אומר לו זהו אבן גזית שאין
 לה אלא פה אחת . אבן פיגה כיצד זה תלמיד ששגה מדרש והלכות
 בזמן שתלמיד חכם גכגס אצלו שואלו במדרש אומר לו בהלכות
 אומר לו זהו אבן פיגה שיש לו שתי פיות בלבד . אבן פיספסביצד זה תלמיד
 ששגה מדרש והלכות ואגדות ותוספתות כשת״ח גכגס אצלו שואלו במדרש
 אומר לו בהלכות אומר לו בתוספתות אומר לו באגדות אומר לו וזהו אבן
 פיספם שיש לה ארבע פיות מד׳ רוחותיה : י רבי יהודה בן אילעי אומר
 כל העושה דברי תורה עיקר וד״א טפל עושין אותו עיקר בעולם (הזה). דרך
 ארץ עיקר ודברי תורה טפל עושין אותו טפל בעולם(הזה). משלו משל למה
 הדבר דומה לאיםטרטיא שהיא עוברת בין שגי דרכים אחת של אור ואחת

 של שלג אםםהלךבגגד האור הרי גכווה באור ואם מהלך גגד שלג הרי הוא״י^׳משח לפרעה אפי׳ בל עבדיך שעומדין(ומשתחוים)לפגיךעל במה שלך יעמדו
ב) ויקרא (שם י  לוקה בצינה כיצד יעשה ילך בינתיימ ויזהר בעצמו שלא יכווה באור ושלא"יי ויבקשו ממני איני שומעלהמ. ומניין שנפטר ממנו בכבוד שנא׳
^למשה ולאהרן לילה אמרו לו וכי גנבים אנו שנצא בלילה אלא המתן לנו עד  ילקה בצינה(רבי שמעון בן אלעזד אומר אל תרצה את חבירך וכו׳): 5
( A במדבר)  שיביא הקב״ה לגו ז׳ עגגי כבוד וגצא בהם בשמחה ובראש גלוי שנא׳
: ןן על ד׳ חלוקי כפרה הלך [ כ  ממחרת הפסח יצאו בגי ישראל ביד רמה [
 ר׳ מתיא בן חרש אצל ד׳ ישמעאל בן אלעזר הקפד ללודקיא לבקרו ואמר לו
) שמעת בארבע חלוקי כפרה שהיה ר׳ ישמעאל דורש. אמר לו שמעתי י ) 
) שובו ה ג  ושלשה הן ותשובה W על כל אחת ואחת. כתוב אחד אומר(ירמי

 פרק תשעה ועשרים
 א רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר אל תרצה אתחבירך בשעת

 כעסו [ואל תגחמהו M בשעת אבלו ואל תשאל לו בשעת גדרו] ואל,
 תבא לביתו ביום אידו ואל תשתדל לראותו M וכו׳ *(יש אומרים) יש לך f בגים שובבים גאם ה׳ ארפא משובותיכם. וכתוב אחד אומר (ייקרא יטו) כי
) ופקדתי בשבט ט  חבירים מקצתן מוכיחין אותך ומקצתן משבחין אותך אהוב את המוכיחך! ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. וכתוב א׳ אומר(תהגיים פ
) אם יכופר העון הזה לבם ה כב י ע ש י  ושנא את המשבחך מפגי שמוכיחך מביאך לחיי העולם הבא והמשבחך! פשעם ובגגעים עוגם. וכתוב אחד אומר (
r עד תםותון. הא כיצד אם עבר אדם על מצות עשה ועשה תשובה אינו זז  מוציאך מן העולם. הוא היה אומר W בכל מקום. שאדם הולך לבו הולך.:
; ב הוא היה אומר כל"! משם עד שמוחלין לו מיד על זה גאמר שובו בנים שובבים . עבר אדם על ו ד ג נ ] דברים מיושבים כ י  עומד לבו עומד . יושב [
 השוקד עצמו על דברי תורה מוסרין לו שקדגין כגגדו. וכל הבוטל מדברי5* מצות לא תעשה ועשה תשובה התשובה תולה ויום הכפורים מכפר על זה
 תורה מוסרין לו בטלגין כגגדו [ה] כגון ארי וזאב וגמר וברדלס וגחש והגייסות ?־נאמר כי ביום הזה יכפר עליכם. עבר אדם על כריתות ומיתות ב״ד ועשה
) אך יש אלהים | תשובה תשובה ויוה״כ תולין ויסורין ממדקין(ובשאר ימות השגה מכפרין) ועל ח  והליסטין באין ומקיפין אותו וגפרעין ממגו שגא׳ (תחלים נ
 שופטים בארץ 5 ג אבא שאול(בן גגס) אומר (יש לך) [ד׳ מדות בת״ח יש* זה גאמר ופקדתי בשבט פשעם. אבל מי שמחלל שם שמים אין בו כה לא
מ] ויסורין  (לך)] אדם שלמד לעצמו ואיגו מלמד לאחרים . לאחרים ואיגו מלמד לעצמו ^ לתשובה לתלות ולא לימורין למרק ולאליוה״כ לכפר אלא תשובה [
 הלמד לעצמו ולאחרים . ואיגו למד לא לעצמו ולא לאחרים . הלמד לעצמו־ תולין ומיתה ממרקת עמהן ועל זה גאמראס יכופר העון הזה לכם עד תמותון:
י י ן איםי בן יהודה אומר מפגי מה תלמידי חכמים מתים בלא זמגן לא מפגי  L ~'L י

 שמגאפין ולא מפגי שגוזלין אלא מפגי שהן בוזין בעצמן: ן ר׳ יצחק בן פגחס
 אומר כל מי שיש בידו מדרש ואין בידו הלכות לא טעם טעם של חכמה .
 כל מי שיש בידו הלכות ואין בידו מדרש לא טעם טעם של יראת חטא. הוא
 היה אומר כל שיש בידו מדרש ואין בידו הלכות זה גבור ואיגו מזויין. כל
 שיש בידו הלכות ואין בידו מדרש חלש וזיין בידו. יש בידו זה וזה גבור
 וםזויין. הוא היה אומד הוי זהיר בשאילת שלום בין אדם לחבית ואל(״) תבוא
 לבין המחלוקת ואל תשתדל לראותו. שב במקום חברים והוי זנב לאריות

 ואל תהי ראש לשועלים:
 גוםחת הגר״א

: ה י ושבת. הוא ה : [ד] לבו י ! ט  [א] בשעה שמתו טוטל לפניו ואל : [ב] בשעת קלקלתו : [נ] כל ז
: [ו] סדרים : [ז] וטתחבר : [ח] וטתחבר : [ט] לבלק והלך אצלו לשם :  [ה] ולבסוף באין עליו ארי

ם : [ט] ויום הכפורים ויםורין:  [ל] ע

 ואיגו למד לאחרים כיצד שגה אדם פרק אחד שגים ושלשה ולא השגה אותם
 לאחר וגתעסק בהן ולא שכחן זה שלמד לעצמו ואיגו למד לאחרים. לאחרים
 ולא למד לעצמו כיצד שגה אדם סדר אחד שגים וגי(א) פעמים ושגה אותן
 לאחרים ולא גתעסק בהם ושכחן זה שלמד לאחדים ולא למד לעצמו. הלמד
 לעצמו ולאחרים כיצד שגה סדר אחד שנים ושלשה סדרים והשגה אותן
 לאחרים וגתעסק בהן ולא שכחן (ב) גתפשה ותפשוה זהו שלמד לעצמו
 ולאחרים. איגו למד לא לעצמו ולא לאחרים. כיצד שגה אדם סדר אחד ב׳
 וג׳ [י] פעמים ולא שגאן לאחרים ולא גתעסק בהן ושכחן זהו שלא למד
 לעצמו ולא לאחרים. רבי חגגיא בן יעקב אומר הגיעור בלילה מתוך דברי

 הגהות הגרי״ב
רה: (ד) [יומאפו.]: (ה) צ״לתכנםלבית: ם: (נ) נ״א סחו  (א)נ״אוהנר״אםדדים: (ב) נ״א והגר״א תפשם ותפשו

: [כ] לעיני כל מצרים ן  [י] היו עוםדי
ה כציל •י : שמחלל שם שמים אין כ י נ י א . נ״א ו י נ י ד לעצמו כצ״ל: יעמדו ויבקשו ממני א מ ך אדם שלמד . נ״ב נ״א ד' מדות בת״ח למד [וביסוס פפד׳מ ערכו הנוסחאות]: לאחרים ולא ל  תומת ישרים, יש ל

 הגהות מהריעב״ץ כסא רחמים
. פי׳ מלאכים שתדיר מתמידים וזהירים לשומרי מדה כנגד מרה : פרס כט מוםרין לו שקמין כנגדו [ י י נ פ  פר? כט מפגי מס ת״ח מתיס בלא זמנם. נ״ג עי׳ פירושי לעיל [
. שההגדות והמדרשים מלאיס תוכחות מוסר א ט  1 שהוא שקד( בתורה: לא טעם טעם של יראת ח

ב ולכן צריך שילמדו מוסר י  ומשלים שמביאים לארס ליראת חטא ואדרבה הת״ח העוסקים בהלכות זמגין שגבה לבס שסוכרים שהס חכמים וחיו יבואו לכלל גאוה והיצהיר רודף אותם שעשקו יותר כת״ח כמ׳ש כסוכה מ
: א ט  להתעורר ליראת ה׳ ולהכנעה ואז תורתם רצויה. ונרקח סימן קי״ד הניא מברייתא דידן הגירסא מי שלא ראה אגדה לא טעם טעם יראת ח

ג י  וגוי ע״פ . ונראה הטעם מפני שהמלך מנהיג המדינה ואנחנו מחויבים אפילו להתפלל בשלומו כדאיתא בפיא פ
: בכבוד שנאמר ייקרא למשה ולאהרן. ריל פרעה נעצמו ׳ כי  הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה ו
ד על שהוטחו לננוד סשס יתנרך ב״ס : לילה אמרו וכוי. סיא מלתא באפי ו נ נ  נדלעיל. נמצא נפטר ממנו נ
ני נלילס  נפשה יקשה לילה ל״ל דכנר כתיכ ויקס פרעה לילה עיכ לדרשא אתי דזס סיס תשונת מסס ואהרן ו
: ובראש גלוי. ניד רמה לעיני מצרים ותרגומו כריש גלי לעיני כל מצראי. ונזה מתורן ׳ נ המפ ת  ינע״ז נ
א ויהי נעצם היום הזה יצאו נל צבאות וגו׳ כי שם לא נאמר שהיה ניד רמה(כ״א פ׳ נ  שלא הניא קרא המוקדם נ
׳  נפרשת נשלח ילא נאמר שם שהיה ניוס) ואגנ אמינא מה שנ״ל עוד תירון על קזשית הגמרא דנרנות דף ט
א כתינ נעצם היום הזה וגו׳ וכפ׳ ראה כתיכ כי נמדש האנינ הוציאך ה״א ממצרים לילה עיש התירון  כפ׳ נ
 ונ״ל ע״פ ת״י פ׳ יתרו על פשוק ואשא אתכם על ננפי נשרים. ת״י יאונילת יתכון לאתר נית מקדשא למענד
 המן פסחא ונההוא לילה אתינת יתכון לפלוסין עכ״ל נמצא לפ״ז קיימא שפיר השני מקראות הוציאך וגוי לילה
״א סקפר. כיומא דף  ליל לאיי להקריב הפסח וכעצם סיום יצאו כל צנאות לגמרי ממצרים יק״ל: אצל ר״י נ
 פ״ו ע״א איתאשאל ר׳ מתיא ב״ח את ראכיע ברומי: חלוקי כפרה. שחלוקים בכפרתן זה כך וזה כך לש״י
. הנחלקים שיש עבירה שהיא צריכה לזה ואינה צריכה לזה אכל תשובה אינה מן החלוקים שהיא ן  שם: ושלשה ה
ס. ומיד ארפא למדת שיש עבירה שמכפרת כתשובה. רש״י: כי ביום הזה יכפר י  צריכה לכולן. רש״י: שובו כנ
 למלת שיש טכילס שצליכם יוה׳׳כ: ופקדתי בשבט פשעם. למלת שיש עבירה שצריכה יסודן ומסתבר הקל
. לא שייך הכא כ״א לקמן על חילול השם וגס בגמלא ׳ ו ג  לקלה והחמור לתמורה רש״י. ונתינ ונושאם יכופר ו
. ר״ל נזמן ההוא ן ד פ נ : ובשאר ימות השנה מ  שם ליתא כי זה אינה'מחלוקי כפרה שמועיל תשונה כדלקמן
: אלא תשוכה ייסורין. שם איתא ש י  שסובל הישורין אפילו כתוך השנה אכל בגמרא שם ליתא הך כשאר וכו׳ ע
נ ונוירי״א וכו׳ רנ  אלא כולן ועיש נמהרש״א שהאריך נזה נש״א. ונגמרא שם מפרש ה״ד חילול השם אמר ל
 יצחק כר אכדימי אמר כל שמכיריו כושים משמועתו וכו׳ אכיי אמר כדתניא ואהבת את ה׳ אלהין שיהיה שיש מתאהנ
מ נאה בשוק ואיט ׳  על ידיך וכו׳ וכזמן שאדם קורא ושונא ומשמש תיח ואין דבורו בנחת עם הנריוח ואין מו
 נושא ומתן כאמונה מה הבריות אומרים ונוי עיש לכך סמך עיז איסי בן יהודה מפני מה מיח
ד חלול השם והיינו שכל חכיריו כושים משמועתו וכו׳ וכני עלי  וכוי אלא מפני שהן מזין בעצמן על י
 יוכימ שנענשו על מלול השם שהיו בוזין בעצמם נגד העם כמעשיהם לכך סמך שצרר איסי בן יהודה דכדו
: ואין בידו הלכות. ר׳ל פלפולו ב ״  הכא . ועייל פרק כ״ו דיה הוא היה אומר מפני מה ת״מ וכו׳ וכדא״ר פ
. כי פלפול הנ״ל נקרא מכמה כדאיתאבשכהדף ליא פלפלת ה מ כ  של הגמרא והוויות דאביי ורבא: טעם של מ
: ואין בידו מדרש. ר״ל דרש ׳ ו כ  כתכמה. מפרש. וסוף ב״כ איתא הרוצה להמכיס יעשוק כדיני ממונות ו
 המכמיס על פשוקים ואגדות שבשיס ומדרשים שהכל דכרי מוסר ויראה ועייל ספכ״מ: בידו מדרש וכו׳ ואינו
 מזויין. כי ההלכות שנונים ככלי זיין אנל גבור הוא מפני שעיי מדרש ירא שמיס הוא ונקרא גכור כדלעיל ריש
: זר, וזס גנור ומזויין. ששניסס צריכים זה לזה: הוי נ ״ נ  פ״ד כמ״א איזה גנור הסונש את יצרו. מפרש ועי״ל פ
׳ ע״נ א״ר מלנו איר הונא כל שיודע . כין להקדים ובין למשיכ וכדאיתא נרנות דף ו ׳ ו כ  זהיר בשאילת שלום ו
 כתכירו שהוא רגיל ליתן לו שלום יקדים לו שלום שנאמר בקש שלום ורדפהו (תהליס לד) ואס נתן לו ולא החזיר
 נקרא גזלן שנא׳(ישעיה גי) גזלת העני בבתיכם עיכ וסיפיה דקרא מס לכס תדכאו עמי וגוי נמצא דבר זה
 מביא ג״כ למחלוקת ולכן ;קרא שלום שמקרכ הבריות ונימי( ס״פ הניזקין איתא דרכ חשדא היס מקדים שלום
 אפיי לכותי וזה שמסיים הכא ואל תבא נ״א ואל תכנס לבית המתלוקת: ואל תשתדל לראותו. זהו הפיסקא
 מתחיל כה ראש הפרק זה . והכי מפרש כי גס זה שאל תשתדל לראותו בשעת קלקלתו הוא מפני ד״ש וזיל המדיש
 והר״ס אלמשונימ כתכ כי אמר שלא ישתדל לראותו כשעת קלקלחו אם לא שיהיה זה כמקרה שימצא שם כי אז
 אין ראוי שיפרד ממנו עד ינחמהו מנרתו אך אס ישתדל ללאוחי אז הגה זה יוליד ניניהם איכה סחת אהבה
י יחשוד חבירו שהוא שמח נמפלתו נמה שראה שהשתדל לראותו מיד כיא היה משתדל ללכת אליו לנחמו כדברים  נ
 ובהנטחות טובות בראוי אז היה מוסיף אהנה ואתיה אך אמנם כאשר לא יהיה ההשתדלות רק לראותו לנד נלתי
 דבר אחר אז תפשיר אהנה ע״נ אמר ואל תשתדל לראותו כשעת קלקלתו. ירצה לא תהיה השתדלותך כשעת
 קלקלתו לראותו לכד עכ״ל: שב כמקום הכיריס. ששאר חבירך יושבים ואל תחמוד גדולה כ״א הוי זנב לאריות
 טוכ לך שתהיה זנב לאריות לאנשים טזכיס מהיותך ראש ושר צרקיס רש״י. והמד״ש כתכ כשם הריין שושן זיל
 כי הארי מעלה זנבו על ראשו והשועל מוריד ראשו תחת זנבו. כמוהו ככני ארס הנכבד מכבד לקטן ממנו ורואה
 לו מעלה עליו. והנקלה מכזה אל הנכבד מטנו ויורידהו למטה לארז וכ״כ הרב רכי מתתיה היצהדי הולך את
 חכמים יחכם ורועה כסילים ירוע (משלי יג) יתכן לפרש מלשון רועה יהא מונהג מאחרים לא מעצמו אכל ההולך

ל:  עם מכמים סופו שינהוג לאחרים עכי

 בנין יהושע
 רבוים קשים לאדס חון מרכוי הורה ומסיט• ריב שם•' שלם בגופו. לאפוקי כשהוא מלא עונות גופו מתייסר
: אבן ט ״  כיסורים כד״א (תהלים פט) ופקדחי כשבט פשעם ובנגעים עוונם. כ״כ המפרש : מדרש • עי״ל ספכ
. כי אע״פ שראוי לעסוק ל פ  פיהפס . עייל פכיד דיה לכיס שיש לו פיספס: וד״א . מלאכה או סחורה: ט
מ עכ״פ יהיה הדיא רק הטפל והעיקר י כ שטוכ תלמוד תורה מס דרך ארן וכוי מ א כדאיתא פס פרק כ׳ מ׳ י ד  נ
: לאיםטרטיא. שביל. מפרש: שלא ינווס נאור ונוי. ר״ל שלא יטס מן סתורס לד״א כ״א ת ׳  יהיה הת
 דוחק השביל הצריך להכרחי שיהיה ד״א טפל. וכד׳א יגיע נפיך יהיה רק מה שאתה צריך לאנול כדנתנ

 המהרש״א כחיא והעוללות אפריסיעיפ משל:

ד ממ״י ליתא משום ר״מ  פרס תשעה ועשרים רבי שמעון כ( אלעזר אומר משוס ר״מ . כפ״א פ׳
 אלא רק רשכא״א: ואל תנממהו וכוי. שמתוך שצרתו עומדמ כפניו אינו
 מקבל חנחומין. רש״י. והר״כ כהכ שכשעה החורבן כביכול היה הקכ״ה מחאכל בקשו מה׳ש לנחמו ורוח הקודש
: ואל תשאל לו ם  משיבן אל תאיצו לנחמני(ישעיה ככ): בשעת אכלו. ה״ג המד״ש כשם הרשכ־׳ן נמי בפ״א ש
. יאמל אלעתא דהכי ו  יפעת נדרו. למצוא פתתיס להסיר לו את נלכו מפני שאז על כל פתח ופתח שתמצא ל
 נדרתי. ר״כ. (כי מתיך כעסו יאמר על כל ענין שבעולם אני נודר ונמצא שאינו כא לידי חרטה לעולם).
 ומסיים הר״כ ומצינו שכשנשבמ הקכ״ה למשה שלא יכנש לארן לא התחנן מיד אלא המתין ואח״כ סתחיל להתחנן.
 וי״א אל השאל זכו׳ כזמן שהוא נודר שום דכר לעשות אל תשאל לו לאלתר שלס את נדרך מיד שמא הוא
 מתחרט מאותו נדר שכשריאה שאתה דוחקו לקייס הנדר הוא כועס ומחחרט ואומר טוב היה לי לשתוק
: אהוב את המוכימך . שעי״ז אתה יודע ה  מאשר נדרתי ומתחרט. רש״י: ואל תשתדל וכוי. מפורש ס״פ ז
 הקלקול שצריך תיקון וזה שמס״ס שמכיאך להעה״ב: ושגא את המשכחך. שמנופה הוא מבקש נזה וכפרט
: לבו הילך. שיש כיד האדם להטות הלב ׳ כי  שאינו מעמידך על החמת והיושר וזה שמסיים שמוציאן־ ו
. ויאמר  כדאיתא כמ״ר כראשית פל״ד ובילקוט שמואל א' הרשעים הס כרשות לכס. כד״א ויאמר עשו בלבו
 ירבעם כלבו. אמר נבל כלבו. ויאמר המן כלבו. אכל הצדיקים לבס כרשוהס שנאמר וחנה היא מדברת טל
׳ . דומיא לבוראם ויאמר ה׳ אל לגו סיס נראשיח ע״כ: וגקט ג . וישם דניאל אל לגו ו נ  לבה. ויאמר דוד אל ל
 חלוקיה. הולך לרמוז על המחשבה כמו ולכי הלך וזהו שאמר אדסהולךשיש לו שוס מחשבה לבו הולך ונמשכה אחריו.
 עומד שירצה לחזזר ממחשכתז כמי יתעמוד מלדת . לכו ג״כ עומד: יושב שעושה מעשיו כמיישב ובמתון. מפרש:
 כל השוקד. ענין התמדה וזהירות והמהירות כד״א לשקוד על דלתותי(משלי ח). מפרש: בארץ. ר״ל הקכיה
 יש לו שלוחים בארן להעניש האדם וכדמצינו במ״ר ש״פ קרח כמעשה דנפרדע (מפרש) וכור וחולדה כתענית
: ונתעסק בהן. שחוזר  דף ח ועוד כהרבה מקומות בשים אע״פ שארבע מיתות בטלו דין ד׳ מיתות לא בטלו
 על למודו: ולא שכחן. עי״כ אינו שוכח: ושנאן אוהו (אחרים . והס חזרו על הדכר כדי שיתקיים כידס:
 תפשם ותפשום. שהוא תופש הדבר שאינו שוכח וכן תלמידו: הניעור בלילה. שניער והקיץ משינהי: מתוך
. כשאדם ישן נשמחו עולה למעלה ומלמדן אוחה חורה אס הוא למד הורה כיוס י  דברי הורה סימן יפס ל
 כדאיהא כזוהר. מפרש: מתוך דברי שיחה . בעלמא או סחורה או צער כמו מרוב שיחי וכעסי סימן שלא
 הניחוהו לעלוה מפני שנפשו לא מטוהרה . כ״כ מפרש: ר׳ יהושע כן מנניה. כפ״א פ״ג מ״ר איחא ר״מ כן
: ואינו פזהח פיז בדברי הורה. לפי שהלילה הוא זמן למזיקים ואס היה לומד חורה היחה משמרחו.  חכינא׳
נה. הניעור בלילה שהם שעות פנויות למחשבת התורה שאין לו מלאכה לעשוח ואינו ו  גמד״ש כתב בשם ר׳ י
 שומע קולות כיא ואס יפנה לכו לבטלה מהחייב בנפשו שמפשיר זמן טוב ללמוד התורה וכאילי הוא המית את
 עצמו לפי שהניח דבר המוסיף ימיס ישנות חייס וכו׳ עיי! •שס שהאריך כזה: ולא יצא לאויר העולם . דכשהוא
 במעי אמו למד תורה כדאיתא כמשי נדה דף ל' ע״כ אמר שלא יצא וכו׳ כאשל שהולך מדרך החייה לדרכי
כ המפרש: כל המכבד חכירו לשוס ממון. כלומר שחונף ומשכים ׳  המות כמה שפורש מד״ת. וקצת מזה כתכ ג
. וכל הנווה מכירו לשוס מצוה . שמוכיחו על מעשיו הרעים ו נ מ  לדברי רשע שני מפני הנאת ממון שיקבל מ
. שבזה היה מראה שראוי ליתן לו ממון רב וכפרש״י שס כחומש למדנו ׳ ו כ  ומהפך אותו לטוב: אם יתן לי ו
 בנפשו רחבה ומחמד ממון אחרים אמר ראוי ליהן לי כל כסף וזהב שלו וכו׳ ובזה מתורן קושית המפרש : אפיי
 כל עבדיך וכוי איני שומע להם. קשה והלא הפסוק משיים ואח׳׳כ אצא נמצא היה שומע להם. וי״ל דככוונה
 של פסוק היה על פרעה עצמו אס פרעה יאמר לו לצאת אז אמר משה יצא ולא רנה משה לאמר בפירוש על פרעה
, בכנוי לעבדיו משוס כבוד מלכות. וכדאיתא בזבחים דף ק״ב ע״א ומנחות דף צ״ח א״ר ינאי לעולם תהא אימת  וי
 מלכות עליך דכתיכ וירדו כל עבדיך אלה אלי ואילו לדידיה לא קאמר ליה ופרש״י לא קאנר־ ליס וירדת אלי
 והשתחוית לי לאמר וגו׳ ואע״ג דמסקנא הכי הוי דכתיכ שס יכפ' כא) ויקרא למשה ולאהרן לילה ויאמר קומו



ט ק שלשים כ ר ת דרבי נתן פ ו ב  א
 שמתה אמו ומחזירין אותו על פתחי מיניקות אחרות ואינו שבע . פרמ שלשים

ג) הלוקח פת מן השוק למה הוא דומה כאילו חפור וקבור. האוכל משלו ) 
. הוא היה אומר בזמן שאדם אוכל משלו  דומה לתינוק המתגדל על שדי אמו
 דעתו מיושבת עליו ואפילו אוכל אדמ משל אביו ומשל אמו ומשל בניו אין
 דעתו מיושבת עליו ואין צריך לומד משל אחרים: ב בעשרה מאמרות נברא
 , . ־ ־ , העולם וכי מה צורך לבאי עולם בכך אלא ללמדך שכל העושה מצוה אחת
א ״,וכל המשמר שבת אחד וכל המקיים נפש אחת [ח] [מעלה עליו הכתוב] ט ו ח ל פ 1 י ס ו י י נ י פ ׳ ב ר פ י א ׳ ״ ד י י ״ * ^ ם ת ב א ? א ח י ב ו מ א ט ו ח , ל ע ד ו נ  ו

ו קיים עולם מלא שנברא בעשרה מאמרות . וכל העובר עבירה אחת ל י א כ n m -6 י כ ם י ו י ע ל י ם ת ש ם ב ש ) א א י ב מ ׳ ו ד ש ט י ח א ^ ו י ב א מ ט א ח י< ל פ  ם

 וכל המחלל שבת אחד וכל המאבד נפש אחת מעלין עליו כאילו איבד עולם

 א רבי [א] נתן בן יוסף אומר כל המבטל דברי תורה מעושר סופו לבטלה
 מעוני ובל המקיים ד״ת מעוני סופה לקיימה מעושר. הוא היה אומר
 תנחומי אבלים וביקור חולים ונמ״ח מביאין טובה לעולם,־ ב ר״מ אומר כל העובר
 עבירה אחת בספק מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו בודאי. כיצד אדם חוטא

 (מעילה וחומשה ומביא)
 מדה מרובה מדה טובה או מדת פורענות הוי אומר מדה טובה והרי דברים
 ק״ו אם מדת פורענות מעוטה העובר עבירה בספק מעלה עליו הכתוב כאילו
 עשאה בודאי ק״ו למדת הטובה מרובה. רבי נתן בן יוסף אומר כל העובר
 עבירה בשוגג מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה במזיד כיצד שוגג שהרג את
 הגפש וגולה לעיר מקלטו ומצאו גואל הדם והרגו הרי זה פטור. הרגו במזיד
 ומצאו גואל הדם והרגו [הרי זה [ב] גולה על ידו] וכי איזו מדה מדובה מדת
 הטוב או מדת פורעגות הוי אומר מדת הטוב ואם מדת פורעגות מעוטה העובר
 עבירה בשוגג מעלין עליו כאילו עשאה במזיד ק״ו למדת הטוב מדובה: ג רבי
 עקיבא אומר כל המדבק בעוברי עבירה אע״פ שלא עשה כמעשיהם הרי זה

 מלא שגברא בעשרה מאמרות (י) שכן מציגו בקין שהרג את הבל אחיו
 שנאי (בראשית י) קול דמי אחיך דם אחד שפך דמים רבים גאמר אלא מלמד
 שדם בניו ובני בניו ובל תולדותיו עד סוף בל הדורות שעתידין לצאת ממגו
 כולם היו עומדין וצועקין לפגי הקב״ה(ה)(הא למדת שאדם אחד שקולכגגד
 מעשה בראשית כולו): y רבי גחמיה אומר מגין שאדם אחד שקול בגגד כל
 מעשה בראשית שנא׳(שם יי) זה ספר תולדות אדם [«] ולהלן הוא אומר (שם ב)
 אלה תולדות השמים והארץ בהבראם [י] מה להלן בריאה ועשיה אף כאן

^ ? ש ד ב  מקבל פורענות כיוצא בהן׳ ובל המרבק בעושי מצויה אע״פ שלא ^
׳ י) כל הכתוב לחייצ בירושלים. רבי יהושע בן קרחה אומר הרי ה״א אומר ם מ י ר מ ו א ד ו ח א ם ב י ד י ע ם מ י נ ד ש צ י ) כ א ) ז  כמעשיהם הרי זה מקבל שכר כיוצא °
 אדם זה הרג את הנפש W ונמצאו זוממין וגגמר דיגם ליהרג וכשהן מוציאי! (rti קלט) גלמי ראו עיגיך ועל כפרך וגו׳ מלמד '(י) שהראהו הקב׳׳ה לאדם
* £ £ ^ ^ ץ ^ { ^ ד ו דראשוי דור דור ודורשיו דור דור ופרנטיו » ת ז ו ד ע ^ אותן לבית הסקילה אחד רץ (ובא) אחריהם ואומר יודע אני ב X ^ S T - J ? S 5 T ^ ש פ 5 י ? בו" ^  או!םלובא וה^ד עדותך [י)׳ אף הוא נמצא זומם יגגמר דיגו ליהרג כשח4 דור ד
סי הגליל! ו ™ * ™ מלך פלוגי בדור פלוגי עתיד להיות חכם פלוגי.ר״א בגו של רב- ™ 
ר אוטו(0תשע מאות (ח) ושבעים וארבעה דורות קודםשגברא העולם היתה ° ^ , / " ? ^ 
 אפיי מאה בגי אדם באין אחריך וגמצאו זוממין כולןגהרגין). וכי איזהו מדהיי תורה כתובה ומוגהת בחיקו של הקב״ה ואומרת שיר ה עם מלאכי השרת שגא׳
 (משלי ח) ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יום משחקת בתבל ארצו.
 משלו משל למה הדבר דומה לאחד שגטל את העץ ומבקש לציר צורות הרבה
 ואין לו מקום לצור ויש לו צער אבל מצייר בארץ והולך [נ] ומבדיל הרבה
 הרבה. אף כך הקב״ה יהא שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים בחכמתו
 ובתבוגתו ברא את כל העולם כולו וברא את השמים ואת הארץ עליוגים

 מרובה מדת הטוב או מדת פורעגות הוי אומר מדת הטוב אם פורעגות מעוטה
 המדבק בעוברי עבירה אע״פ שלא עשה כמעשיהם הריי זה מקבל פודעגותק״ו
 לטדת הטוב מרובה 5 ף ר׳ שמעון אומר (ב) כך עוגש של בדאי שאפי׳ דובר
 אמת אין שומעין לו שכן מציגו בבגיו של יעקב שכיזבו לאביהן בתחלה
 האמין להם שגאמר(בראשית לז) ויקחו את כתוגת יוסף וישחטו שעיר עזים

״ ותחתונים • ייצר נאים בל פה שניא בעולמי. גיא ״ודשים נעול־־ יניא ־ ל ^ 
 *׳:;'״,ישים נאד־ ,״ שעדי״ של אים. ניא חי״ יעה ־עולם ניא ״ית י״״

(שם) ותחי דוח יעקב אביהם:  מיעקב אבינו שרתה עליו באותה שעה שנא׳

 פרק אחד ושלשים
 א רבי אחאי בן יאשיה אומר הלוקח תבואה מן השוק למה הוא דומה לתינוק

 גוסחת הגר״א
 [א] יונח!: [ב] נהרג: [נ] ועד שלא נגמר דינו אחד רץ אחריהם : [ד] ונמצאו!ומטין וננמר דינם ליהרג:
 [ה] מפני מה: [ו] חי ויפג לבו בי לא האמין: [ז] עד וירא אח הענלוח ונוי: [ה] מעלי! עליו: [ט] ביום
 ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אותו: [י] ביומ עשוה ה' אלהים ארץ ושמים : [כ] ומצייר צורות
 רבה אף כך כו׳: [ל] קוצץ : [מ] קיצי! : [נ] מי דגליו של אדם. שערים בעולם שערים באדם וכו׳ :

 שערות של אדם. ברא חיה רעה בעולם ברא חיה רעה
 באדם זה(ט)(בגי מעיו) של אדם. (ברא [ל] קורצין בעולם וברא [מ] קורצין
 באדם זה אזניו של אדם). ברא ריח בעולם ברא ריח באדם זה חוטמו של אדם.
) אורו של אדם. מים סרוחים בעולם מים סרוחים י  חמה בעולם חמה באדם זה(
 באדם זהו(כ) מימי חוטמו של אדם. מים מלוחים בעולם מים מלוחים באדם זהו
 דמעות שלעינים. נחליםבעולם נחלים באדםאלו[נ]דמעות(ל)חומותבעולםחומות

 הגהות הנרי״ב באדם
 (א) [עי׳ נמשיה מכות דף ה.]: (ב) [סנהדרין דף פט:]: (ג) [עי׳ מנחות דף קג: לדיש ואל האמין כחייך] •
 (ד) [סנהדרין דף לו.]: (ה) נ״א וסגר״א ל׳׳ג: (ו) [סנהדרין דף לח: ע״ז ה.]: (t) כן איתא נחגיגה יג:
 ונן איתא נזנחים קטז. ונן נשנת פח: ועיין נילקוט קהלת דיה לנד וה מצאתי: (ח) נ״א ותשעים: (ט) [נ״א

 והגריא הכנים]: (י) ניא פדחחו: (כ) ניא מי רגלים: (ל) נ״א חותמוח •

 תומת ישרים, כיצד שוננ כוי. ניב נ״א כיצד שוננ שהרנ את הנפש מצאו נואל הדמ והרגו ה״ו פטור הרגו במויד מצאו גואל הדם והתו חיו גולה על ידו וכי וכו׳ [והנוסחא הישנה להיפך כרישא גולה ונשיפא
 פטור וגס אחר מלת הנפש גרםינן וגולה לעיר מקלט]: מעלין [כ״ה נדפויי] עליו הכחוב כל זד, נמחק [ונאמת א׳יצ למחוק רק מלת הנתונ ונגי׳ הגר״א ונמ״ש כסיפא] : דמים רבים נאמר. ניב ניא
 דמיט הרבה מנין: ובני בניו ודם ורעותיו וכוי כצ״ל: ר׳ נחמיה אומר בו׳. נ״ב גיא ר׳ נחמיה אומר כתוב אהד אומר אלה תולדות השמים והארץ בהבדאם ביום עשוח . ובחוב להלן זה ספר תולדות אדם מה תולדות
 האמור כאן בריאה ועשיה אף חולדוח האמור להלן בריאה ועשיה מלמד בו׳: אלא צדיקים. נ״ב נ״א דורו של צדיקים: הבס פלוני בדור פלוני עחיד חכם פלוני למות כצ״ל: ויש לו צער כוי. ניב ניא והיה

 לו לצער גדול בא לו לצור על הארץ והיה מצייר והולך בה צורות הרבה אף כך כוי: בני מעיו [של אדם]. נ״א הכנים שבו: זהו דמעות. נ״א מימי רנליו של אדם :
 כסא רחמים הגהות םהריעב״ץ

א חיה רעה נאדס זה בני מעיו. נ״נ ש נולעים ומכלים מה שמכניסים להן ומוציאי! רעי סרוח ס ל כל המנטל ד״ת נו׳ . [עי׳ יומא לה:] אמרו נתנא דני אליהו כל החרבנות ונל הצרות הנאות D"fi ל ר  פ
 י לנלל ישראל או לפרטי הנל נעון ביטול הורה שנאמר [מיכה אי] נפשע יעקנ נל זאת [ועיין י

 נכא נתרא דף ח א׳ אין פורענות כא כוי]: שגאטר ויפג לני כי לא האמין לסם . פי׳ דהל״ל ולא האמין לסם דני הוא נתינת סעס אמנם בזה ניחא דענשו של בד אי דאעיפ שאמר אמת אין שומעי; ולכן אף שאמר
 לו דיוסף מי ייסג לנו ונתן טעס ני לא האמין להם דייקא שנזבו לו נתחלה ואיש תינת כי ותינת להם :

 בנין יהושע
ם רבי נתן בי״א. בפ׳א פ״ד מ״ט אימא רני יונהן אומר וגס הגרסא נהיפך נהחלה נל היני אהדר ליה דאיר מנין והיו מייך סליאים לך מנגד (דנריס יח) זה הלוקח מבואה משנה לשנה (ופרשיי שאין י ש ל  p*S ש
־ ־ לו קרקע לזרוע והיינו מייו תלואיס שאינו יודע אס יהיה לו מעוה לשנה הבאס) ופמדת לילס ייומס זה הלוקח תבואה י י י י י  י י
 מע״ש לעיש. ולא מאמין גמייך זה הסומך על הפלטר וההוא גברא על הפלטר סמיך ופירש׳, אדידיה קאמר דהא
 אפלטר סמבינא ואין דעמי מיושב להשיב לו ר״ל ששונה על הקושיא ענ״ל עיש נמצא לפיז משמיענו נזה הכא
 שפיר שאס סמיך על הפלער ואעפיכ לומד תורה שזה נקרא מקיים תורה מעוני ננ״ל להגיה זה התמלת הפרק
 שייך לסוף פרק דלעיל. ואגנ עיי העתקת גמ׳ מנשות הנ׳יל הראה גיכ קצת שנוי הלשון דהתס כמו הכא: חפור
 וקבור. משוס שנא׳ עיז ולא תאמין נמייך ובמ״ר ריש מגלת אסתר מפורש יותר שרני נרניה אמר שלא דנרה
 תורה כמתים ר״ל הקונה מן הפלטר ע״ז חשוכ כמת אלא התורה דכרה הלוקח וכוי עיש: המתגדל על שדי
 אמו. כי אז שנע לאפוקי היונק מאחרים אינו שכע כדלעיל וקצת נראס טעם הדכר משוס שהתינוק היונק משדי
 אמו נקרא טפי יונק משלו שמאחר מחמה לידחו איכרים של אמו מהפרקים ודם נעכר ונעשה חלנ כדאי' כנדה
 דף ט׳ נמצא הוא נעצמו הגורס ליניקה חלכ שלו לאפוקי אס יונק מאחרים לא הוי הוא הגורס לחלכ שהנא
 מהחלה ואינו שבע כדי! המצפה על השלח! אחרים וק״ל: ואציל משל אחריס . כדאיהא בר״ש וחוי״ט פ״ק
 דערלה מיה בשם הירושל׳ זמורה או יחור שהבריכה באילן אחר ויינקה ממנו וכוי ונוכל לעמוד על זה בעלי! שכשהיא
 יונקת מן הזקינה הופכת עליה שלא יעמדו נגד העלין של אב. ואס לאו הופכת עליה כלפי עלי הזקינה וסימן
 לדבר דאכיל מחבריה מחכייש להסתכל כו עכיל ועפייז אמר אדמ״ו החשיד האמיתי הרב הגאון אכיד דק״ק ליסא
 מוהד״ט גיי זש״ה הכיטו אליו ונהרו ופניהם אל יחפרו וק״ל. ע״כ לפי הקודם . ומעתה מתחיל פל״א כעשרה
 מאמרות ופו': בעשרה מאמרות. ט' ויאמר ובראשית נמי מאמר הוא שנאמר כרכר ס׳ שמיס נעשו(תהליס
 לג). רשיי. כי יש באותיות כראשי״ת בארשת כמו וארשת שפתיו (חהליס כא). מד״ש כשס רבי אפרים ז״ל: וכי
 מה צריך לבאי עולם ככך. מה אנו למדין ממנו שהקכ״ה נזקק לבריא העולם כיימ כדאי היה לבוראו כדביר
 אחד אלא לכך טרח כדי ליתן פרעון גדול לרשעים שמאבדין את העולם שטרח הקכ״ה כיכ לבוראו כיימ וכדי
 ליתן שכר טוכ וממכה לצדיקים וכו/רש׳יי. ומפרש וקיגי הגאון כסיד״ח לא שהיתה שאלה על הבריאה עצמה למה
 היתה כי״מ אלא שר״ל שיש לנו ללמוד מהבריאה שהיא כי״מ לימוד מוסר נאה לפי שהלא במאמר אחד יכול
 להבראות ויצא לנו ממה שנברא כי״מ להפרע וכוי אכל לא שלכך היתה כוונת הבריאה כי״מ כדי להפרע וכוי שאין
 זה ממדת טזכו יתברך לעשות פעולה יתירה כדי להפרע וכוי עכ״ל: כאילו קייס עולס מלא וכוי . שאס העולם
 מחצה זנאי ומחצה חייב מכריע במצוה א׳ עולם כולו לכף זכות כדאי' ספיק דיךושין . אינ כמצוה נותן חיות
 וקיום לנפשו והמק״ס נפש אחת כאילו קייס עולם מלא זמזס תדין כרשעים הכל להיפך כ״כ הרכ ועייל פכ״מ
 דיה כאילו משים שלום בישראל משיש כסיד: שכן מצינו כקין וכוי. מבואר כסנהדרין דף לזיע״א ע״ש :
 תולדות אדם. סיפיס דקרא כיוס כרא וגוי כדמות אלסיס עשה איתי ־• בהבראם. סיפיה דקרא ביום
 עשות ה׳ אלהיס וגו׳: מלמד שהראהו ונו׳ . כמו אין כל מדש תמת השמש והכל נברא ביומו של מעשס
 כראשית כ! הראהו ג״כ הקכיה לאדה״ר כל הדורות שעתידי! לצאת ממנו: ומשחקים לפניו. המפרש גרס
 ומשמשין לפניו רי״ל כדין בניס לאב: אלא צדיקים וכזי שנאמר כל הכתוב לתיים. זה ספר תולדות אדם בישעיה
 מפורש מה היה כתוב כאותו ספר נסיים ר״ל צדיקים מקראים ח״ס: גלמי ראו עיניך. מאז בראת את העולם
 ראו עיניך את כל גולמי הדורות הבאים . גלמי זהרתי בתנגית צורתי בטרם הולדי ובטרם בואי לעולס ראו עיניך:
 ועל ספרך וגו׳ וכל יצורי עולם כמוני כמוהם גס כולם כטרס הנראס יחדיו גלויס לפניך. רשיי בתהלים:
 התקע״ד דירות קודס שנגרא העולם כאלפים פנה שקדמה הורה לעולם סיו עתידין דורות הללו להבראות
 שנאמד דגר צוה לאלף דור(תהליס ק?) וראה הקב״ה שאין העולם מהקיים כלא תורה כ״כ והעבירן ולא כרא! ונתנו
 לכ״ו דורות מארס ער משה רנינו כיו דורות הרי שהשרו תתקע״ד מאלף כן כתנ רש״י נמס׳ שנת דף פח ע״כ
 ובזבחיס דף קטו ע״א . ועיין חגיגה דף יג עינ. ונילקוט תהליס שם ובקהלת ז׳ על פסוק אדם א׳ מאלף מצאתי
 רמז תתקעי) : עם מה״ש . עיין ניפ״ת כראשית. וריש שליה: אמון. גדילה אצלו לשון אמונים עלי חולע
 (איכס ד): יום יום . אלפים שנה כי אלף שניס וגו׳ כיוס אתמול: משחקת . לפניו ככל עת משחקת בתבל
 ארצי ישטשיט׳ את כ״א נציל: משחקת כל הדורות רשעים שהיו מאדם ועד נח ומנה עד אנרהס הייתי
 משחקת עליהם: ושעשועי. צפיתי עד בא דור המדבר ויקבלונ׳. כ״ז מפרב״י כמשלי מ׳: חורשים כעולם.
 תרגום יער חורשא: זה שערו של אדם. שדומים ליער באילנות: ברא קורצין בעולם . שהעולם עגול ככדור.
 כי קרן דבר עגול הוא חלות מצות תרגום גריצן פטירין. ופ״ח דכליס והקרן מסיים פי׳ ככר עגול. וכפ״א
 דטכול יום מקרצות נושכות ערוך ערן קרן ונשכט מוסר פ״א כתכ כרא קורצץ מערות עיש: ג״א פדתתו .
 שהמצח מאיר כדיא ומצח אשה זונה: אלו דמעות. שנוזלים כנמלים וכתנחומא ריש פרשה הקת נתז טעם

 למי

 המקיים וכו׳ ואח״כ כל המבטל וכו׳ ע״ש: כל המבטל דית מעושר. מחמת רוב ממון
 צריך לישן לבו פעם לכאן ופעם לכאן ואין לו פנאי לעסוק כהורה. ריב. וכל המקיים ד״ת מעוני. שהוא דחוק
 למזונוח ומהנטל ממלאכחו כדי לעסוק כהורה. ר״כ. וע״ש בחיי״ט וד״מ: סופו לקיימם מעושר. גס סיוח
 נסיו! פעמים רכות יורה כמלוף זה ועוכדא דריא כן פדמ כמעניח יוכיח אי כעו לאמרוכי עלמא כהכ זקיני גד״מ
 דמתני׳ ננינוני במזלו ועוד כדי שהעושר לא יבטלו. עיי! תו״ט ועוד האריך כתירון קושיא זו המד״ש וכתב
 שהרמז ג״כ המקיים אח סחורס מעוני כעוס״ז סופי לקיים מעושר כעוה״כ וכד״א להנחיל אוהבי יש ונו׳ א״נ
 המקיים וכו׳ מעוני שזן ומפרנס לומדים וחלמידיס מעוני מאוחו מעט שיש לו וכוי יקוייס בו ען חיים היא
 למחזיקים כה ותומכיה מאושר סופו לקיימה מעושר וכו׳. ומורים אלשיך כתכ שבשורס סיא אס אדם הרגיל עצמו
 ללמוד אף מתוך הרתק בידוע שאם יתעשר לכסוף ילמד גיכ ולא יכטלנה זעי״ל ריש פ' ל״א שייך ג״כ להכא:
 תגתומי אכלים וביקור חולים. הוא ג״ח שבגופו: וג״ח. שבממון: מביאים טובה לעולם. שעל ג״ח העולם עומד
 כד״א עולס חסד יבנה. ועי״ל פ״ד דיה על גיח כיצד וכוי. והרמכ״ם כתכ ריש פאה וימצא טובה כעוהיז כעבור שנהג
 מנהג הטוכ כץ כ״א וכוי והעתקתי לקמן ריש פ״מ ע״ש: בספק וכו׳ מעלה עליו הכתוב. ולא ידע ואשם ונשא עונו
 (ויקרא ה) אישה הפרם וסי יסלח לה (כמדבר ל) כדאיתא מזה באריכות כנזיר דף כ״ג ע״א עיש: כיצד . נראה
 שה״ג ועוד החמירו יותר כספק כיצד וכו׳: ועשירית האיפה. דיל או עשירית האיפה והיכי דהעני כדין
 קרבן עולה ויורד. ועכצ״ל כן כי מטאת אינה טעונה נסכים כדאיתא ספ״י דמנמות דף צ׳ עיכ: בפוגריון •
 בכריתות דף י׳ ע״ב מוכמ שהוא רק פרוטה וע״ש כתוס׳ הנדפס מן הצד. גם שס בתוס׳ ד״ה מכלל מה שמק׳ על
 מטאמ כסלע ובמנמות דף ק״ז ע״ב ד״ה כבש. מביא מעילה . היינו היכא מהנה כספק מן ההקדש וכדברי
 ר״ע פ״ס דכרימימ מ״כ דף כ״כ עיא דממייכ אשם תליי על ספק מעילות ע״ש : בשתי סלעים. וכתב הרמ׳׳א
 סוף הל׳ ר״ס סי' תר״ג בשם ר׳ יונה וספק עבירה צריך יותר תשובה מעבירה ידאי כי ייתר מתחרט כשיידע שעשה
 משאינו יודע ולכך קרבן אשם חלוי הוצרך להיוח יוחר כיוקר מחטאת. הוי אומר מדה טובה. שמצינו כמדס
 הטובה הוא אומר נוצר חשד לאלפיה וכמדת פורענות הוא אומר שצשיס ועל רבעים (שמות לד) רש״י פיק
 דמכות ד״ה סע״ב: ק״ו למדת הטוב. שאע״פ שבשוגג וככלי דעת נא מצוה לידו מקבל שכר עליה וכדאיתא
 נספר׳ ומדרש ס״פ מצאושנחת עומר נשדה למען ינרנך ה׳ אלהיך וגו׳ אע״פ שנאת לידו שלאנמתכוץ קיו
 לעושה כמתכוין אמור מעתה נפלה סלע מידו ומצאה עניונתפרנס בה הרי הוא מתברך עליה הונאינרש״י ג״נ
 שס כפסוק: כיצד שוגג וכוי. נראה שהכא ג״כ צ״ל ועוד מומרא יותר בשוגג מכמזיד כיצד וכו׳ כדלעיל:
 ה״ז פטור. אפי׳ אס הרגו כמזיד הגואל הדס לרוצמ פטור כדין היוצא מערי מקלט כדאיתא כמכות דף י״כ
 עיא: הרגו במזיד. כלא התראה: ומצאו גואל הדס. בכל מקום שיהיה: והרנו. אפיי כשוגג: הין
 גולה . נמצא חומרא יותר לרוצח בשוגג במזיד בלא התראס שפטור מגלות אע״פ שבאמת כדין שמיס אינו נפטר
 מ״מ יכול לתקן בתשובה בעוד חיותו ונשמה באפי: רעיא וכו׳ עיין פ״ק דמכות דיה ודיו: אני כבר .
 נס״א איתא אני עמה!: רש״א כך וכוי. משוס דלעיל מיירי מעדים זוממי! היינו שדברו שקר לכך שמך עוד
 לנאן עונש של נדאי ועיין נשנהדרי! דף פ״ט ע״נ ממעשה דעקידה הונחה ע״ז: שנאי ויפג לבו. הפוך
 כתובים כתכ כאן אלא נצ״ל ויגידו לו וגו׳ ויסג לנו וגוי וכיס נם״א: וייא רוה״ק וכוי. רוצה לתרן אס כך
 עונש של כדאי שאפי' אומר אמת אין שומעין לו הלא לבסוף האמין להס. רק הפסוק מתרן כעצמו וירא את
 העגלות וגו׳ ובאותן העגלות היה ליעקב הסימן שיוסף חי כדאיתא ברשיי שס ובמפרשי תורה שסימן מסר לו שכפי
 עגלה ערופה פירש ממנו וכו׳ והאדרינ מתרן עוד בהאי ייא רוהיק שרתה עליו. ועי״ז באתה הנבואה עליו

 וראה כנבואה שאמת הוא שיוסף חי:

ם מפיסקא רבי אחאי כן יאשיס עד כעשרס מאמרות שיין עוד לסיום פ״ל זה י ש ל ש ד ו ח ס א ר  פ
 י עמ״ש לקמן כאריכוח גס״ד: רבי אהאי בן יאשיה אומר הלוקח תבואה מן השוק
 ונוי עד הפיסקא בעשרה מאמרוח ננרא העולם. לא ידעהי איך שייך הנא כפרק זה להקדמה על כעשרה מאמרות
 כי ראוי היה להחחיל הפרק בעשרה מאמרוח כאשר הוא נפ״א ס״ה לכן נלענ״ד שבאמח ראוי להגיה שדברי רני
 אמאי כן יאשיה שייכים עוד לעיל סוף פ׳ הקורס וקאי אריש הפרק למיד כי כן המצא ברוב הפרקים של אדר״נ
 שמפרש מתחלה המשנה עד לכסוף ושס כפ׳ ל׳ סחהיל רבי נח! בן יוסף וכוי כל המקיים דימ מטוני וכו׳ ומפרש
 ג״כ רבי אתאי כ! יאשיס איך נקראת מקיים ההורה מעוני היינו נמי אס צריך ליקת תבואה מ! השוק וכו׳ וכדמצינו
 כהיג כ מנחות דף ק״ג ע״ב מתיכ רבי יצחק בר ביסני וכוי אישתיק א״ל רבי זריקא מ״ט לא קא מהדר מר א״ל



ד ושלשים ח ק א ר י נתן פ ב ר ת ד ו ב 5 א 8 

 באדם אלו שפתותיו של אדם.דלתות בעולם דלתות באדם זה שיניו של אדם.זג;״,י׳דינם שניהם שוין(בעבירה): ג הוא היה אומר(ג) צדיקים נוטל מהם יצר
 (רקיעיםבעולםרקיעיםבאדםזהלשונושלאדם).מיםמתוקיםבעולממיםמתוקיםמ־״'א הרע ונותן לחם יצר טוב שנאי(חהלים קט) לבי חלל בקרבי. רשעים נוטל
 באדם זהו רוקו של אדם. M לסתות בעולם לפתות באדם זה לחייו של אדם . ל״ג מהם יצר טוב ונותן להם יצר הרע שנא׳(שם לי) נאם פשע לרשע בקרב לבי
 מגדלים כעולם מגדלים באדם זה צוארו של אדם. םתידראות בעולם סתידראות אין פחד אלהיט לנגד עיניו. בינונים נותנין להם זה וזה את שבא ליצר הרע
 באדם זה זרועותיו של אדם.יתידות בעולם יתידות באדם זה אצבעותיו של אדם. יצר הרע שופטו את שבא ליצר טוב יצר טוב שופטו שגא׳ (שם קט) כי
. (אשכולות בעולם אשכולות באדם דמו) .־ויעמוד לימין אביון להושיע משופטי גפשו. ר״ש בן אלעזר אומר הרי הוא  מלך בעולם מלך באדם ראשו
 יועצים בעולם יועצים באדם כליותיו. ריחים בעולם ריחים באדם זה קרקבגו4י6אומר לא ידון אמרהקב״ה ([איגי דן אותם עד שאשלמ שכר לצדיקים אימתי
 של אדם. גימסים בעולם גימםים באדם זה טחולו של אדם. אשפתות בעולם"״׳ בעוה״ו אבל בעוה״ב אמר הכתוב (שם קמי) תצא רוחו ישוב לאדמתו. ר״ע
 אשפתות באדם זה כריסו של אדם. בורות בעולם בורות באדם זה טיבורו של אומר הרי הוא אומר (בראשית י) לא ידון דוחי באדם לעולם אמר הקב״ה])
 אדם. מים חיים בעולם מים חיים באדם זה(מי רגליו של אדם חיים בעולם הג,ן;אהם לא דגו בעצמן שחן בשר ודם אלא הגיסו את רוחן בלפי מעלה ויאטרו
 חיים באדם זה) דמו של אדם. עצים בעולם עצים באדם זה עצמותיו של אדם י־ף לאל סור ממגו. ר״מ אומר הרי הוא אומר לא ידון אמר הקב״ה אמרו הדור
 גבעות בעולם גבעות באדם זה עגבותיו של אדם. עלי ומבתשת בעולם עלי Z ההוא לא ידון ה׳ אין דיין בעולמ גטש המקום את העולם. רבי אומר הרי
 ומכתשת באדם זה ארכבותיו של אדם. [ב] סוסים בעולם סוסים באדם זח W שוקיו'׳׳" הוא אומר לא ידון אמר הקב״ה הם לא הושיבו סגהדרין בארץ(י) אגי מושיב

 של אדם . (מלאך המות בעולם מלאך המות באדם זה עקיביו של אדם). הדים־>א להם סגהדרין במרום:

י פרל שלשד ושלשים " א י ח ה ע n י m ^ פ ו ר נ ח ^ ה מ י ד ד מ י ע מ ד א ת ב ו ע ן י ב ם י י ר ה ם ^ ב ת ו ג ? ] י ב  ו

 א עשרה דודות מגח ועד אברהם וכי מה צורך לבאי עולם בכך אלא ללמד
 שכל אותן הדורות היו מכעיסין לפגיו ולא היה אחד מהם שיהלך
 בדרכי הקב״ה עד שבא אברהם אבינו והלך בדרכי הקב״ה שנא׳(בראשית כי)
 עקב אשר שמע אברהם בקולי וגו׳(ה)(וכי תורה אחת שמר והלא תורות הרבה
 שמר) אלא מלמד שזימן הקב״ה לאברהם אביגו ב׳ כליותיו כשגי חכמים והיו
 מבינות אותו ויועצות אותו ומלמדות אותו חכמה כל הלילה שנא׳(תחלים טז)
 אברך את ה׳ אשר יעצני אף לילות יסרוני כליותי. ולא עוד אלא שהיה
 אברהם אבינו עושה צדקה תחלה ואח״כ משפט שנא׳(בראשית ית) בי ידעתיו
 למען אשר יצוה וגו׳ בזמן ששגי בעלי דיגין באין לפגי אברהם אביגו בדין
 ואמר אחד על חבירו זה חייב לי מנה היה אברהם אביגו מוציא מגה משלו
 ונותן לו ואמר להם סדרו דינכם לפני וסדרו דינן כיון שא׳ מתחייב לחבירו

 למדת שכל מה שברא הקב״ה בעולמו ברא באדם :

 פרק שנים ושלשים
 א עשרה דורות מאדם ועד נח וכי מה הוצרך לבאי עולם לכך אלא ללמדך
 שכל הדורות היו מכעיסין ובאין ולא הביא הקב״ה עליהם את
 מי המבול בשביל צדיקים וחסידים שהיו בהם . [י] וי״א כל זמן שהיה
 מתושלח(א) חי לא ירד מבול לעולם ובשמת מתושלח עוד נתלה לחם שבעת
 ימים לאחר מיתתו שנא׳(בראשית י) ויהי לשבעת הימים מה טיבן של שבעת
 הימים הללו אלו ימי אבלו של צדיק שעיכב את הפורענות. לפיכך נאמר ויהי
 לשבעת הימים. ד״א ויהי לשבעת הימים מלמד שקבע הקב״ה להם זמן לאחר
 ק״כ שנה שמא יעשו תשובה ולא עשו ולכך גאמר ויהי לשבעת הימים. ד״א
 מלמד ששינה עליהם הקב״ה סידורו של עולם והיתה חמה יוצאת ממערב

 ושוקעת במזרח שמא יביגו ויתייראו ויעשו תשובה ולא עשו לכך נאמר ויהיהגד״א,אמר לזה שבידו המנה תן המנה לחבירך ואם לאו אמר להם חילקו (מה
 לשבעת הימים. דבר אחר מלמד שהעריך להם הקב״ה את שולחגו והראה״׳,׳ שעליכם) והפטרו לשלום אבל (0 דוד המלך לא עשה כן אלא עושה טשפט
(ש״ב ת) ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל  להם טובו מעין העולם הבא כדי שידקדקו הן בעצמן ויאמרו אוי לגו טובה זו תחלה ואח״כ עושה צדקה שגא׳
 שאבדנו וששיחתנו זרענו(מן הארץ) שגא׳ (שם ו) וירא אלהים את הארץ עמו בזמן שבעלי דיגין באין לדין לפגי דוד המלך אומר הא׳ זה גתחייב לי
 והנה נשחתה וגוי •י ב רבי אלעזר בן פרטא אומר הרי הוא אומר (שם) לא מגה אמר להם סדרוגו דיגכם וסדרו דיגם כיון שנתחייב אחד מהם לחבירו
 ידון רוחי באדם לעולם אמר הקב״ה איגי דן אותם עד שאכפול להם שברןהג;״אמגה היה מוציא מגה משלו ונותן לו ואם לאו אמר להם(חלקו מה שעליכם
'ז ו) תפטרו בשלום י ב עשר נסיונות נתנסה אברהם אבינו לפני הקב״ה ובכולן  שנא׳ (איוב נא) יבלו בטוב ימיהם (ושנותיהם בגעימים) וברגע שאול יחתו. מ
 גמצא שלם אלו הן שנים בלך לך [י] ב׳ בשתי בניו ב׳ [ז] בשתי נשיו אחו
 עם המלכים ואחד בין הבתרים אחד באור כשדים ואחד בברית מילה (בין

 גוםחת הגר״א הבתיים
 [א] כוכבים בעולם בוכבים בארם זהו לסתות של אדמ חומות בעולם חומות באדם : [ב] צבאים בעולפ

 צבאים באדם זה שוקיו של אדם : [ג] רגליו: [ד] וכל זמן: [ה] עם : [ו] ורעבו!: [ז] באשתו :

 רבי יוסי הגלילי אומר הרי הוא אומר לא ידון אמר הקב״ה איגי (ב) משווה
 יצר הרע [ה] על יצר הטוב אימתי עד שלא גחתם גזר דינם אבל נחתם גזר

 הגהות הגדי״ב
: (ג) [כענין זה נכרכות דף סא:]: (ד) נ״א אף אני לא  (א) [ענין זה בסנהדרין דף קח:]: (ב) נ׳א והגר״א דן
 אושיב לכם: (ה) נ״אוהגר״א תורה אחת לא כתב כאן אלא תורות הרבה מניין לו אלא: (ו) [סנהדרין דף ו:]:

 גיא עקביו של אדם צביים בעולם צביים באדם שוקיו: עקיביי ג״א רגל
 משנת עשר נםיוגות כוי דף קנד ע״ב כי הוא ז״ל פי' שם ברייתא זו:

 דראות. ניא םרריוטות ופי' בערוך שרים ממונימ לעשות דין מהדיוטות : שוקיו של אדם
 : שגיס מלך לך בצ״ל ונ״ב עי׳ בפירוש הרב דון יצחק אברבנאל ז״ל למסכת אבות בפי' ט׳

 תומת ישרים

w ולא היה א׳ מהם שיהלך כדרכי הקכ״ה כו׳. לאו דוקא דהאיכא שם וענר. ומעיקרא היס 
 1 חי עד שהיה לאכרהס נ״ח שנה וכמ״ש אכרסס כן נ״ח כשמת נח . א״נ דשם וענר קכלו מנח . ונח

 קנל ממתושלח ודעמיה אכל אנרסס נמחוז שלו היו כלס עע״ז והוא מעצמו נתעורר. וכונת צא הי׳ א,זד מהס
 שיהלך כדרכי הקכ״ה היינו מעצמו בלי מלמד. ומ״ש הרב מין יהושע וזיל כדרכי הקכ״ה ר״ל ננל דרני הקנ״ה
 כדמסייס וכי תורה א' וכוי עכ״ל. לא שמיע לי דהגם שאנרהס אבינו עליו השלום זכה לזה. אין לומר שנש
 ושם וענר לא הלכו כדרכי הקכ״ה ח״ו דהיו יראי ה׳ ומקיימים ז׳ מצות שנצטוו וגס נח למד תורה כמשז״צ
 וסם ועבר קכלו ממנו. ומ״ש נראה נכון. א״נ בפשיטות מיש ולא היה א' מהם שיהלך כדרכי הקב״ה במחוז

 לחגר ושומא וכי' אף הקכיה מכיא נשמה וזורקו לגוף ודן אותם כאחד שנא׳ יקרא אל השמים מעל וגו׳(תהליס נ) וכו׳
 עיש והמפרש האריך עוד בזה : צדיקים נוטל מהם יצה״ר וכוי. בברכות דף סא איתא תניא ר״י הגלילי אומר
 צדיקים יצר הטוב שופטן שנאמר לבי חלל בקרבי וסרש״י לני חלל בקרכ׳ יצר הרע הרי-הוא כמת בקרבי
 שיש גידי לכוסו ואין שולט כי אלא יצה׳יט והוא שופטו. חלל כמו ימצא הלל באדמה ש״פ שופטים : רשעים
 וכוי. שם איתא רשעים יצה״ר שופטן שנא׳ נאש פשע וגו׳ ופרש״י אמר דוד כקרכ לגי יש ואומר אני שהפשע
 נאש לרשע כלומר שהיצה״ר אומר לרשע אל תהי פחד אלהיס לנגד עיניך אלמא יצה״י שיפטו עד שמרחיקו שאין
 מתפחד מיוצח : ביגוגים נותן וכו׳. שם איתא ובינוניס זה וזה שופטן ופרש״י מדקאמר קרא (הושיע משופטי
 נפשו ש״מ יש לך אדם שיש לו שני שופטים ע״כ וע״ש נמהרש״א שמפרש נע״א: עד שאשלם שנר לצדיקים אימתי.
 כלומר אימתי יהיה אנשי דור המבול ורשעים כמותם יהיו רואים שכר הצדיקים הוא רק כעוה״ז: אבל בהעוס״נ
 וכוי ישוכ לאדמתו. כי אנשי דור המבול אין לסם חלק לעוה״כ ואין עומדין בדין שנאמר לא ידון לוחי נאדס
 לעולם לא דין ולא רוח ופרש״י שאין עומדין כדין אין להם רוח להיות עם הצדיקים שיש להם חלק. משנה פ׳ חלק

 דק״ז ע״נ: רע״א. עד סיף הפרק מבואר סנל נארינות שם דק״ח ע׳א עיש:

 פרס שלשלו ושלשים עשרה דורות מנח ועד אברהם. צא וחשוב סיפ נח רש״׳ ונתב התוי״ט לא
 1 דמי למארס ועד נח דאדם ונח בכלל עשרה אגל הכא אין נח בכלל אלא לפי

 דסייס בנח בפי דלעיל הדר ופתח ביה ע״כ: ובי מה צורך. עייל ר״פ ל״א: בדרבי הקניה . ר״ל ככל דרכי
 הקניה כדמסייס וני תורה א׳ שמר וכו׳ אלא תורות הרגה וכוי. תורות הרבה. ויומא פ״ג דף כח ע״א אמר
 רב ואיתימא רב אשי קייס א״א אפיי ערוב׳ תגשילין שנא׳ ותורות׳ א׳ ד״ת ואי דגר׳ סופרים: שתי כליותיו
 כשני חכמים. אי לא למדו רב לא היה לו ומי למדו חכמה תניא רשג״י אומר מצמד שזימן לו הקדוש ברוך הוא
 שני כליות והיו נוגעות חכמה ודעת . ילקוט תהלים טז: ולא עוד. לא זו בלבד ששמר התורות שנאמר כי
 ידעתיו וגו׳. סיפיה דקרא לעשות צדקה ומשפט וגו׳: מגה משלו ונותן לו. גזה היה מקדים הצדקה :
 תן המנה לחנירך . ננך היה המשפט: ואם לאו . שלא היה חנירו חיינ בדי! וטעה סתוגע: חלק מס
 שעליכם. שלא היה רוצס לחזור ממתנתו שנת! מקודם. לכך אמר להנתבע שעכ״פ יחלק עם חנירו התונע כי
 הוא היה הגורס שבא לידי מתנה זו כניל רק קשה לפ״ז לקמן גבי דוד איך יתיישב האי לשו! ואס לאו וכוי הלא
 דוד לא נתן עד שנתחייב באמת הנתבע גדין. וגאמת כסנהדרין דף ו׳ ציתא כצל גבי דוד האי ואס לאו וכו׳
 עיש וכלתי ספק ששגרת לשון מא״א נכתנ גיכ אצל דוד ול״ג ובאברהם טולים דברינו שפיר: דהעיה משפט
 תחלס. משום מלך במשפט יעמיד ארן: היה מוציא מנה משלו. אמרו כזס שאמר דוד (תהליס קיט) עשיתי
 משפט וצדק בל תניחני לעישקי שהתפלל שלא יעשו העני ובעל דינו קנוניא עלי לתבוע את העני אף אס אין העני
 חייכ לו ואני אשלם לו בעבורו. ואח״כ יחלקו ביניהם מה שעשקו ממני. מהרש״א שס בסנהדרין בחיא. ושמעתי
 שזה יורה הנוטריקון של לעשקי דל ״לעושין ישני ״קנוניא ״יחד: י' נסיונות . אס אדם עומד כנשיון נחגדל
 ונתרומם ונעשה לו נסיון מלשון וישימהו על הנס כפי חקת וכנש על הגכעה (ישעיה ל) הרימו גס (שם סכ):
 אברהם אבינו • שאנו זוכים ומקבלים טובה בזכותו זה שעמד נכל נסיונות לפיכך קראו התנא ככאן אבינו-
 תוי״ט. ומדש כתב הטונה לומר שתהיו אוחזין מעשה אבותיכם בידכם וכמעשה האבות שנתנשה ועמד בנסיונות
 יעשו בניו וכיוצא בזה היה אומר שלמה המלך ע״ה(משלי כ) משהלך בתומו צדיק אשרי גניו אחריו רצה גזה
 האיש המתהלך בהוס לבבו ובנקיון כפיו צדיק מתקרי ואשרי האיש שכניו אחריו כלומר שאוחזין מעשה אנותיסס
 בידיהם והולכין אחרי מעשיו הטובים להדמות אליו עיש שהאריך עוד כפשטיס נאיס כדרכו המשמח אלהיס
 ואנשים . ובכולם נמצא שלם. שלא הרהר אחר מדותיו מרונ אהנתו. רשיי: שגים נלך לך . אחד כשאמר
 לו הקנייה לך לך מארצך צווה עליו לילך ארן נכריה ולעזוב בית אבותיו. גס הטלטול קשה לאדם ניותר פרדיא
 והפנית נאותה פרשה ויהי רעב בארן וגו׳ ופרש״י שס ע״פ מדרש רזיל הרעב היה רק באותה הארץ לבדה
 לנסותו אס יהרהר אחר דנריו של הקכיה שאומר לו ללכת אל ארן כנען ועכשיו משיאו לצאת ממנו ומסיים גפדר״א
 סכ״ו מיום שנבראו שמים וארן לא נא רעב אלא בימי אברהם ולא בכל הארצות אלא בארן כנען גלגד לנסותו: ב׳
 בשתי נניס . א׳ שאמר לו על ישמעאל לגרש אותו. ואי נסיו! של עקידת יצחק בנו: ב' בשתי נשיו. א' שנלקחה
 שרה אשתו לפרעה לאשה וכי יש לך אדס שרואה שאשתו נלקחה לאיש אחר ואינו קורע את בגדיו פדר״א שם.
 ואי ויאמר לאנרהה גרפ האמה הזאת וגוי . שם פ״צ ומאריך כזה: א׳ עם המלכים . ע״! כפדריא פכיז
 שכתנ שנאו להרגו אמרו נתחיל ראשון נכ! אחיו יאח״כ נתחיל גו ויבא הפליט זה מיכאל שרו של עולם הוא
 מגיד שנאמר ונעל כנפיס יג-ד לנר(קהלת י) ועוד האריך נזה מקידוש סשס על שהשיב נל רנוש סדום ועמורה
 והתחיל ראשון לעשר בעולם עיש: ואי נין הבתרים. גברית גין הגתריסורמז לו על הגאולה מתי יהיה ונפדריא סכיח
 מפריש הרמז גם נרמז בפיוט ר׳׳ה יום שני לשחרית קודם הקדושה עיש: א' נאור נשרים. נשהשליך אותו נמרוד לתוך
 ננשן האפ כדנתיב ויאמר אליו אני ה׳ אשר הוצאתיך מאור בשדים(בראשית טו): ואי בנרית מילה. שנן צ״ט שנה
 היה כדכתיב ויהי אנרס נן תשעיס ותשע שנים בהמולו. וגס יליד ביתו מהל ועמ״ש גזה הפדר״א פכיט :

 וי*

 סתידראות כוי סתירראות
 שעיכב. צ״ל שעכבר

 , כסא רחמים
 פרק לא מלך באדם ראשו. וניכר בשמו הוא הראש. ובמעשיו הוא הדעת ושכל טוב המנהיג לכל. ובמקומו
 1 ירוס ונשא ואע״ג דהכל תלוי גלכ ושלמה המלך ע״ה אמר דהחכמה כלכ כמשז׳יל מ״מ הלב רואה

 ואינו נראה: מ״ח כאדם מ״ר. וכבר נודע כמה רפואות יש בהם והרמב״ם ז״ל בחכמתו היה מכיר בהם כל
 חלקי החולי לסוגיהם ולמיניהם אי אשתני לגריעותא או למעליותא : וה עקביו של ארס. ודש ואתה תשופנו
. וז״ש עון עקבי תר׳ מנית ומחו!. ולשבח נאמר עקב אשר שמע אברהם ׳ ו  עקב וכתיכ והיה עקכ תשמעון נ

 , , כקולי ויייק •
 פרק לב גומל מהם יצה״ר וכו׳. הוא על דרך מיש [שנת קד. ושינ] הגא ליטהר משייעין אותו וכו׳:

 בנין יהושע
 למי החוטם לאזניס והפה ע״ש ומ״ר ס״פ קרח: שפתותיו וכו׳ שיניו וכו׳. כדאיתא בערכי; דף טו הקפתי לך י
 שני הומות א׳ של עצם וא׳ של גשר וכי׳: רקיעים באדם זה לשונו. ודנר המתפשט נקרא רקיע כד׳יא וירקעום
 צפוי למזבח(במדבר יו) נך לשונו של אדם מתפשט ומתהלך נד״א לשונס תהלך בארן(תהליס עג) ובשבט מוסר
 פ״א כתב שהלשון מבדיל בין מיס למיס כמו הרקיע: לסתות בעולם . נמס הריס דומים ללסתות של נ״א
 וכן מגדלים ג״כ כוונה על ההרים. א״נ לסתות נעולס ר״ל כוכבים כדאי׳ במס׳ שכת דף קכא ע״ב והכוכבים
 אלו הלסתות ע״ש והלסתות של אדם מאיריס ג״כ: םתידראות נעולס . כתב המפרש סי׳ בערוך הוא תורן
 בלשון משנה פעמים מעמידי! אותו ופעמים הוא נופל כך זרועותיו של אדם פעמיס מגכיס אותם ארס למעלה
 כתורן ואני לא מצאתי כן בערוך לכן נ״ל ע״פ פ" ערוך ערך סתר בחולין דף ס ע״א איתא מעביד לה חדא
 סתוריתא פי׳מעזלאע״כ כך בזרועותיו טווין ומעזלא: אשכולות וכוי. תמורה דף טז ע״כ איתא מאי אשכולות
 אר״י א״ש איש שהכל נו. כך אנוהון דכולהו דם: יועצים כליותיו. כד״א לי לות יסרוני כליותי(תהליס טז)
 עי״ל רפל״ג: קרקבגו של ארס. מחתך המאכל כרחיס כדאיתא בברכות דף ס א קרקב! טוחן: גמסים .
 הוא מלשון וחס השמש ונמש ופי׳ דבר שגורם נמוח. וטבע הטחול לעורר האוח האכ ילה מפני טעם החימון שבו
 כדאיתא כשבילי אמונה גתיכ ד׳ שבט מוסר פ״אועוד כתב עשה לו הטחול לצד שמאל עם המרה השחורה לקרר
 בקרותס הקרבים והמעיס והבטן שלא יתייבשו ויחרבו המאכל והמשקל מפני חוש ריחוח הקרבים המתחממים
 ומרותחיס מחום הדס והכבד והמרה האדומה ועיש הכל באריכות: טבורו של ארס . עשוי כבור א״נ שהתינוק
 במעי אמו טבורו פתוח כדאיתא כנדה דף ל: חיים וכו׳. זה דמיו. בשבט מוסר הגירשא זה כניו של אדם:
 זהו עגבותיו. הוא מלשון ותעגכ על מאהביה (יחזקאל כג) שס בשבט מושר: עלי ומכתשת. היא כלי •שכותשים
 בו בשמיס ודברים אחרים ועלי הוא יד של המכתשת ונקרא כן ע״ש שמעלין אותו ומכין בו תמיד. שס: מ״ה
 כאדם זה עקיכיו. ע״ד דאיתא סוכה נ״ג רגלוהי דבר נש אינון ערכין כיה שם. וכד״א רגליהם לרע ירוצו
 (ישעיה נט) ושנת דף סב עקב בצד גודל וננדריס דף כ' המסתכל בעקיבה של אשה ובשבועות דף מז ע״ב וכמ״ר
 כיוס השמיני פי״ד איתא אזהרה לעוקב אחר מנאף מניין שנאמר לא תנאף קרי כיה לא הנאיף פי׳ שמרדף והולך
 על עקיכיו ומזמן להכירו ניאוף. פי׳ אחר מכין לו מקום ונשים לניאוף מניין שחייב ת״ל לא תנאף לא תגרום
 ניאוף. ערוך ערן עקב ע׳יש: הא למדת וכו׳ ברא אדם. כתכ בשבט מוסר שס טעמו של דבר להודיעו כי הוא כל
 העולם כולו ובשבילו ברא הכל ובהיות פוגם נא׳ מאיבריו פוגם הוא בחלק העולס הנרמז בו ואס עובר על כל
 המצות דאז פוגש ככל איכריו נמצא פוגם ומחריב כ״ע כאשר אירע כדור המבול וכו׳ נמצא ככל פרט ופרט

 שבעולם, פגום ונחרכ העולם . וכ! הדין כהקונו של ארס הוא מתקן הכל :
 שנים ושלשים עשרה דורות מארס ועד נח. צא וחשוב שוף פ׳ כראשית. רש״י: וכי מה
 הוצרך וכוי. עיי כפ׳ הקורס ד״ה וכי מה וכוי: בשביל צדיקים וחסידים.
 כגון שת תנוך מתושלח . ובפ״א ס״ה איתא להודיע כמס ארך אפיס לפניו וכוי ופירוש הר״כ אף אתה אל תתמה
 שהאריך למלכות הרומי כל השנים הללו שהן משעבדים כבניו שיותר האריך לדורות שמאדם ועד נח ואח״כ נשטפו
 והחשבון שכן המבול היה אלף תרנ״ו לכה׳יע וחורבן הכית היה ג׳ אלפים חתנ״ח לכ״ע צא וחשונ חכה לו כי לא
 יאחר. תיי״ט (ונשנה זו שאנו מינין תקמח״ל כבר זה הזמן כעו״ה עכר ש״ר שנים כי לפי החשבון הלז היה ראוי
 לנא באלף החמישי וארבע מאות ושמונים וארבעה) ומד״ש פי' כשם הר״ר יונה שמודיע שכמו שלבסוף גמולם
 שילם להס שהניא עליהם את מי המבול כך הנה עוד ימים באים ישלם להם כפעלס ויושיענו ויגחלנו כיב אמן:
 הימים וכו׳. מיהורא דה״א הידיעה סימיס דרשו כן שהן ז׳ ימים הידועים שהן אכלו של מתושלח וכוי אבל
 רש״י כחומש הביא לרשא להכא אקלא ללעיל מיניה לכתיב כי לימים עוד שבעה וגו׳ והוא מבואר דכהספידו
 של צדיק אולי יחזרו כתשובה שאין עוד מי שיגן עליהס כי אפס צדיק כדאיחא נסנהדלין לף ליו ע״א ומי מעככ
 פרידה א׳ יש לו וכוי. מהרש״א בח״א פ׳ חלק דף קח ע״ב: שעיכב את הפורענות. למדך שהםפידן של צדיקים
 מעכבי! את הפורענות לבא. גמרא שס: זמן לאחר ק״ך שנים . כגמרא שס איתא ד״א שקבע להס הקב״ה זמן
 גדול ואח״כ זמן קטן ופרש״י זמן קטן אחר זמן גדול בהחלה אמר להס והיו ימיו מאה ועשרים שנס כשעבר זמן
 זה ולא שנו לטובה חזר וקבע להם זמן קטן וכתב המהרש׳יא מפני אותן שנולדו באותן ק״ך שנה שיהיה לסס
ת של עולם. שס כסנהדרין איתא סדר בראשית ופרש״י והיינו לשבעת הימיס  התראה מאותן ז׳ ימיס: סרו
 סדר שנעת ימי כראשית שינה להם . ודברי המהרש״א כחד״א שם מה שמפרש ע״פ התוכניים וכו׳ צע״ג כי מה
 שלא שמשו המזלות היה אח״כ כירידת המבול ולא קודם לכן וק״ל: עד שאכפול להם שכרן. ופי' הקרא לא
 ידון רוחי באדם ר״ל שלא יהיה לאדם דין וחרעומח עלי ע״כ אתן לו הכוה״ז שרוצה בזה וכד״א ס״פ ואתחנן
 ומשלם לשנאיו וגוי: שגאמר יכלו כטוב ימיהם. אמר איוב זה על א־שי דור המבול כמו שדרשו חדל שס
 כסנהדרין דף קח עיא: יצה״ר על יצס״ט. ר״ל עס יצה״ט כמ״ש יש״י בפי נא ראשו על כרעיו כמו עס כרעיו.
 ואיני משווה כוונתו שאינו ממנין תאוות היצה״ר הנשמה כי הנשמה מתאוה למע״טופי׳ הקרא לא ידון רוהיריל הנשמה
 כרא ורוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי(ישעיה נז טז) כשגם הוא בשר זה הגוף. מפרש: אבל נחתם גז״ד. שהכריע
 עונות ותאוות הגוף ונתמלאה הסאה שנחתם עיי זה הגז״ד: שגיהן שווין כעבירה. כדאי׳ פרק חלק דף צא ע״ב מפל



ה ושלשים ש ל ק ש ר י נתן פ ת דרב ו ב  א
 הבתרים). וכל כך למה כדי שכשיבא אברהם אבינו ליטול שכרו שיהיו בתוך היס. אמר להם משה קומו עברו אמרו לא נעבור עד שיעשה לפנינו
 (א) [א] המלאכים אומרים יותר [ב] מכולנו יותר מכל שוה אברהם אבינו ליטול חומות נטל משה את המטה והכה על הים W שנאמר (שם יי) והמים להם
) לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך. כנגד עשר חומה מימינם ומשמאלם. אמר להמ משה קומו עברו אמרו לא נעבור עד (קהלת ט  שכרו שנא׳
( ו  גסיוגות שנתגסה אברהם אביגו.ובכולן גמצא שלם וכנגדן עשה הקב״ה י׳ שיעשו לפנינו נאדות נטל משה את המטה והבה על הים [ס] שנא׳1(שם ט
ז שק י  גסים לבגיו במצרים כגגדן הביא עשר מכות כגגדן געשו לישראל עשרה גסיםי^גצבו כמו גד גוזלים. (ומגין שבין הגזרים ירדה אש וליחכתן שגאמר(
 על הים כגגדן הביא עשר מכות על המצריים בים. מצריים הרעימו עליהם" סי) כקדוח אש המסים מים תבעה אש להודיע שמך לצריך) והיו הנורות מושכין
׳ שמן ודבש לתוך פיהן של תיגוקות והן יוגקץ מהם שגא׳(דברים לב) ויגיקהו דבש  ׳ ׳ יי ״
 [ע] מסלע. וי״א00 היה יוצא להם מים חיים מן הים ושותין בתוך הגזרים לפי
ר ד) (שי  שמימי הים מלוחים הם שנא׳ גוזלים ואין גוזלים אלא מתוקים שנא׳

י jAm י  י

וב ל!) ירעם אל  בקולם אף הקב״ה הרעים עליהם W בקול על הים שגא׳ (אי
 בקולו גפלאות. מצריים באו על הים בקשת ובחצים והקכ״ה גגלה עליהם
) עריה תעור קשתך ואומר(תחלים יח) וישלח  בקשת ובחצים שגאמר(חבקוק ג

 חציו ויפיצם. מצריים באו על הים בחרבות אף הקב״ה בא עליהם בהרבות באר מים חיים וגוזלים מן לבגון ועגגי כבוד למעלה מהם שלא ישלוט בהם
 (ורמחים) שנא׳ וישלח חציו ויפיצם [י] ברק ויחם ואין ברק אלא הרב שנא׳^השמש ועברו ישראל כן כדי שלא יצטערו. רבי אליעזר אומר תהום כפה
 (יחיקאל בא) חרב חרב הוחדה וגם מרוטה למען טבוח טבחהוחדה למען היה לה ״ י עליהם מלמעלה ועברו בו ישראל כדי שלא יצטערו. רבי אלעזר ודבי שמעון
ת יד) ו ט ש (תחלים לה) אומרים מים העליונים והתחתונים היו מנערין את המצריים שנא׳ (  ברק מורטה. מצריים גתגאו במגן וצנה והקבי׳ה עשה כמו כן שנא׳

 החזק מגן וצגה וקומה בעזרתי. מצריים באו [יי] בחנית וכך הקב״ה [י] שגא׳ ויגער ה׳ את מצרים בתוך הים W ן
1uL«-1» - ו ז * ר ד א ה ץ*ו*ר־• ? " ב ו י ׳ ר ם י י ע ל ו ל ) לגוגה ברק חניתך. מצריים באו באבנים ב  Mני](חבקוק ג

U I V / V I I ^ . i n p u ם ית)(מגוגה גגדו) עביו עברו-גי״א  גתגאה עליהם באבגי אלגביש שגאמר (חהלי
ו ״ י א עשרה נסיוגות גיסה הקב״ה את אבותיגו ובכולן לא גמצאו שלימים ואלו ר ב  בדד וגחלי אש . בשעה שעמדו אבותינו על הים אמר להם משה קוני ע
 אמרו לו לא געבור עד שגראה הים גקבים גקבים גטל משה מטהו והכה על הן במדבר בערבה מול סוף [בין פארן ובין תפל ולבן והצירות ודי
) עשו להם עגל מסכה (שמות לב ) גקבת במטיו ראש פרזיו. אמד זהב](דברים א) במדבר M שעשו את העגל שנא׳ ק ג  הים וגעשה הים גקבים גקבים שגא׳ (חבקו
(שם יי) ויצמא שם העם למים. מול סוף על שהמרו א׳  להם משה קומו עברו אמרו לו לא נעבור עד שנעשה הים בקעה לפנינו הכה בערבה על המים שנ
) בקע ים ויעבירם ונאמר«י״אעל ים סוף (וי״א זה פסלו של מיכה). רבי יהודה אומר המרו על הים המרו ת  משה על הים ונעשה בקעה לפניהם שנאמר(חהלים ע
) וימרו על ים ביס סוף. בין פארן במרגלים(במדבר ם קי (חהלי 'ז בתוך הים שנא׳ ) כבהמה בבקעה תרד. אמר להם משה קומו עברו אמרו לא נעבור עד מ ה סג  (ישעי
) וישלח אותם משה ממדבר פארן. בין תופל אלו דברי תיפלות שתפלו ג ) לגוזר ים סוף לגזרים. אמר להם י י ל  שגעשה לפגיגו גזרים גזרים שגא׳(תחלים ק
. ולבן זה מחלוקתו של קרח. וחצירות על (0 [י] השליו הרי  משה קומו עברו אמרו לא געבור עד שגעשה לפגעו חומר גטל משה המטה על [ק] המן
) ובתבערה ובמסה ובקברות התאוה. ) דרכת בים סוסיך חומד שבעה ובמקום אחר הוא אומר (דברים ט  והכה הים וגעשה לפגיהם [ט] טיט שגא׳ (חבקוק ג
 מים רבים. אמר להם משה קומו עברו אמרו לא געבור עד שיעשה לפנינו«״*ודי זהב אמר להם(אהרן) דייכם חטא M זהב שהבאתם לעגל. ורבי אליעזר
; [ ת ׳ בן יעקב אומר די הוא עון זה שלקו ישראל בו מכאן ועד שיחיו המתים [ ״ מ ׳ י  ׳ י ־־ ״ י י

 ב עשרה שמות של שבח נקרא הקב״ה. אלו הן שם אל״ף דל״ת ויו״ד ה״א
 י״ר. אלהי״ם אלו״ה [א] אלהי״ך אלהיכם אל אחי״ה אש״ר אהי״ה שד״י צבאות.
) ופקדו שרי צבאו״ת בראש (שם כ א׳  אמר רבי יוסי(י) חלקנו על צבאות שנ
 העם י ג עשרה שמות גקראו לעכו״ם שם גגאי אלו הן שקוצים גלולים מסכות
 פסילים אלילים אשירים חמגים עצבים(י־־) און ותרפים: ף שני םמניות אמורות
 בתורה בפרשה קטנה ואיזו פרשה קטנה ויהי בנםוע הארון וכו׳ רבן שמעון
 בן גמליאל אומר (0 ראויה היתה פרשה זו שתעקר ממקומה ותכתב במקום

 הגהות הגרי״ב אחר
ות: (ד) [עי׳ שטעות דף. לה: מים פ״ד]: (ה) ניא טלאים יה : (ב) ניא הבקיע : (נ) נ״א הערי  (א) נ״א או

 [אולי צ״ל נעלים . יעכ״ן]: (ו) [שכת דף קטז.]:

) ויוליכם בתהומות (חהלים קו  מדבר גטל משה את המטה והכה על הים [י] שגא׳
 כמדבר . אמר להם משה קומו עברו אמרו לא געבור עד שיעשה לפגיגו
) אתה ד (שם ע  פירורים פירורים גטל משה את המטה והכה על הים [כ] שגא׳
 פוררת בעזך ים. אמר להם משה קומו עברו אמרו לא געבור עד שיעשה לפגיגו
(שם) שברת ראשי תגיגים על  סלעים סלעים נטל המטה והכה על הים [ל] שנא׳
 המים הוי אומר ראשיתגינים אין משתברץ אלא על הסלעים אמר להם משה
 קומו עברו אמרו לא געבור עד שיעשה לגו יבשה גטל משה את המטה והכה על
ד) ובגי ישראל הלכו ביבשה (שם«) הפך ים ליבשה ואומר(שמות י  הים [«] שגא׳

 גוסחת הגד״א
: [ב]מנולםשוה:[ג]בקולועל המים שנאי(תהליס יח) ועליון יתן קולו ואומר ידעם אל: [ד] ברקים  [א] הכל
: [ו] בא עליהם בחניתים : [ז] (שם יח) מנגה נגדו וגוי ונאמד לנונה : ף המם: [ה] בחניתים א י  ו
: [כ] ונעשה  [ח] וטרםנטין ונפט ואף הקביה בא עליהם כמו כן שנאמר: [ט] חומר: [י] ונעשה מדבר

צא: [פ] ומנין שבין הגורים ירדה אש ולהטתן שנאמר (ישעיה סד) כקדוח אש הםםים מים תבעה אש ו ת: [ע] מסלע והיה י  פירורים: [ל] ונעשה סלעים: [מ] ונעשה יבשה : [נ] ונעשה חומות : [ם] ונעשה נאדו
: [ק] השליו ף ו ה שעשו במרה על המים שנאמר (שמות סו) וילונו העם על משה ונו׳ מול ס . בערבה מ ׳ ו נ ה שעשו במדבר שנאמר (תהליס עח) כמה ימדוהו במדבר ו  להודיע שמך לצריך : [צ] במדבר זה כלל בל מ

: [ת] הרי שבעה ובמקומ אחר הוא אומר ובתבערה ובמסה ובקברות התאוה הרי עשרה: [א] אלהי אל כוי : ה  ראשון ולבן במן והצירות: [ר] על השבת ודי זהב : [ש] ז

י שנאמר וישלח חציש כציל וניב בשמואל [כ ככ] : ט : וישלח חצים ויפיצם ו י ו ן יש לאברהם ליטול שנאמר כ ב נ״א יהיו אומות העולם אומרים יותר מכן ויותר מנ י . נ י ו  תומת ישרים , שיהיו הםלאכים כ
. נ״ב האטת שהיה ' שליהטה האש הנורות : ולבן זה מהלקותו  הוי אומר ראשי כוי על הסלעים. נ״ב נ״א והיכן משברים ראשי תנינים הוי אומר על הסלעים: וליחכתן. צ״ל וליהטתן ופי
. ובזה היה מתישב דקשה לי א־ך דריש מלבן מחלקותו של קרח דבשלמא ל ״  נ״ל להגיה ובין תופל ולבן אלו דברים שתפלו על הטן כמ״ש רש״י ז״ל בפי׳ על הפסוק הזה וכתב עוד וחצרות זה מחלקותו של קרח עכ
 על המן ניחא שהוא לבן כדפרש״י ז״ל אבל מה אעשה לשון הברייתא אינו מניח לי להניה כי דריש מהאי קרא ז' נםיונות ואמר בפי׳ וחצרות על השלו או על העריות בניא הרי שבעה ולפי דבריהם ששה לבד
ה עשה סדר וכנס ר״נ ראשי םנהדראות וכוי והלבישן טליתות  לבן נראה להניח העני! כמו שהוא ולישב דרשח לבן זה מחלקתו של קרח אפשר לישב על דרך שאמרו רז״ל על קרח [הובא ברש״י ריש פ׳ קרח] מ
: רשב״ג אומר עתידה פרשה י נ , נ״א חלוק א ו  שבלן תכלת באו ועמדו לפני משה ואמרו לו טלית שכלה תכלת [חייבת וכו׳ חונ1 א' של תכלת] פוטרה זו שכלה תכלת לא תפטור את עצמה : [א״ר יוסי] חלקנ

 [כ׳יה בדפו״י] נ״ב נ״א ראויה היתד,:
 כסא רחמים הגהות מהריעב״ץ

. ס מה״ת נלמד שנאמר(דגריס לב) ברקחרבי . ג״ב ג ׳ ו ע פרס לג ואין ברק אלא מרכ שנאמר כ י י ' ה " נ ק ה . כלומר מאחי י י ו  שלו קאמר דאע״ג דנח וגניו היו בעולם היו רחוקיס הרבה: וכל כך למס כ
 תעלומות וכגר לפניו יתברך גליי שעומד ככלס אמאי אצעריך לנסותו ומשני להודיע לכל צדקתו ושראוי לשכר 1

. דייק דהול״ל וימרו על יס סוף ומדכתיב על יס ביס סיף למדנו שהמרו על היס והמרו בחוך היס : ולבן זו מחלוקתו של קרח. כתג! ף ו : פרס לד שגאטר וימרו על ים ביס ס י ח  הרכה וכן אמרו בזוהר הקדוש בסגנון א
 המפרשים ואוסיף קצת דתחילת המחלוקת שאל טלית'שכולה תכלת אם צריכה לבן ולזה סמך פ׳ קרח לפי ציצית וכונתו כי טלית שכולה תכלת ודאי אינה צריכה לכן גם ישראל כלס קדושים אינם צריכים לאהרן ונמצא דנריש הל

. ר״ח והרי״ף ורמב״ס ורא״ש פשקו דצבאות אינו נמחק [כר״י ועי׳ תיס׳ בשבועות שס] וגן כזוהר הקדוש אומר סוד גדול כשש צכאות: ׳ י  מרעין היה על הלבן שבציצית ומשויה דריש ולבן זו מחלוקת קרח: א״ר יוסי כ

 בנין יהושע
ש. וע״פ טונה מרובה  אבל קצת בסגנון אחר וכן מטין דברי רמכיס כפירוש המשניות כדכרי המכילתא ההיא עי
׳  שהיה להם לישראל כיס ונחת רוח גדול ניל לפ״ז לקרכ אל השכל מס שפרש״י על פסוק בשירת רושע ימינך ה
 נאדרי ככח וגוי אותה ימינך שהיה נאדרי ככח להציל לישראל אותה ימין עצמה תרען אויכ מה שאיא לאדם
 לעשות וכוי ע״ש הגס שהקב״ה כל יכול ולו דומיה תהלה אעפ״כ מה שנוכל לשבר האזן ולקרב אל השכל ראוי
 לומר ע״כ נ״ל להבין זה ע״פ מה דאיתא בחיה שאנו רואים שהשמש עושה שגי הפכים משחיר הכובס ומלכי!
 הבגד . מתיך השעוה והחמאה. ומיכש האדן וכדומה. ואין בהשמש אלא כח א׳ והכל תלוי רק בהמקבליס
 ע״ש בשער הבחינה. והנה ידוע שרוב טונה אין נ״א יכולים לקבל כמו שמנונית המאכלים וגודל חמימות וכדומה.
ח כרשעים לקכל פורענותס כך נותן הקכ״ה כח בצדיקים לקבל.  וכדאיתא סרק חלק דף ק׳ כשס שנותן הקניה נ
 טובתן ועיז איתא בזוהר שמכרכין סצדיקיס ככל יוס בג״ע כרוך הנותן ליעף כח על רוכ סטוכס שיכילין לקבל. נמצא
 לפי רוב הטונה והי׳ נסיונות שהיה ביס כדלעילגס גלוי שכינתו שנאמר זה אלי ואנוהו כי ראתה שפחה על היס
 מה שלא יאו הנביאים היו צריכין הישראל ישועת ה׳ וכח לקבל רוג הטוגה ההוא אבל למצרים לא ניתן הנח לקבל
 הטובה לכך ימינן ה׳ נאדרי בנח אותה ימין עצמה של טובה •שהתחזק לישראל. תרען אויב המצרים ממילא. שלא
 היו יכולין לקבל הטובה ובזה מתורן ג״כ איך כתיב ימינך ה' הרען אויב הלא השם הוי״ה ב״ה וג״ש הוא רחמים
ס הימין הוא רחמים (כי שמאל דוחה וימין מקרב) אבל לפי פירוש זה לא היה שוס דין כ״א הכל ברחמים גדולים  ג

 והנן זה כי לדעתי אמת ויציב הוא בס״ד ה׳ יראני נפלאות מתורתו אמן :

יה את אבותינו. בפ״א פ״ה מ״ר איתא בהיפך  פרס ארבעה ושלשים עשרה נסיונות ניסה הקנ
 י עשרה גסיונות נסו אבותינו את המקוס ביה יע״ש בחוייט ולפי גירסא דהכא
. ביה (כפ׳ בלק) על פשוק וישת אל המדבר פניו כתרגום אונקלוס ושוי לקבל ל  אתי שפיר: במדבר שעשו העג
 עגלא דעבדו ישראל גמדברא אפוהי וכך היה כחוב לפני רש״י כדמוכח מדבריו ענמש״ח וכ״ה מפורש בת״א של
 מקראות גדולות וחומש שעה הרמכ״ן וראוי להגיה כן בכל חומשים: בערבה. לשון שממון כי אחר מעשה
 ההוא בא עליהם עמלק. א״נ לשון ערנות שאמרו היש ה׳ בקרבנו: על שהמרו על ים סוף . דכתיכ ויאמרו המבלי
. וי״א זה פסלו של מיכה . דכתיג יעבר ביס צרה (זכריה י יא) א״ר ס  אין קברים גמצריס. גמרא בערכין ש
. אחד בירידה. אחד בעליה . בירידה ׳ ו כ : רי״א המרו על היס ו ב ״  יוחנן זה פסלו של מיכה. סנהדרין דק״ג ע
 דכתיב המבלי אין קברים בעליה כדריה דאמר רב הונא וכוי דכתיב וימרו על יס כיס סוף (ולא כחכ וימרו על ים
 סוף ומדכתנ מל ים ביס סוף) מלמד שהיו ישראל ממרים באותה שעה ואומרים כשם שאנו עולים מצד זה כך
. ונפשנו קצה בלחם הקלוקל: ן מ . גמרא שס ע״ש: שתפלו על ה י כו  המצריים עולים מצד אחר א״ל הקניה ו
מר. עוד . כך מצאתי: ובמקום אחר הוא או  ולבן זה מחלוקת של קרח. על שחלק בטלית וציצית שהוא לבן
 שלשה אמרים: ובתבערה. ויהי העם כמתאוננים וכו׳ ויקרא שס המקום תבערה (בפי בהעלותך): ובמסה.
 בלקיטת המן דכתיכ(כפ׳ כשלמ) למען אנסנו הילך בתורתי וגו׳ ולכסוף כתיב שהותירו. גס יצאו בשנת ללקוט.
. וצריך טעם למה. מקדים הגמרא כ  ובערכין קחשיב לשנים שנאמר אל יצא איש ממקומו ויצאו אל תותירו ויותירו ע״
: ובקברות התאוה. כגמרא שס  המאוחר להמוקדס שאל תותירו היא מוקדה ועייל פ״ט ד״ה ואי בתחלת המ(

 קחשיכ בשליו ראשון בשבתנו על סיר הבשר וכשליו שני דכחיכ והאספסוף וגוי ועוד שס שגויס רכים כמו הכא
. משוס דנאספו על אהרן והביאו לו הזהב י כו  והמהרש״א והתוי״ט עומדיה עליהם לתרץ עיין עליהם: א״ל אהרן ו
: ועד שיחיו המתים. כדאיתא פרק חלק דף ק״כ ע״א אמר ר׳ יצחק אין לך כל פורענות ז ״  לעגל והיכיחן ע
 ופורענות שבאה לעולם שאין בס א׳ מעשרים וארבעה כסכרע ליטרא של עגל ראשון שנאמר וכיוס פקדי ופקדתי
. איידי דריש פירקין עשרה נסיונות וכו׳ קחשיכ ואזיל כל העשרה דאתנייהו: י  עליהם חטאתס: עשרה וכו
. ולכך נברא העולם כי״מ נגד י' שמות הללו. גס התורה נתנה כי׳ דברות ׳ ו כ  עשרה שמות של שכח ו
. וזה היה טעמו של דוד שהילל להקכיה בעשרה הלולים. מפרש: אלו ׳ ו כ  כדלעיל פל״ג ד״ה כנגדו הביא י* ו
. עיין מזה באריכות שבועות דף ל״ה ע״א: שנאמר ופקדו שרי צכאות. וכ״ה כמס׳ סופרים ריש  הן שס וכזי
. משוס דגם את ׳ ו כ : נקראו לעטים שס גנאי ו י ו ג  פ״ד אבל בשבועות שם איתא שנא׳ והוצאתי את צבאות׳ ו
. ו ״  זה לעמת זה עשה האלהיס (קהלת ז יד) כל מה שברא הקביה ברא כנגדו וכוי ״כדאיתא בחגיגה דף ט
 מפרש : שני סממנות וכוי . עשה לה שמניות מלמעלה ולמטה להבדילה מן הסמוכות לה בתחלה
ע הארון. רש״׳ בשנת דף קט״ז והשמניותהן כמין מנין הפוכין וכבר עמדו בזה הפוסקים עיין  ונשוף ויהי מסו
ה: שתעקר ממקומה. שס ת״ר ויהי גנשוע הארון וגוי פרשה זו עשה לה שמניות מלמעלה ומלמטה ״דסערי י  נ
 לומר שאין זו מקומה(פרש״י שאינה ראוי לכאן דלאו נהל׳ מסעות משתעילעיל מיניה אלא בדגלים ראוי לכתוב

 כפ׳

 וכל כך למה . שלכך נתנסה איא ביי נסיונות כנגד עשרה מאמרות שבזכותו עומד וכן אתה מוצא בעשרס דורות
 שתלה הקנ״ס מאדס ועד נח שמא יעשו השונה כנגד י״מ שנהן נברא העולם והאריך להס אפו ואח״כ הביא עליהם
ע נולו לאחר ״  את מי המבול ואף נמ לא היה בו כח להציל אלא אשתו ובניו עמו בלבד. אבל א״א הציל נ
 שהמתין להם הקב״ה י׳ דורות לפי שסדריכ; בתשובה ונתן לו שכר גדול על שנתקיים העולם בשבילו לפי שהקכ״ה
. ׳ ו כ  מפן בתשובתן של רשעים ואינו מפץ במיתתן וכה״א ואת הנפש אשר עשו במרן. רש״': שיהיו המלאכים ו
 צ״ל ושיהיו: שוד, אברהם. דאלולי היי נסיונות היה הקטרוג מהמלאכים על הנסים שעשה הקב״ה לאברסס מ״י
 המלאכים והס בני עליה רוחניס לא יאות שיהיו נכנעיס לשליחות כשר ודם ועכשיו שראו הי׳ נשיונות הודו ואמרו
. בילקוט י ו ג  יותר מכולנו הוא שיה ונהפכו מ! קטיגור לסניגור. מפרש בשם יפ״ת: שנאי לך אכול בשמחה ו
׳ איתא רבי עזריה כשס רבי יהודה ברכי שמעון פתר קריא כאכרהס כשחזר מן העקידה אמר  קהלת ט
 שמא חיו נמצא בו פשול ולא נתקבל קרבני יצאת כת קול ואמר לו לך אכול כשמחה לחמך. וסיפיה דקרא
 כי ככר רצה האלהיס מעשיך . וכשעה שהתינוקות מתפטריה מכיח רכן כה קול אומרה לסם לך אכול [כשמחה
 לחמך וכשעה שהצדיקים נפטרים המלאכים מקדימים ואומרים להס לך אכול] וגוי ע״ש : עשרה נסיס
ת. על המצרים במצרים  לבניו. שנצולו מי׳ מכות וכולם היו במצרים ולא בישראל. ר״נ •־ כנגדן הביא עשר מכו
ס.  כצ״ל ורבי יהודה היה נותן בהם סימנים דצ״ך עד״ש באת״נ ועיין נתוי״ט פ״א פיה מ״ר: על המצרים בי
 קחשיכ לקמן. והר״כ קחשיכ י' נפילות למצרים הכחוניס בשירת ויושע ע״ש וכנגדן נתן לבניו עשרת הדברות ובשעה
 שעשו את העגל ונשתברו הלוחות שהיו כתובי! בהן י׳ דברות עמדו להם י׳ נסיונות שלא כלס הקניה וכה׳יא זכר
 לאכרהס וגו׳ שכנגד י' דברות שאבק מהן הילך י׳ נםיונות שנתנסה א״א והקב״ה התזיק לו טונה שנא׳ ויאמר
 להשמידם לולי משה בתירו וגוי(תהליס קו) אס הס חייבים מיתת הרג זכור ליצחק שנעקד ע״ג מזבח. ואס הס
: מצרים הרעימו עליהם וכוי. ל ״  מייביס גלות זכור ליעקב שגלה על מצות או״א. רש״י פ׳ תשא ע״פ מדרש ח
: עריה מ  מסעונשיס שבא עליהם תדין שאותו דבר היו רוצים המצרים לעשות כישראל ושילם להס הקב״ה מכ״
 תעור קשחך. כגלוי לעין כל עוררה קשהך ללחום עס מצרים: הוהדה. מדדה אותה להיות מייפה ביותר וגס
 מריטה. מרוטה ענינו צחצוח והעברה החלודה-כמו נחשת ממורט (מ״א ז) למען היה לה ברק ענין זהרורית להבהיל
. מה שבקשו י  כיא. מפרשים: לגגה ברק. לאור הזוהר וכפל הדבר נמ״ש. מפרשים: אמרו לא נעבור עד וכו
 הישראל סי׳ דברים כיס משוס דקבלה היתס בידם דיס נקרע בזכות אברהם כדאיתא כמדרש כתיב הכא לגוזר יס
 פוף לגזרים ובאכרסס כתיב אשר עבר כין הגזרים מלמד שהראה הקב״ה לא״א קריעת ים סוף ונמשך מזה דע״כ
 יעשה הקב״ה י׳ נסים ביס מאחר דכזכוהו היס נקרע נגד י׳ נשיונוה שעמד כהן כמו שעשה במצרים י׳ מכות.
 מפרש. ולכך מביא נמי לקמן פסוקי ההליס דאיחא שם נגד אמתם עשה פלא: גקבים נקבים. ריל כאילו
 סיס נקב במיס והמיס מימין ומשמאל וממעל נקובה עד ששב כדמות גג. כן משמע מפי׳ הרמב״ס: כבהמה
. סיפיה דקרא רוח ה' תניחנו. בבקעה היא ארץ חלקה ואין בה מכשול. תרד תתפשט כמו לרד  בבקעה חרד
 לפניו גויס (ישעיה מה) הרודד עמי(ההליה קמד) כ; רוח ה׳ תניתמ לתהוס ועשה בו דרך כבושה. רש״י בישעיה
: לגוזר ים סוף לגזרים. שנכקעו לדרכים רבים כמספר השבטים כעין קשת עגול על זאת הצורה(((.רמב״ם ג  ס
. שהמדבר וכל גבולה היא ג״כ מצד י  בפרושו. ובזה מתורן לי קושיא גדולה על ציון הכבולים ברא״ס פ' מסע
. אכן אס תיכף הלכו ביס כעין קשת עגול ה  זה של יס שהחחילו לעבור ולא מצינו היכן חזרו מצד זה לצד ז
 אתי שפיר וחיק וכיה מפורש כתוש׳ דערכין דף טו עיא ע״ש: חמר. נד וצבור כמו חמריס חמריס (שמות ח):
. חומר עשית מי היס לחומר כמש״ה נצבו כמו נד. מפרשים: ס  חמר מים רביס. דרכת ביס סוסיך ונלחמת ב
 ויוליכם כתהומות כמדבר . ים סוף היה כמדבר דכתיב סגר עליהם המדבר. רש״י (כתהליס קו): פרורים
 פרורים. שלא נקפאו כקפיאת שאר המיס הנקפאיס ר״ל חתיכה א׳ אבל היו חתיכות רכות כאילו הס אכניס
. רמכ״ס : סלעים סלעים . שנקפאו המיס ונתקשו ס  וסדרו קצתם על קצתם והוא אמרו אתה פוררת בעזך י
 כאבנים ועיז אמר שכרת ראשי תנינים על המיס ר״ל שנתקשו המיס עד ששנו בעני! שישברו הראשים עליהס .
: שנאמר הפך יס ליבשה.  רמכ״ס. ורש״י כתהלים כתכ מצרים נקראו תנינים שנא׳ התניס הגדול(יחזקאל כט)
. הוא ביושר ת ו מ ו  שלא הלכו לחופו טד שנהפך ליבשמ. ואח״כ מביא קדא דאורייתא שהלכו כרצונם בינשה: ח
 למעלה: גורות . שהיו נקפיס בעת שהיו נוזלים אחר שלקחו מהס מה ששתו עד שלא היו יורדין לארץ והוא
 אמרו נצבו כמו נד נוזלים ר״ל הדבר הנוזל היה נקפו בלב ים. רמנ״ס כד״א נאד החלב: וליחכתן. למצרים:
: מים מס ס. כמו האש שורף דבר הנ  כקדוח. עני! שריפה כמו אש קדחה כאפי(דברים לנ): אש המסי
. עשית י ו ג  תבעה אש . וכמו המים נעשו אבעבועות מהאש כדברים האלה עשית כמצרים : להודיע שמך ו
׳ על פסוק נקנח נמטיו 1גו' מניא כשס מכילתא ג״כ הנך י׳ נסים . ועיי! ילקוט חבקוק ג י ו נ  זאת לסו־יט שמן ו



ה ושלשים ע ב ר ק א ר י נתן פ ב ר ת ד ו ב  60 א
 אחר כיוצא בו(שופטים יח) ויהונתן בן גרשום בן מגשה(א) וכי בן מגשה היה מן הבהמה אשר היא לבם לאכלה. והיא הפכה שער לבן. ואס יראנה הכהן [וגו׳]
 והלא בן משה היה אלא לפי שלא נדמו מעשיו למשה אביו לפיכך תולין במגשה והיא כהה. [י] והיא תראה את עדותו. את אביה היא מחללת . (בקנאות)
 [א] כיוצא בו(זכריה ד) אלה שני בגי היצהר העומדים על אדון כל הארץ זה״י׳־׳וגסתרה והיא נטמאו! (והיא לא נתפשה). או עבר עליו רוח קנאה וקנא את
 [ב] אהרן ומשיח ואיני יודע איזה מהן חביב כשהוא אומר (חהלים קי) נשבע"י" אשתו והיא לא נטמאה י ה עשר ירידות ירדה שכינה על העולם אחת בנן
 ה׳ ולא ינחם אתה כהן לעולם הוי יודע שמלך המשיח חביב יותר מכהן צדק עדן שנא׳(בראשית ג) וישמעו את קול ה׳ אלהים מתהלך בגן [כ] ואחת בדור
(שם יא) וירד ה׳ לראות את העיר ואת המגדל ואחת בסדום שנא׳  [ג] הרי הוא אומר(תחלים פ) יכרסמגה חזיר מיער[ד]ויכרסמנה חזיר מיאור(כתיב^׳המגדל שנא׳
ם יח) ארדה גא ואראה הכצעקתה הבאה אלי ואחת במצרים שגאמר ש ) י  יכרסמגה חזיר מיער שבזמן שאין ישראל עושין רצוגו של מקום כותים דומות 8
 (שמות ג) וארד להצילו מיד מצרים ואחת על הים שגאמר(תחלים ית) ויט שמים
 וירד M ואחת בסיני שגא׳(שמות י•) וירד ה׳ על הר סיגי M לעיגי כל העם
) ויאמר אלי ה׳ השער הזה סגור יהיה לא  ואחת במקדש שנאמר (יחזקאל מי
 יפתח וגו׳ כי ה׳ אלהי ישראל בא בו ואחת 0) בעמוד הענן שגאמר (במדבר
 יא) וירד ה׳ בעגן W ואחת שעתידה להיות בימי גוג ומגיב שנא׳ (זכריה יד)
ח) עשרה [פ] מעלות גםתלקה )  ועמדו דגליו ביום ההוא על הר הזיתים: ן
 שכיגה ממקום למקום מכפורת לכרוב ומכרוב למפתן הבית וממפתן הבית
 [ע] לשני כרובים ומשגי כרובים לגג ההיכל ומגג ההיכל לחומת עזרה ומחומת

 עליהם כחזיר מיער מה חזיר מיער הורג נפשות ומזיק את הבהמות ומלקה בני
 אדם כך כל זמן שאין ישראל עושים רצוגו של מקום כותים הורגין ומלקין
 ומזיקין אותם וכל זמן שישראל עושים רצונו של מקום אין כותים מושלין
 בהם כחזיר של יאור מה חזיר של יאור אינו הורג נפשות ואינו מזיק לבריות
 כך כל זמן שישראל עושין רצוגו אין אומה ולשון הורגין בהן ומזיקין
 בהן ולא מלקין אותן לכך נכתב חזיר מיאור: ך (ב) עשר נקודות
 בתורה אלו הן ישפוט ה׳ ביני וביניך (בראשית •ז) על י׳ שביני״ך נקוד מלמד
 שלא אמרה לו אלא על הגר וי״א על הטטילין מריבה ביני וביניך. ויאמרו

. W אלי״ו איה שרה(שם ית) [א] גקוד על אי״ושיודעין בהומבקרין אהריה. (גקוד^עזרה למזבח וממזבח לעיר ומעיר להר (הבית) ומהר (הבית) למדבר 
 על) בשכבה ובקומה(שם יט) [נ] גקוד על וי״ו שבקומה הראשון מלמד [יי] שלא מכפורת לכרוב דכתיב [צ](ש״ב כב) וירכב על כרוב ויעוף. מכרוב למפתן דכתיב
ויעל כבוד ה׳) מעל הכרוב אשר יהיה עליו אל מפתן הבית. )  הרגיש אלא בעמידתה (של צעירה) כיוצא בו וירץ עשו לקראתו ויחבקהו־^ץיחזקאל ט)(ט)
י וממפתן הבית [ק] לשגי כרובים דבתיב(שם י) ויצא כבוד ה׳ מעל מפתן הבית  ויפול על צואריו וישקה״ו(שם לג) כולו גקוד מלמד שלא גשקו באמת. ד״ש מ
. כיוצא בו וילכו ויעמוד על הכרובים. מכרוב לגג ההיכל דכתיב(משלי נא) טוב לשבת על פגת  בן אלעזר אומר נשיקה זו של אמת וכולן איגן של אמת
ך. ומחומת  אחיו לרעות את צאן אביהם בשכם(שם לי) גקוד על א״ת מלמד שלא לרעות גג. מגג לחומת העזרה דכתיב(עמוס ז) והנה ה׳ נצב על חומת אנ
 הצאן הלכו אלא לאכול ולשתות (ולהתפתות) . כיוצא בו כל פקודי הלוים^ףהעזרה למזבח שנאמר (שם ט) ראיתי את ה׳ נצב על המזבח. וממזבח לעיר
 אשר פקד משה ואהרן(במדבר ג)(0 נקוד על אהרן למה מלמד שלא היה אהרן שנא׳(מיכה י) קול ה׳ לעיר יקרא. ומעיר להר דכתיב (יחזקאל יא) ויעל כבוד ה׳
 מעל תוך העיר ויעמוד על ההר וגו׳. מהר למדבר דכתיב (משלי כא) טוב שבת
 בארץ מדבר. ואחת שגסתלקה [י] בלפי מעלה שגאמר (חומע ה) אלך אשובה
 אל מקומי: ץ עשרה שמות גקרא גביא. אלו הן ציר. גאמן. עבד. שליח. הוזה.
 צופה רואה [ש] חולם. גביא. איש האלהים י ח עשרה שמות גקרא רוח הקדש.
 אלו הן משל. מליצה. חידה. דיבור. אמירה. [ח] (י) תפארת. ציווי. משא,
 גבואה. חזיון י ט עשרה שמות גקרא שמחה. אלו הן ששון. שמחה. גילה .
 רינה. דיצה. צהלה. עליזה. חדוה M תפארת. עליצה: י עשרה גקראו חיים.
 הקב״ה (ירמיה י) וחי אלהיט אמת הוא אלהים חיים. תורה נקראת חיים שנא׳
 (משלי ג) עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר. ישראל נקראו חיים שנא׳
 (דבריס י) ואתם הדבקים בה׳ אלהיכם חיים כולכם היום. [ב] צדיק נקרא חיים

 מן המנין. כיוצא בו או בדרך רחוק״ה(שם ט) 00 נקוד על ה׳ שברחוקה מלמד
 [י] שלא היתה דרך רחוקה אלא מן אסקופת עזרה ולחוץ . כיוצא בו ונשים
 עד נופח אשר עד מירבא (שם כא) נקוד על רי״ש שבאש״ד למה מלמד
 [י] שהחריבו העובדי כוכבים ולא החריבו המדינות שלא החריבו עובדי כוכבים
) של יו״ט הראשון של חג הסכות  אלא המדינות. ועשרון עשחן (במדבר ע
 (ה) גקוד על [ח] עשרו״ן בוי״ו למה מלמד שלא יהא שם אלא עשרוז אחד
 כיוצא בו(דברים כט) הגסתרות לה׳ אלהיגו והגגלות לנ״ו ולבניג״ו גקוד (י) על
 לנו ולבניגו ועל ע׳ שבעד [ט] למה אלא כך W אמר עזרא אם יבא אליהו ויאמר
 לי מפני מה כתבת כך אומר אני לו כבר נקדתי עליהן ואם אומר לי יפה
 כתבת אעביר נקודה מעליהן. אחת עשרה היא [והיא כתיב ביו״ד] בתורה.

 הגהות הגרי״ב
 (א) [נ״נ דק״ט:]: (ב) [מ״ס פ״י]: (ג) [כנורות ד.]: (ד) [פשחים דצ״ג:]: (ה) [מנמות דפ׳׳ז:]: (ו) [עי׳
 םנהדרי! דמג:]: (ז) ניא באהל מועד : (ח) [ר״ס דל״א. עיש]: (ט) וכבוד אלהי ישראל נעלה: (י) נ״א סוכה:

̂ן אתהלך  הראשון הוא מלך בלע היא צוער. הלא הוא אמד לי אחותי הוא והיא גם-־;״״שנא׳(משלי יא) פרי צדיק עץ חיים. גן עדן גקרא חיים([שגא׳(תחלים קטז
 הוא אמרה אחי הוא . הוא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמר. וכי ימות 1"'לפני ה׳ בארצות החיים. עץ נקרא חיים]) שנא׳(בראשית ב) ועץ החיים בתוך

 גוסחת הגר״א הגן
 [א] וכ! הוא אומר (תסליס קי) אתה כהן לעולם על דברתי טלכי צדק וכי דוד כהן הוא אלא לפי שנטשה
 בשטן המשחה קראו כהן וכן הוא אוטר אלה: [ב] כהן צדק : [נ] כיוצא בו כתיב יכרםמנה: [ד] וכתיב
 יכרםטיה: [ה] שהרגיש בעמידתה: [ו] שאין דרך : [ז] שאף מכאן ולהלאה החריבו אלא שעד כאן החריבו
 האומות והמרינוח מכאן ולהלאה החריבו האומות ולא המדינות ועשרו! : [ח] וי״ו שבעשרון: [ט] מלמד שלא ענש עליהמ אלא עד שעברו את הירדן ולמה נקוד אלא כך : [י] שבת שבחו! היא לכמ: [כ] ואומר
 (שיה ו) דודי ירד לגנו: [ל] ובי: [מ] אל ראש ההר ונאמר (שס לד) וירד ה׳ בענן ויחיצב עמו שם ובי באהל מועד שנאמד וירד : [נ] וידבר אליו וגוי וירד ה' בעמיר ענן וגוי(פס יכ): [ם] מםעוח נסעה: [ע] לכחובים

 ומכרוביס : [פ] וממדבר עלתה למקומה : [צ] ונועדתי לך שם ודברתי אחך מעל הבפרת(שמות כה) וכתיב : [ק] לכרובים: [ר] למעלה: [ש] מלאך : [ת] קריאה : [א] עליטה: [ב] טעשים טובים:

 תומת ישרים , מיאור כתיב. ניב פי׳ שעיין תלויה מיער והוא אחד מד׳ אותיות תלויות כאשר תראה במסרה בשופט-מ על פסוק ויהונתן בן כוי וכן במדרש חלימ על הפסוק עצמו מיער העיין תלויה אם זכית
 מיאור כוי: עשר נקודות . ניב ניב במשרה מנאם בסדר במדבר וכן תמצא ב": מכאן ועד אחת עשרה היא בתורה במדבר רבה סיפ נ' דף קמיא ע״א : שלא נשקו באמת. ניב שם במדרש
 כתוב בכל לבו וכן בפרש״י ז״ל מלשון ספרי: רשב״א אומר כו׳. ניב אולי כוון למ״ש רשיי ז״ל בשם רשב״י וז״״ל ארשב״י בידוע שעשו שונא ליעקב אלא שנכמרו רחמיו עליו באותה שעה ונשקו בכל לבי וז׳ש נשיקת
 זו של אמת דיל זו של אמת היתה שנכמרו רחמיו וכלן אינן לאמת [כ״ה נדפו״י והוגה נדפו״ח של אמת] ד״ל שבשאר פעמים שנשקו לא נשקו באמת רק בפעם הזאת שנכמרו דהמיו ולפיכך הוא נקוד להודיע השנוי.
 ובלא ולכל! אין אין לאמת ולא הבנתי: בלמד שהחריבו האומות כו׳ . נ״ב בספר כ״י כתוב מלמד שלא החריבו אלא האומות ולא המדינות ביוצא בו [ומשרין] כוי ובמדרש נקוד על ריש שבאשר שאף מלהלן היה
 כן ויש אומרים מלמד שלא החריבו האומות אלא מדינות עייכ ידיי בעל הטורים כתב אשר ריש נקודה ונשאר אש בי שרפוה באש וניטל ראש שלה ע״ב ו3ראר, שזה מסכים למדרש ששרפוה באש והחריבו המדיטת
 לא האומות אלא ראש שלהן: עשרון הבהוב ביויט כצ״ל: לאחת שעחידה כוי. ניב כשבאתי למצא חשכו! העשר ירידות לא מצאחי אלא ט' כאשר תראה כאשר המנה פרטן . האמנם נ״ל שהאחד שחסרה
 מ; המני! היא שמצינו שבאהל מועד ירד ב' פעמים כאשר תראה בפרשת בהעלותך סימן ייא כתיב ויאמר הי אל משה היד ה׳ תקצר ונו׳ ויצא משה וידבר אל העם ונוי ויעמד אוחם סביבות האהל וירד ה'
 וגו׳ הרי ירידה א' לאהל מועד עור בפרשה עצמה סימן י״ב ותדבר מרים ואהרן במשה וגו׳ ויאמר ה׳ פתאום וגו׳ וירד ה׳ בעמוד ענן ויעמד פתח האהל הרי ירידה שניה לאהל מועד . ובזה יהיו עשר ירידות

 תמימות כניל תני׳: תפארת . ניב נ״א סוכה. ונראה לפרש (מן סוכה) [במו יסבה] שסוכה ברוח הקדש [מגילה דף יד. סנהדרין דף סע:] :
 כסא רחמים

 רשכ״א אומר נשיקה וו של אמת. פירש הרב נחלת יעקנ דנקוד לומר שלא נא לנשקו נהחלה אלא לנשכו רומז משקו פעמים אחרות ולא היו אמת אלא זו . ומדנרי הרנ רגל ישרה נראה דמיעט כל נשיקה הנכתכ
 ושאר נשיקות של עשו ליעקכ אינן אמת זה ת״ד. ויש להשיב דכיון דנא למעט שאר נשיקות א״כ לזה נקוד נמקוס אחר ככל מקום ואס זה כונתו לא נהירא דודאי נשיקה הנתונה נגין וישנן יעקנ לרחל וגני אסרן

 דדוקא נשיקה זו אמת. ותו ליכא רמז דנתחלה היה רוצה לנשכו ומה שמיעט שאר נשיקות עשו הבונה שהכתוכ וכיוצא הס אמת ויש לצדד:

 בנין יהושע
 ה׳ אמות מאיסקופת העזרה •שאפי׳ אינו רחוק אלא ס״א בלבד בסוף שעת הקרבת הקרנן נדון כדרך רחוקה.
 וכירושלמי איש רחוק ואין דרך רחוקה וכים בספרי כלומר שאם היה רוצה לנא סיה גא שאינו רחוק הרנה
 מירושלים נ״א. ודע •שבש׳ס דפוס של א״ד חסר כאן שתי שורות: נקוד על ריש. נמצא ישאר רק אש כי שרפה
 באש וניטל ראש שלה. כ״כ כעל הטורים: שהחריבו האומות. כמו כן יש לפרש אס ישאר אש בנקוד חירק
 הוא לשון איש. מפרס: שלא החריבו צ״ל וי״א בהיפוך שלא החריבו האומות יכו׳. אבל גס״א ציתא להאי פיסקא
 כלל וגס בילקוט איתא עיז דרש אחר שאף להלן היה כן ופי' הזית רענן ר״צ מנפח ולהלן החריבו ג״כ: נקוד
 על משרון בוי״ו וכוי. במנחות ר״פ שתי מדזת דפ״ז אימא תני אר״י למה נקוד ו׳ שבאמצע עשרי( של משרון
 ראשון שצ ׳"ט הראשון של חג שלא ימדוד לא כשל ג׳ לפר ולא כשל שניה לאיל. וקאי על המשנה שם שלפניו
 שתי מדות היה במקדש עשרי[ וחצי עשרו! עשרון מה היה משמש שנו היה מודד לכל המנחות לא היה מודד לא
 בג׳ צפד וצא בשל ב׳ לאיל אלא מודדי! עשרונית: אש יבא אליהו. כלומר שאז יהיו ימות המשיח ויחיה המתים
 ומשרע״ה יעמוד צתחיה כנ״ל: ויאמר צי. ר״צ משרעיה. וכ! משמע מפסקי הוספות במנחות פרק כל הקרבנות
 צבור סימן רל״ב ודע שהטיז בי״ד רע״ר צריך תיקו! כי כוונתו כוודאי לפסקי תוס׳ הנ״ל עיש: מפני מה
 כתכת כך. משוס שעזרא הסופר היק! התורה בתיקון סופרים כפי הצורך דוק ותמצא. ובפסוק זה יש משמעות
 שהנסתרות לה׳ וגוי כפשוטו שדין זה לעולם בין קורס שעברו את הירדן ובין לאחר שעכרו את הירדן הדי! שוה
 הנסתרות לה' והנגלות לנו וגוי ובאמת איתא פלוגתא בין רבי יהודה ורבי נחמיה פ״ו דסנהדרין דף מ״ג ע״ב
 שהפסוק הזה אינו כפשוטו ע״ש מה שרש״י שם מאריך בטעם בסדר פלוגתתם לכך אס יבא אליהו ויעמוד משרעיה
 לחחיה וגס עזרא ויאמר משה לעזרא צמה לא תקנת בתיקון סופרים הך קרא שלא לטעות יאמר לו עזרא כנר
 פקדתי עליהם והנקודות כא למעט ולרמז לכל מר כדאית ליה. ואס אומר לי משה יפה כתבת שהכל כפשוטו
 ועשית כהוגן שלא תקנת ונקדת בתקון סופרים אז אעבור ואמהוק הנקודות. כ״כ ככתנות אור על התורה ממור״ס
 א״ש פרשת נצביס ומאריך יוחר אבל זה הוכן כוונתו כקיצור ונכון הוא. ועפ׳יז פשק פסקי תיס׳ והט״ז הנ״צ
 אס השופר שכת לנקוד דכשר ע״ש: אחת עשרה היא. יר״צ דבכל התורה כתיב הוא בית כין לזכר ובין
 לנקיבה רק לזכר קורין במצאפו״ס ולנקינה קורין כחיריק כאילו כתיב היא ביויד אבל כי״א מקומות כתיכ
 לנקיבה היא כיריד. מס״ג ומפרשים : היא צוער. (כראשית יד): והיא גס היא. (שס בה): והיא שלחה .
 (שם ל״ח כ״ה): אשר היא לכס לאכלה. (ויקרא '׳'א לט): והיא הפכה שער לבן. (שם יג י): והיא
 כהס . (שס פסוק בא): והיא חראה . (שם כ יז): היא מחללת . (סס כא ט): והיא נטמאה . (במדבר
 ה יג) והיא לא נטמאה . שס פסיק י״ר: והיא לא נתפשה. לפנינו בכל תיקון סופריס אימא והוא נוא״ו וכ״ה
 נמ״ג וקחשיב(בויקרא טז) שנת שנתון היא ועיין מם׳ סופדים פיו וירישל׳ פיר דתענית ייפ״« שס: עשר
 ירידות ירדה שנינה וכו׳. אעתיק כסדר שאיתא בפדריא רפי״ד א׳ בג״ע שנא׳ וישמעו את קול ה׳ אלהיס
 מתהלך בגן ומסיים כפדריא וכתב •שיה (ו נ) דווי •ירד לגנו. ב׳ כדור הפלגה וירד ה׳ לראות וגוי. ג'בסדום
 שנאמר ארדה נא ואראה הכנעקתה וגוי. ד׳ ביעקב כשירד למצרים שנאמר (שם מו ד) אנכי ארד עמך מצרימה.
 ה' בסנה (שמות ג) וארד להצילו מיד מצרים. ו׳ בסיני שנאמר וירד ה׳ על הר סיני. ז׳ כי״ג מדות שנא׳ (שם
 לד) וירד ה׳ נענן. ה׳ נשנעיס איש שנאמר(במדבר יא) וירד ה׳ בענן וידבר אליו ויאצל וגוי. ט' במעשה דמרים
 (שס יג) וירד ה׳ נעמוד הענן וגוי ויקרא אסרן ומרים. י' לעתיד שנא׳(זכריה יד) ועמדו רגליו וגו׳ עכ״ל
 ומזה צריך ההגהה הכא: כ׳ בפרטן אתה מוצא רק ט׳ גס לדעת ששס נפדריא ט״ס שלאחר ואי נסדום צ״ל ואי
 ביעקכ כדאיתא התם מפורש פ׳ ל״ט ע״ש. ושתים ננקרת הצור צ״ל א' ודייק: עשר מעלות נסתלקה שכינה.
 מעל ישראל מעט מעט כשחטאו. כ״כ רם״י כי״ה דף ל״א: מכפורת וכוי. צריך הכא תיקון כמקצת כפי מה
 דאיתא שס כר״ה והנחתי למעיין שם להגיה כפי רצונו. כי גמרא ר״ה מצוי כיד כ״א ומה שנקט רש״י שם
 בתחלס צפון משוס דסארון היה כמערכ נמצא כשפניו למערכ צפון הוא דרוס העוצם. ניל: י׳ שמות נקרא נכיא
 וכו׳. נולס תמצא במקראות: ג״ע נקרא חיים שנאמר וגנן החיים נתון הגן נציל וכיס בילקוט נשם אדר״נ

 גפ׳ נמדנר שיני) רשניג אומר עתידה פ' זו שתעקר מכאן ותכתנ במקומה ולמה נכתכה כדי להפסיק כין
 פורענות ראשונה לפורענות שניה וכי׳ (ופרש״י עתידה פ׳ זו לעתיד שיהיו כל הפורענות בטלים ולא ידאגו
 לפורענות ויצהיר בשל) וכחיח שס כהכ המהרש״א שע״כ נאו אלו השי' ננונין הפוכין כי הנון מורה על פורענות
 כמיש בברכות דף ד׳ שעל כן לא נכתב נון באשרי לפי •שהיא מורה על הנפילה וע״כ הס הפוכים שיתהפך הנפילה
 לטובה פל שם סומך ה' לכל הנופלים כמ״ש שס: בן מנשה. הנון תלויה מפני •שהיא יהירה דנן משה הוא.
 רשביס ככ״כ דף קט: והלא כן משה היה. כדכתיג ובני משה גרשס ואליעזר(דייה א' כ״ג). גמרא שם.
 יכתכ המהרשיא יהא דלא הביא הקרא של תירה גפרשת יתרי משוה דבהאי קרא דד״ה כתיב בתריה בני גרשום
 בגואל ושגואל הוא יהונתן: שלא נדמו מעשיו למשה וכי׳. שס בגמרא איתא אלא מתוך שעשה מעשה מנשה
 יכו' יפרשכ״ס מעשה מנשה שעבד עבודת כוכביה . אבל המהרש״א שם כתב לחד פי׳ •שהלאו בו דכמו שעשה מנשה
 תשוכה ככל לנו נן עשה יהונתן תשונה בכל לנו כדלקמן עכיל ולכך נקט הנא אלא לפי שלא נדמו מעשיו למשה שמשה
 לא חטא כלל ולא היה צריך לתשובה: כיוצא בו אלה שני וגוי. דל כמו לענין גנאי תולין הקלקלה נמקולקל כך לענין
 שנח הולין הגדולה בגדול שמולי! הגדולה של זרוגבל מלך ויהושע נה״ג נאהרן ומשימ. מפרש: שגי ננ׳ היצהר. קרן
 כהונה ומלכות הנמשחים בשמן המשחה. רשיי שס. ובילקוט נשם ה״כ נמי הרמז מהנא על אהרן ודוד עיש:
 העומדים על אדו! כל האדן. לבקש מלפניו להחזיר את גדולתם: גשבע ה׳ וגו׳ ־ כל הקפיטל ההוא קאי טל
 משיח כדכתיב שכ לימיני וכדאיהא בילקוט שם הרמז מטה גנזך וגו׳ ידין כגויס מלא גויות. ועי׳ כסנהדרין דף כ״ד
 ע׳א עוד דרש על הך קרא דאלה שני כני היצהר: אתה בהן. יש במשמע כהן כהונה ושררה כמו(ש״ב ח) וגני
 דוד כמיס היו. רש״׳ כתהליס: יכרסמגה. כמו שדה שקרסמוה נמלים פ״כ דפיאה מיז והוא לשון נתיקה.
 רש״׳ נמהלים : חזיר מיאיר. שהעי'; מיער תלייה וכאילו נכתב נאל׳׳ף. רש״': הכותים וכו׳ כחזיר מיער.
 כדכתינ(כדניאל ז) אכלה ומדקה ושארה ברגלה רפסה ויש לו לחזיר מקצת סימני טהיי• אף הוא יש לו זכות אבות.
 רש״: עשר נקודות בתורה. ר׳׳ל על י׳ מקומות שבחורה נקוד והנקוד נא למעט ולדרוש הכתב. חון היכא שהנקודה
 רכה על הכתב כדלקמן נקוד על אי״ו: על י׳ שביניך. י׳ בתרא מסיג ואו״ת. וביניך. נ״ל מלא וכמיש רש״י כחומש
 כל ובינך שבמקרא הסר וזה מלא קרי ביה יכיניך שהכניסה עיין הרע בעיבורה של הגר והפילה עוברה. הוא שהמלאך
 אמר להגר הנך הרה והלא הגר כנר הרתה והוא מבשר לה שההר אלא מלמד שהפילה הריו; הראשון עכ״ל ולכך נכתב
 מלא כפי כונתה שכוונה אל הכן דהיינו העוכר וכמ״ש כיפ״ת ונקוד עליו להורות עיז. נחלת אריאל פיו
 דמם׳ סופרים ה״ג: וי״א על המטילין וכו׳. ונקוד עליו לעקור ה" ולומר על מה שאמרה לו ובינך המטילין
 מרינה: ומבקרין אחרים. כדי לחבכה על כעלה (להודיעו שהיא צנועה משאר חברותיה שאינה נראית וצריך
 לשאול אחריה. רש״י) ר״י כרח״א כדי לשגר לה כוס של ברכה. גמ׳ בכ׳׳מ דפ״ז וע״ש באריכות: נקוד על וי״י
 שבקומה. היינו ו״יו שניה של ובקומה וב״מ גסמיג ואו״ת נ״א שם: הראשון. דל •כבכירה מיירי משוס
 מצעירה מסר וי״ו שניה ונקוד על הבכירה לומר לך דהוי כמאן דליתא. הוש׳: שלא הרגיש וכו׳ •של צעירה.
 בגזיר דף כיג איתא הנא משוס ר' יוסי בן מוני למה נקוד על ו' שבקומה של בכירה לומר שנשכבה נא ידע הא
 בקומה ידע ומאי הויל למיעבד מאי דהוה היה נפקא מיניה דלפניא אחרינא לא איבעיא ליה למשתי ממרא מ׳כ
 וראוי להגיה כמו כן הכא: שלא נשקו באמת. לכך כולו נקוד כאילו לא סימה שוס נשיקה: רשבא״א נשיקה
 זו אמת. רש" בחומש נשה ספרי ארשב״י הלנה היא בידוע שעשו שונא ליעקב הנח שנכמרו רחמיו באותה
 שעה זגשקז נכל לבו ע״כ א״כ למה נקוד עליו שלא נא לנשקו אלא לנשכו(בתחלה) ונעשה צוארו של אבינו
 יעקב •של שיש וקהו שיניו של אותו רשע ומה תיל וינכו אלא זה בוכה על צוארו וזה נוכה על שיניו. מיר. אנל
 שאר נשיקות אינן של אמת מעשו ליעקב: נקוד על אתוכוי. ופ״ הקרא וילכו החיו לרעות ונא! אביהם היו
 בשכם עיין יפ״ת: נקוד על אהרן וכוי. עי׳ בבכורות דף ד׳ ע״א: רחוקה נקוד על ס־. פיט לפסחים דף
 צ״ג ע״ב איתא א״ל רכי יום׳ לפיכך נקוד על ה״א לומר לא מפני שרחוק ודאי מלא מתיסקופת העזרה ולחון
 וקיש״י שכל נקוד למעט הדכר בא דמשמע סמיוה להא תיבה מהכא. והר״כ שס במשנה כתכ אני שמעתי לדרוש

״ [א] [עי׳ נ״מ פז. וע״ש נתוס׳ שהקשו על רש״י ומהכא סיוע לרש״י]: [ב] [ועי׳ נזיר כג: דשס אימא להיפן שהרגיש בעמידתה של בכירה]: [ג] [כפסקי תוש׳ במנחות פרק כל קרכנות שי׳ רל״נ איתא י ע י ל ״»ן א  ף
 1 * נזה״ל כשכתנ עזרא התורה נקרה אמר אס יאמר משה למה נקרת אשינ הלא לא מחקתי]:



א ה ושלשים ל ע ב ר ק א ר י נתן פ ב ר ת ד ו ב  א
 הגן. ארץ ישראל נקראת חיים שגא׳ (יחזקאל ני) ונתתי צבי בארץ חיים . היו שרויים מבפגים ובעלי אושפיזין מבחוץ. אכםגיים היומערימין [י] וגומלין
 (א)(ירושלים נקראת חייםשנא׳ [א](תחלים קטי) אתהלך לפגי ה׳ בארצות החיים). (י) כבשים המצויירין שעורותיהן יפה בד׳ וה׳י םלעיס וגותגין (0 לבעלי אגשי
 גמילות חסדים נקרא חיים שנא׳ [נ](תחלים םג) כי טוב חסדך מחיים שפתי ירושלים ובה [בעלי בתים] היו משתכרין: גלכתוב אחד אומר(דברים יב) באחד
 ישבחוגך. חכם גקרא חיים שגא׳ (תשלי יג) תורת חכמ מקור חיים. M מים שבמיך וכתוב אחד אומר (׳») מכל שבטיכם באחד שבטיך זו שבט יהודה
 נקרא חיים שנא׳ [ד](זכריה יד) ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים : *;'״ובנימין מכל שבטיכם(זו ירושלים) שכל ישראל שותפין בה. (ח) מה היה בחלקו
י של יהודה הר הכית והלשכות והעזרותומה היה בחלקו של בנימין ההיכל והאולם W » L W . -t»mrt^ 8 •ץעריר 

u \u ו/%/ ובית קדשי הקדשים וכראש תור היה יוצא ונכנס והיה חוזר לאחוריו [ועליו y u11 t \wU 
 א עשרה נסים נעשו לאבותינו W בבהמ״ק(ב) [מעולם לא הסריח בשר הקדש] מזבח בנוי] [p זכה בגיםין ונעשה אושפזיכגא לגבורה שנא׳(שם לג) ובין כתפיו

 L בן לוי באותה שעה [ט] שיודע אני שבית הבחירה ולא הפילה אשר. מריח בשר הקודש([עשרה נסים נעשו לאבותינר^שכן: ף [א] א״ר [ל] יהושע 1 י

 עתידה ליקבע בין [נ] תחומו של יהודה לבנימין M אלך ואתקן דושנה של
 יריחו. ומי אכל כל אותן השנים בני קיני חותן משה [ע]. שנא׳ (שופטים א) ובני
 קיני חותן משה עלו מעיר התמרים וגו׳ [י»] אמד כשיגלה הקב״ה את שכינתו
 עתיד לשלם שכר טוב ליתרו ולבגיו.M [ומנין] הם מתפרגסין בניו של יתח־
 מן(ט) הצדקה שגאמר(ד״ה א ב) ומשפחות סופרים יושבי יעבץ [ק] ואומר(שם ד)

 בירושלים) לא גיזוק אדם בירושלים מעולם] ולא גפגע אדם בירושלים ולא גכשל
 אדם בירושלים מעולםולאנפלהדליקהבירושליםמעולםלא היתה מפולתבירושלים
 מעולם לא אמר אדם לחבירו לא מצאתי תנור לצלות פסחים בירושלים. מעולם לא
 אמר אדם לחבירו לא מצאתי טיטה שאישן עליה בירושלים. מעולם לא אמר אדם
 לחבירו צר לי המקום שאלין בירושלים יי ב (ג) אין ירושלים מטמאה בננעים.

 ואין גידוגיתבעיר הנדחת. ואין מוציאין בה זיזין וגזוזטראות וצינורות לרשות^י׳המה היוצרים ויושבי גטעים וגו׳. (בני אדם גדולים היו ובעלי בתים ובעלי
 הרבים מפני אהל(המת ו) הטומאה. ואיןמליגין בה את המת.ואין מעבירין Vs שדות וכרמים היו ובשביל מלאכתו של מלך מלכי המלכים הקב״ה (י) ישבו
 בתוכה עצמות אדם. ואין עושין בה מקום לגר [י] ותושב. ואין מקייםין בה si; שם) עם המלך [י] במלכותו ישבו שם להיכן הלכו אצל יעבץ ללמוד תורה ונעשו
 קברות חוץ מקברי בית דוד וחולדה הנביאה שהיו שם מימות נביאים הראשונים־ ^עם למקום(באותה שעה היה) יעבץ M איש טוב וכשר ואיש אמת וחסיד ויושב
 (וכשפינו את הקברות מפני מה לא פינום) אמרו מחילה היתה שם שהיתה«יי*ודורש בתורה M שנאמר (דה״א ד) ויקרא יעבץ לאלהי ישראל לאמר [אם
] : ה עשרה נסים נעשו ל א  מוציאה הטומאה לנחל קדרון. ואין גוטעים בה גטיעות. ואין עושין בה גגות"י' ברך תברכגי וגו׳ ויבא אלהים את אשר ש
 ופרדסין חוץ מגנות וורדים שהיו שם מימות גביאים הראשוגים. ואין מגדלין לאבותיגו בבית המקדש טעולם לא נראה זבוב בבית הטטבחים ולא
 בה(אווזין ו) תרנגולין ואין צ״ל חזירים. אין מקיימין בה אשפתות מפני הטומאה.«י״«אירע [א] קרי לכהן גדול ביום הכפורים חוץ (כ) מרבי ישמעאל בן קמחית
 ואין [ז] מקיימין בה סודר ומורה דברי רבי נתן שנאמר(דברים נא) ותפשו בו אביו "י' שיצא להסיח עם שר אחד ונתזה צינורא מפיו וגפל על בגדיו וגכנס אחיו
 ואמו והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו ואין זה עירו ואין זה מקומו. ושמש בכהונה נדולה תחתיו וראתה אותן אמן בו ביום שני בחנים
 אין מוכרין בה בתים [אלא] מן הקרקעות ולמעלה. ואין [ח] [מוכרין הבית גדולים. ראוה חכמים ואמרו מה זכות היה בידך ואמרה מעולם לא ראו
 לצמיתות] בתוכה לאחר י״ב חדש. (י) ואין לוקחין בה שכר M טטות ומצעותהני׳אקורות ביתי שער ראשי. (מעולם לא גפגע אדם בירושלים ולא ניזוק אדם ולא
 רבי יהודה אומר אף שבר המטות והמצעות (יי) [לא היו לוקחין בה]. עורות"י' גכשל במקדש מעולם) לא הפילה אשה מריח בשר הקודש מעולם. ולא
 קדשים מה היו עושין בהן נותנין אותן לבעלי אושפיזין. רשב״ג אומר אכסגיים פיגלו הכהגים בקדשים מעולם [נ] וכשהיו מרבים לאכול בשר הקדשים היו

 נוסחת הגר״א
 [א] (ישעיה ד) נל הכתוב לחיים בירושלים.עוה"ב נקרא חיים שנא׳(דניאל ינ) אלה לחיי עולם.צדקה נקרא:

 [ב] (משלי ינ) באויח צדקה חיים. חכמה נקרא : [נ] אור נקרא : [ד](איוב לג) באור החיים: [ה] בירושלים:
 (ו] תושב : [ו] רני! בה ב! : [ח] נחלט : [ט] בתים אבל לוקתין בה שכר : [י] ולוקחי!: [כ] והיה
 בנימי! הצ־יק מצטער עליה שנאמר (שש לנ) חופף על־ו כל היום לפיכך : [ל] יהודה באותה: [ם] שידעו

 שבי־.:[נ] תחום שבין: [ס] הפרישו דושנה: [ע] שנא׳(במדבר י) והיה הטוב ההוא אשר ייטיב ה׳ עטנו והטבנו לך וכשנבנה בהמ״ק עמדו ופינו: [ס] ומני! הם מתפרנסים מ! הצדקה אמרי כשיגלה : [צ] שנאמר
 (במדבר י) כי ה׳ דבר טוב על ישראל ונו׳. ר״ש אומר בני אדם גדולים היו ובעלי בתים ובעלי שדות וכרמים היו ובשביל מלאכחו של מלך מלכי המלכים הקב״ה הניחו הכל והלכו טשם שנאי: [ק] ונוי: [ר] במלאכתו:

 [ש] היה: [ת] הלכו חסידים אצל חסיד: [א] טומאה : [ב] ולא אירע נותר מעולם :

 תומת ישרים , [שעורותיהן] יפה . ניא יפים : לבעלי אנשי. ניא לבעלים לבני: וכראש תור היה יוצא כצ״ל וניב בירושלמי דטנילה פיק אמד ר׳ אבדיסא דצפורין כראש תור היה נכנס סתוך חלקו של
 יוסף לתוך חלקו של בנימין והיה המזבח נתון עליי: והיה חוור . צ״ל יחוור: ליקבע בין תחומו של יהודה לבנימין. ניב ניא לבנות בשבט יהודה ובניסן :

 ־1'
 הגהות הגרי״ב שותים

 (א) ס״א ל״ג מן ירושלים עד גמ׳ח : (ב) [יומא דף כא.]: (נ) [נ״ק דף פכ:] : (ר) [מגילה דף כו.]:
 (ה) ניא לוקחי!: (ו) ניא כבשי מצדים:(!) ניא לבני וניג הגר״א: (ח) [יומא דף ינ. מגילה דף כו. ובשים

 דף ננ: קיח:]: (ם) גיא היצירה: (י) ניא הניוד הכל והלכו: (כ) [יומא דף מו.]:

 הגהות מהריעב״ץ
p לה עד שמגיע לרקיע. נ׳נ שמזבח העולה לא היה עליו גג וחקרה : יוצא ממזבח הוהנ נו׳ . נ׳נ " f l 
 שהוא כהיכל ושם יש קרוי ועליות . לכן היה ענן עמוד הקעורה ננפף (לא עלה נמקל) וזהו

 כסא רחמים
 פרס לה ולא נכשל אדם בירושלים . ני׳ הרב בנין יהושע לא ננשל נענירה וכוי ולדכריו ר׳ל שלא עכר
 י עבירה• בשוגג אבל במזיד הנחירה היא כיד ארס . ומ׳מ יותר נראה כפשוטו דלא נבשל הוא עיר
 אם תרוץ לא תנשל שאינו נתקל בען ואבן ולא נופל. ולא נפגע. שלא הוזק משדים ולא נערפה דעחו: לא היתה

 מפולת בירושלים. פירש מהריט״ן ז״ל בכיי ברעש: אלא מן הקרקעות ולמעלה. הוא הנני[ דקרקע עצמו לא יוכל למכור דהא לא נתחלק לשבטים ואינו שלו. כיכ הרנ אהנת חסד ונכון : וממה הם מתפרנסים בניו של
 יתרו מן היצירה נציל. והיינו כדכתיב המה היוצרים ופי׳ המפרשים אומני כלי חרס ואתיא כי הא דתנן אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות ופירשנו שלא תהיה מלאכה כצורף זהכ וכסף ומשבצות וכיוצא שיש כמלאכות אלו
 ודומיהם רמות וכעל כרחך תתודע לרשות כי יצא שמך לפני מלכים או עם שרים ולכן כני יהרו בחרו כמלאכה שלא יהיה כה כבוד חרש אח חרשי כדי שיסיו פנויים לעסוק בתורה. והרב אהבת חסד זיל פירש דטסק׳ כהלכות

 בנין יהושע
 תהליס קטז ומשלי יא וכתב הזיח רענן בחהלים שם וז״ל ציע אדרבה מהכא משמע דגיע גופיה לא איקרי חיים ואין לוקחין כה שכר מטות. מפורש שם טעס פלוגתתן #: עורות קדשים. של שלמי חגיגה ושמחה שעול
 רגלים שוחטי! ואוכלים. שם רש״: גותגין אותן. שס איתא היו ניטל׳( אותן בזרוע וכתבו התיש׳ כמגילה מחמת
 מטלטליהם של כיב שרשאים להשכיר: מערימין. בא אחיך כמרמה (בראשית כז ליס) ותרגומו בהוכמא כך
 היו עושי! האכסנאיס היו לוקחי! כבשים טובים ונאים כדי שיתנו כ״כ עיניהם עליהם עכור העור ועייז מכבדים
 אוח! בעי! יפה חטיבה מול חטיבה: ככל שבטיכם זו ירושלים. רש׳י כחומש כשם ספרי כשקנה דוד את הגור!
 מארונה היבוסי גבה הזהב מבל השבטים ומימ הגור! נחלקו של כנימי! סיה: שותפים כה. כמיד שלא נחחלקה
 לשבטים וכדלעיל ולקמן. הר הכית בכניסתו מצד המזרח כל מס שיש שס פנוי קרוי הר הבית שאי! לה שם אחר רש״
 במגילס שס: והלישכות שבתוך החיל שם: והעזרות. שלשתן. עזרת נשים ועזרת ישראל. הן ׳'א אמה שישראל

 רשאי! ליכנם לפנים מן השער ואתוריהס לצד מערב ועזרת כמיס ייא אמה שבין דריסת רגלי ישראל למזבח התיצון
 וסיים רש״ כיומא דף י״כ ומשם המזבח מתחיל אלא שנמקיס מושב המזכח יוצאה רצועה מחלקו של יהודה ונכנסת
 לקרן מזרחית דרומיח עיש: ההיכל והאולם. ציל בהיפוך האולם וההיכל כי האולם היה קודם ההיכל וכיס שם
 בגמ׳: אולם והיכל. מצד מערכ. עכשיו יוותר כנתייס מקום סמזכח ליכ אמס ובין האולם והמזבח כיכ אמס
 שלא פי׳ שלמי הוא חזר ופי׳ רצועה יוצאה ובו׳ לימדו באן רצועה זו לגד ליהודה אנלצסוט של מזבח ודרומו
 ומערכו של בנימין. וזבחים דף נג אמרינן שאין ליהודה כאותה הרצועה אלא המזרחית מקום היסוד ולכך לא
 היה יסוד למזרחו של מזבח. רש״: וכראש תור . תור הוא שם תכשיט של אשה שצורתו משולשת כלומר
 כעל שלש זויות ל׳ תורי זהב נעשה לך(שיה א) ועל שמו קורי! קרן זוית המחודדת ראש תור מכל איזה תכנית
 שיהיה כי! משולש כי; מרובע אי שאר תכנית. רמב״ס וריב פיכ דכלאיס מ׳׳׳: היה יוצא וכי׳. שהמזבח היה
 כראש תור דשלשהקמות היה בחלקו של בנימין מס יסוד וקרן מזרחית דרומית היה כמלקושל יהודה ולא היה
 לי יסוד וזהו היה יוצא ריל שהלק בנימין היס יוצא מגבולו ונכנס קרן רכיעי כחלק יהודה וחוזר לאחוריו כשהגיט
 לקרן מזרחית צפונית כתוך אמה כלה . וכן אמה הדרומית כשמגיע לקרן דרומית מערבית היתה כלה ונכנס שוב
 לגבול עיין כ״ז בזבחים דנ״ג. מפרש: זכה בנימין - כילקוט וזאת הברכה מפרש הטעם משום שבנימין נולד
 כאיי. ושלא היה במכירתו של יוסף. ועוד תר׳ טעמים עיש באריכוח: אושפזיכגא לגבורה. שהיה הארון
 בחלקו. רש״י: שגאמר וכין כתפיו וגי׳. עיין באריכות מזה כיומא ומגילה וזבחים ובילקוט מיל: אריביל

ה של יריחו. היה תיק על חיק אמה נגד  אמר יהושע כצ׳יל וכיס כיצקיט שם: שיודע. יודע 5׳ל: חשג
 הר הכית שהיה כך כדי ליתן זה לטומה זה כדי שיהיה לכל ישראל חלק גהר הנית ע״ש באריכות : מעיר
 החמריס. הוא יריחו והיו אוכלים אותו ת־מ שנה עד שנכנה הכית וכיין ששרתה השכינה בחלקו של בנימין גאו
. חז׳ל: ליתרו ולכניו. שהלכו אצל עתניאל בן קנז הוא  כני בנימין ופינו אותם. ילקיט שש כשופטים: אמרו
 יעכן כמדכר יהודה אשר כנגכ ערד ללמוד תורה כדלקמן פ״ן רש׳" כשופטים: יושבי יעכן. סיפיה דקרא
 המה הקינים וגו׳ ואומר המה היוצרים וגו׳ כל זה נדרש על כני יתרו כדאיתא כילקוט בדיה
 ושופטים באריכות: עשרה נסים וכו׳ כביש המקדש. בפיא פיה מיה וביומא דף כ״א נחשכין כט״א :
 בבית המטבחים . שנעזרה במקום שהיו שם השולחנוח של שיש. שמדיח׳! עליהן את האימורין ולא היה יורד
 שם זכוכ משוס מיאוס ללמדך ששכינה שורה בהם רש״: ולא אירע קרי לכה! גדול כיוה׳׳כ. דטומאה זו הואיל
 ויוצאה מגופו דבר מגונה הוא ומכוער משאר הטומאות ומה שהיו מתקני! לו כה! אחר תתתיו מחמת פיסול אחרת
 היו עושין כמו אותו פיסול שאירע ברבי ישמעאל בן קמחית לקמן שנחזה צנורא וכו׳ רשי׳ ו«״! בתוייט מה
 שמתרן בשם מריש על קושית העולם: חוץ מר׳ ישמעאל גן קמחית שיצא. יוהיכ היה. רשיי ביומא ד׳ מ״ז ע״א:
 ציגורא . רוק. שס : לא ראו קור״ ניתי וכו׳. ראיתי כהש־ס ירושלמי כל כבודי: בת מלך פנימה משבצות
 זהב לבושה (תהליס מה) אשה צנועה ראויה לצאת ממנה כהיג הלביש משבצות זהב. רש״ שם: מעולם לא
 נפגע אדם בירושלים . לא גרס״ הנא אלא לעיל בריש הסרק גס בסיא ליתא הכא: ולא נכשל. כמה שאין
 ראוי במקדש כדינו ולעיל כירושלים כדינו ששייך אכל המפרש כתכ לתרוצ׳ קושיא זו ודייק מעולס ות־רן דמפלם
 יהירה היחס כמקדש אף כשהוא חרב כמקומו עדיי[ לא ניזוק שוס אדס כמקוס סמקדש עכ״ל ונשתקע הדבר
 ולא נאמר כ׳ ח"! לכנס שם כזהיז אס" כחורכנס כי כולם טמאי מתים ושאר טומאוח. והנכנס שם אפי' בזהיז
 כחורבן חייב כרת כמיש הרמכיס וספר החינוך הובא גיכ כמג״א סוף הל׳ תשעה כאכ עיש עיכ כנכון מס
 שכתבתי לעניד [יש לקיים דברי המפרש דכימי התנאים ואמוראים היה להם אסר סרה והיו נטהרין מטומאה מת
 כמ׳ש(חגיגה כה. נדה ו:) חבריא מדכן כגלילא וא״כ רבותא אשמעיק לתנאים ואמוראים שהיו יכולים ליכנס]:
 לא הפילה אשה וכו׳. ז״ל רש׳י •כפ׳א פיה כאשר הובא בתייט שם לא הפילה אשה מריח בשר הקדש מתאוות
 כשר הקדש אינ מריח אברים של המערכה שאילו הריחה וכאת לטעום מהן אין שומעי? לה להאכילה כשר קדש
 עכיל וכתב המפרש ותימה מ״ש מיו־כ דאיסור כרת הוא ותכן סרק כהרא דיומא דנ •כ עיא עוברה שהריחה
 מאכילי! אותה עד שתשינ נפשה מביל ונגמ׳ שם איתא נפירוש שמאכיל׳! אותה נשר ק־ש . ולעניד נראה דברי
 רשיי לקיימן(ואומר אני נרז דגר׳ הסייח סתניו אשר הנאתי כהקדמה עיש) כי זיל רש׳ י כפי אשר נדפס נספר
 דיח של זקיני הגאון מהר׳׳ל מפראג ז״ל =אס היתה מריחה אין נוחני! לה ואעפיכ לא השילה «כ'ל ינחסר רה
 ואו וציל ואין נותנין לה וכוונת רש״ שאס היתה מריחה ויודמ! שלא היו מתני! לה מסגי הטררא או שהאשה
 היחה נושה לתנוע אעפיכ היס מס שלא הפילה מהריח. אגל אס סכמה שיתט לה דוקא מודה רש״י כדין המשנה

 רק ען שבתוך הגן ואפשר רכל הגן נקרא על שמו עניל. וגס נרסת הילקוט שם ירושלים נקרא חיים שנאמר
 אתהלך וגו׳ בארצות החיים (שסלים קטז) ומה שחסר בילקוט הניל תמצא שס במשלי יא כי שייכא זה לזה: יוצא
 מים חיים. יצאו מיס ח״ס כצ״ל. והסדר של ׳ויד מקראים חיים . הקב״ה. תורה. ישראל. צדיק . גן עדן.
 ארן ישראל. ירושלים. ג׳ח. חכם . מים. [ולגי' הגריא הסדר. הקכ״ה ותורה. (סן אי) ישראל. מטיט.

 ג׳ע. איי. ירושלים. עוה׳כ. צדקה . חכמה. ואור] •

 פרס חיזשה ושלשים עשרה נסים נעשו לאבוחינו ככהמיק. הוא סיסקא על פיא פיה מיה כדרכו
 י ״ של אררינ שמכיא תחלה משנה משם. ואחיכ מפי אוחה. ומפי החלה נסים
 מירושלים דרך כניסה ואחיכ סוף הפ׳ מפ׳ ממקדש כניל: לא ההריח ולא הפילה וכו׳. ר׳ל מקדשים קלים
 שנאכלין בכל העיר. ועיכ צ׳ל כן דאליכ סמנה נסים הוא ועי״ל דיה לא הפילה וציל מך תר׳ פיסקות אחר
 תיבת כירושלים כניל: לא נזוק. עיי נחש ועקרב. ולא תנא לא נשך אלא אפי׳ אם אירע לפעמים שהיה נושך לא
 היה מזיק. תוייט: ולא נפגע. מפגע רע. והמפרש כתב לא נעשה שעמוס כמו כן זומא הצין ונפגע ופרש׳י
 נטרפה דעתו כחגיגה דף י״ד עיכ: ולא נכשל. בעבירה וכן כאכילת קדשים קלים ומעשר שני ונטע רבעי
 וכדומה היה הכל כדין: ולא נפלה דליקה. דהאש של המזכח שנא׳ כו אש חמיד מגין שלא יפול אש זרה.
 מפרש: לא היתה מפולת. חומות בריאות שפעמים נופלים כדאיתא רפיג דתענית די״ט וכ׳ ע״כ שמחריעין
 עליהם אגל בירושלים שהיה האבן שתיה בכהמיק שממנו הושתת העולם היה מגי! על כל אבני הכני!. מפרש:
 תגור לצלות פסחים. אעיפ שאין עושי! כבשונות כירושלים מפני העשן כדלקמן אפיה היה!משפיק לכל ישראל
 תנורים. מפרש: שאלין כירושלים. מזונוהי דחוקה. דירה׳ דחוקה. רש" יומא דף כ״א ועמ׳ש לקמן דיס
 פנו מקום לאחיכם כסיד י. ע״כ היה נסים ומכאן ואילך מפ׳ שאר מעלות: אין ירושלים מטמאה כנגעים.
 בניק דפ״נ איתא בזה״ל י׳ דברים נאמרו כירושלים וכו׳. אין ירושלים מטמאה כנגעים . דכתיכ (ויקרא יד לד)
 ונתתי נגע צרעת נבית ארן אחוזתנס וירושלים לא נתחלקה לשנטיס. גמ׳ שם ועיין תוס׳ יומא ריש דיינ ומגילה
 דכיו דה ורצועה: ואין נדונים בעיר הנדמת . דכתיכ עריך וירושלים לא נתתלקה וכוי. גמ׳ שס: זיזין. קורות
 יוצאין מן הכתלים רש״׳. גזוזטראות אולדיור בלעז על פני העליה מכחון. רש״י: מפני אהל המת והטומאה.
 שם גרסינן מפני אהל הטומאה ופרש״ שמא יהיה כזית מן המת מוטל בארן והגזוזטראות מאהילות עליו ועל
 אנשים הרכה ונמצא מרכה את הטומאה והו איחא בגמרא החס טיא דאין מוציאין זיזי( וכו׳ משוס דלא ליתזקו
 עולי רגלים: ואין מלינץ בה מת. מת כה אדס באותו יום קוברים אותו מיד רשיי ואיתא שם כגמ׳ שכך היה
 מסורת בידם. ומכאן הוכחה גמורה שרשאים לקבור באותו יוס וא״צ להשהות יותר ועיין שמחוה רפיח משיש
 בסיד: עצמות אדם. תוספתא פיו דנגעיס ורמכיס פיז מה׳ כ״ה הי״ד: ואין עושי[ וכו׳ ותושב. שם
 איתא ואין נותנין בתוכה מקום לגר תישב עייל סיב דיה ממזר: ואין מקיימי[ כה קברות וכוי. תוספתא ספ״ק
 דנינ איתא כל הקנרות מחפנין מון מקבר המלך ומקבר הנכיא רע׳א אף קבר המלך וקבר מביא מתפנין אמרו
 לו והלא קברי בית דוד וקבר חולדה מביאה היו נירושליס ולא נגע כהן אדם מעולם איל משם ראיה מחילה היתה
 להן והיחה מוציאה טומאה לנמל קדרון ע׳כ ועיין שמחות ספ״ד דיה נל הקברות שצריך תיקון והגהות כפי
 תוספתא זו. ועי׳ ירושלמי ס״פ כתרא מזיר מה שמפרש ע״ז : ואץ נוטעי! כה נטיעות. הטעם כמו לעיל
 בזיזי! ובגזוזטראות. ונגמרא ניקורמניס ליתא האיפיסקאשצ נטיעות: ואין עושי! נהמות ופרדסי! .משוס
 סירחא גמ׳ שם ופרשי׳ עשבים הרעים הגדילים שס וזורקי! בחון.'ועור דרך גנות לזבל! ויש סרחי!: חוץ
 מגנות וורדים. כך שמה והיא היתה צריכה לקטרת. והיינו כיפת הירדן דאיתא ננריתות דף ו׳ נפיטוס הקטורת
 על שס שדרך הורד לגדל על שפת הירדן. רשיי: ואין מגדלי! נה אווזים ותרנגולים. משוס קדשים גמ׳. ופרש״
 שתרנגולים מנקרים נאשפה ומניאיס נשר שרצים נסיהם ומטמאין את הקישיס . ונתנ נשו״ת מנחם עזריה ס״
 פיס ליש אלא נמקוס שאינו משחמר אנל נלולין נשמרים מוהר ונרנוריס אנוסים דשלמה יוכיחו ויומא דף כ׳ מאי
 קרא הגנר. קרא חרנגולא . ובן אין מגדלים גהמה דקה גא" דהיינו דוקא בשלוח הרגל אנל נמננים לה
 מזונות במקום שמור לא גזרו דאי הנ׳ תננד הענודה ללשכת הטלאים ועוד וכו׳ עכ״ל ונהכ׳ מתורן נמה סוגיות
 וקושיות דוק יתמצא ועיין דא׳ר פ״א דיה ומגדלי בהמה: ואציל חזירים. שזה אסור ככימ גמ׳ שס ומשוס
 מעשה שהיה עיש: אין מקיימין כס אשפתות. שם כגמ׳ איתא ואין עושי! אשפתות: מפני הטומאה. דרכן
 של שרצים ליגדל באשפה ומרבים טומאה לפי שמתים שם ומטמאים הקדשים שבישראל. רש״:• ואין מקיימי[ כה
 סוימ. דל דין סוימ כדלעיל בעיר הנדחת ושם בגמ׳ ורמניס ליתא זה אלא תרי אחריני אין מניאים עגלה
 ערופה ואין עושי! כה כבשונות עיש: אין מוכרין כה בתים. יומא דף י׳ב ומגילה דכיו איתא אין משכירין
 כהים כירושלים מפני שאינן שלהם ר״א כרכי צדוק אומר אף לא מטת ודר" דהכא ליתא שם ופרש״׳ שם
 כמגילה אין משכירין ביב את בתיהם לעולי רגלים אלא כחנס נותנין להם ונכנשין לתוכן: טן הקרקעות ולמעלה.
 לאפוקי מטלטלי! משכירי!. עייל דיה נותנין : ואין מוכרי! הכית לצמיתות וכו׳. שס בב״ק איתא אין הבית
 מלוט כה דכתיכ(ויקרא כ) וקס הכית וגו׳ לדורותיו וקשבר לא נחלקה ירושלים לשבטים ופרש״ אין הכית חלוט
 נה כדין בחי ערי חומה אלא גאולה תהיה לו אס ירצה לגאול ואס יגיע יוכל יוצא כיוכל ככתי ערי חצריס :

 יסנרייתא
 ראשון לציון, [א] יתכן דציל אמר יהושע נאותה שעה יודע אני ונו׳ וקא׳ על יהושע נן טן ונן הוא כילקוט פרשה וזאת הנרנה :
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 שותים את מי השילוח ומתעכלבמיעיהן כדרך שהמזון מתעכל: ן מעולם לא (ישעיהמי) זה יאמר לה׳ אני וזח יקרא בשם יעקב וזח יכתוב ידו לה׳ ובשם
 נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ולחט הפנים יי ז(א) כלי חרס שנשבר במקומו ישראל יכנה. זה יאמר לה׳ אני אלו צדיקים גמורים. וזה יקרא בשם יעקב
 גבלעין שבריו. לא נצחה הדוח בעמוד עשן(הקטורת). ובזמן שיצא [עמודי־ני״אאלו קטנים בני [ז] רשע וזה יכתוב ידו לה׳ אלו רשעים שפירשו מדרכיהם
 עשן] מן המזבח [העולה היה] מתמר ועולה כמקל עד שמגיע לרקיע [ובזמן יי׳ וחזרו בהם ועשו תשובה . ובשם ישראל יכגה אלו גרי אומות העולם: ב קרח
 שעמוד הקטורת יוצא ממזבח הזהב היה גכגס כדרכו לבית קדשי קדשים]: ועדתו לא היין ולא גידוגין שגאמר(במדבר מי) ותכם עליהם הארץ ויאבדו מתוך
 ךן(עומדין צפופין ומשתחוין דוחים בזמן שישראל עולין להשתחוות לאביהן? הקהל דברי ר׳ אליעזר. רבי יהושע אומר באין הן ועליהם הוא אומר(ש״א ב) ה׳
 שבשמים כשהן יושבין יושבין דחוקים אין כל בריח יכולה להושיט אצבעון ממית ומחיה מוריד שאול ויעל גאמר כאן שאול(במרבד טז) וירדו הם וכל אשד
 ביגיהם [וכשהם משתחוים משתחוים רווחים]) גס גדול מכולם אפילו ק׳ בני; להם חיים שאולה ונאמר להלן שאול מה ישאול שגאמר להלן מוריד ומעלה אף
 אדם M גבפפיס בבת אהת אין חזן הכגסת מבריז ואומר פגו מקום לאחיכם •־ שאול האמור כאן ירדו ועתידין לעלות אמר לו ר״א מה [ח] אגי מקיים ותכם
 (גסים געשו בעזרה שאפי׳ כל ישראל גכגסין בעזרה עזרה מחזקתן). גס גדול^עליהס הארץ ויאבדו מתוך הקהל אמר לו מתוך הקהל אבדו מןהעוה״ב לא
 מכולן W כשישראל עומדים בתפלה דחוקים ואין כל בדיה יכול להושיט אבדו: ג דור המדבר לא היין ולא גידוגין שנא׳(שם יד) במדבר הזה יתמוושם
 אצבעו ביניהם (כמלא קומתו) וכשהן משתהוין געשה ריוח ביגיהם כמלא?, ימותו ואומר (תחליט«־.) אשר גשבעתיבאפי אם יבואון אל מגוחתי דברי ר״א.
 קומת אדם: ט רשב״ג אומר עתידה ירושלים שיתקבצו בתוכה כל האומות וכל* רבי יהושע אומר באין הן ועליהן הוא אומר(שם נ) אספו לי חסידי כורתי בריתי
) קבל דברי מחאתה מקיים אשר נשבעתי באפי אמר לו ג )  הממלכות שגאמר (ירמיה ג) וגקוו אליה כל הגוים לשם ה׳ ולהלן הוא אומר;נ £ עלי זבח . אמר לו
י אלו מרגלים M כל רשעי הדור (כולן).אמר לו רבי יהושע ומה אתה מקיים מ ו ק מ  (בראשית א) יקוו המים מה [קווי האמור להלן ליכגם] כל מימי בראשית ל
 אחד אף קווי האמור כאן לקבץ כל האומות והממלכות לתוכה שנא׳ ונקוו מ אספו לי חסידי אמר לו זה משה ואהרן וכל חסידי הדור [י] טשבט לוי W משיבין
 אליה כל הגוים: £ על דבריו רשעים נאמר בהם שם וצדיקים לא נאמר בהם שם והלא כבר
w (בראשית מט) שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו ואומר גאמר (שם w L ״ k •י6דיך 

י אשר כריתי לי בארץ כנען שמה תקברני ואומר(במדבר כ) ותמת שם) ם נ ר ב ק ב W ) nww y u7W 
) אנשי סדום לא חיין ולא גידוגין שגא׳(שמ יג) ואגשי סדום רעים וחטאים מרים ותקבר שם [ל] [והלא כבר גאמר(שם לג) ויעל אהרן הכהן וגו׳ וימת  א(נ
. T»] וגו׳. רעים זה עם זה. וחטאים בגלוי עריות. לה׳ זה [ג] חלול השם. שם] ואומר (דברים לד) וימת שם משה עבד ה׳ בארץ מואב על פי ה׳ 
 מאד שהיו מתכווגין לעבירות [י] דברי ר״א רבי יהושע אומר באין הן לדין רבי יוסי הגלילי אומר אינן באין שנא׳(במדבר יב) במדבר הזה יתמו ושם ימותו
 שנא׳(תהלים א)(על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים) בעדת צדיקים בעדתמי״א ואומר(דברים כב) וערפו שם את העגלה בנחל. מה שם האמור להלן בעגלה
 צדיקים איגן עומדין אבל עומדין הן בעדת רשעים. ר׳ נחמיה אומר אפילו ערופה שתמות ולא תזוז ממקומה אף שם האמור כאן ימותו ולא יזוזו ממקומן.
 בעדת רשעים אינן באים שנא׳(שם קי) יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עודי.ני״>ואחרים אומרין באים הן ועליהן הוא אומר(ירמיה ב) הלוך וקראת באזני ירושלים
 איגם. קטגים בגי רשעים לא היין ולא גידונים שנא׳(מלאכי ג) כי הנה היום בא לאמר [וגו׳ זכרתי לך חסד נעוריך] וגי׳): ד עשרת השבטים לא חיין ולא
 בוער כתנור [וגו׳] [אשר לא יעזוב להם שורש וענף] דברי ר״א. רבי יהושע גידונין שני(דברים כט) ויתשםה׳ מעל אדמתם [וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה].
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 אף:
 אומר(איגם) באים [יי] ועליהם הוא אומר(דניאל ד) קרי בחיל וכן אמר גודו אילגא״ףרשב״י אומר מה היום([הזה אשר מרדו בו]) הולך ואיגו חוזר אף הם אינם
 וקציצו עגפוהי אתרו עגפיה ובדרו איגביה ואומר (שם) ברם עיקר שרשוהי״י'6הוזרין. ר״ע אומר מה היום מאפיל ומאיר אף אפילה שלהן עתידה להאיר. (ר״ג
׳ ״י*י״יי יי־י מ'' אומר הרי הוא אומר(דברים יא) למען ירבו ימיכם וימי בגיכם ואומר(שם כד) לא 1 ״ י ״י ייייי״ייי יי״ייי־ י י * י״ייי־ י , ״ י  ד»ר>י» ««יוי>י ודמויי* זיי יייייל י
 יומתו אבות על בנים כל זמן שהאב מאריך ימים הבן מאריך ימים [אין האב
 מאריך ימים אין הבן מאריך ימים] רבי יוסי הגלילי מסייע לר״א ור״ג מסייע
 לרבי יהושע): ה שבעה אין להם חלק לעוה״ב ואלו הן(י) לבלר וסופר וטוב

״א שברופאין ד ג  גוסחת ה

 בארעא שבוקו ובאסור די פרזל ונחש נאמר כאן שרשיו וגאמר להלן שרשיו מה
 שרשיו האמור להלן בגופו של אילן אף שורש האמור באן בגופו של אדם הכתוב
 מדבר א״כ מה[ו]אגי מקיים(מלאכי ג) אשר לא יעזוב להם שורש ועגף שלא תמצא
 להם זכות שיסמכו עליה. ואחרים אומרים באים הס ועליהם הכתוב הוא אומד

 הגהות הגרי״ב
 (א) ניא החרסים נבלעים במקומן : [יומא דף כא. זבחים דף צו.] : (ב) [רוב סרק זה במשנה וגמרא
:]: (ג) נ״א והגריא ר״א מה אתה]: (ה) [עיי עירובי! דף יג. ועי׳ סיף קדושין]:  סנהדרין דף קז: קנו: ק,

 [א] גכנםים: [ב] שאפילו בל ישראל: [ג] ברכת: [ד] וכתיב על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים
 בעדת צדיקים וע״כ לא יקומו רשעים במשפט זה דור המבול. וחטאים בעדת צדיקים אלו אנשי סדום:
 [ה] ומה אני מקיימ שורש וענף בגופן וכן הוא אומר: [ו] ת״ל : [ו] רשעים: [ח] אתה : [ט] ורשעי :
 [י] ושבט: [כ] כאן ציל מ״ש למטר, ר׳ יוסי הגלילי אומר כו׳ עד ממקומן: [ל] ואומר ויעל אהרן : [מ] ר״נ אומר הרי הוא אומד למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע ה׳ לאבותיכפ לתת

 להם זה תחיית המתים שהאבוח מאריכין ימיהם.עם הבנים יחד . ר״י הגלילי מסייע לר׳ אליעזר. ור״ג מסייע >5ר' יהושע :

 תומת ישרים. ביגיהם כמלא קומתו כצ״ל אדם נמחק [כוונתו שצ״ל קומתו במקום קומת אדס אבל ברישא ליהא מלות כמלא קומתו בדפו״י וכגי׳ הגר״א. ובדפוס פפד״מ חשבו שכוונס המחבר להוסיף כרישא כמלא
ת העולם. נ״ב ג״א אמת [ותיבת העולם ליתא]: ת. ג״ב נ״א וחוטאים: אומו  קומתו והציגו זה גפנים במעות] : לעבירו

 הגהות מהריעב״ץ כסא רחמים
 כדרכו. מפגי הגג המונע עלייתו. ע״כ היה נמשך אל צד מערכ ונכנס לגית קה״ק אל פני הכפורת על יצירה ומגרי להו כמ״ש בסנהדרין דף ס״ז ובכל יום מעין הבריאה כראו מכיל ואינו נראה מכמה סעמי'והעיקר
ך שהמזון מתעכל. שלא היס להם צער כדרך שותה ר ד א קומתו. נ״ב ר״ל בכל קומתו של איש ורעהו לא נמצא ריוח ביניהם כרי אצבע : כמו שפירשו המפרשים יהיה מלאכתם ככלי מרס: ב ל מ  הארון: כ

 סס לרפואה וכיוצא :
 פףמ לן ז׳ אין להם חלק לעולם הגא אלו הן לגלר וכוי. ואס תאמר דכמתני' פ' חלק קתני ואלו שאין להס חלק האומר אין תחיית המתים וכוי. ואמאי לא קתני הני. ותו דהני סוי רגותא טפי. וי״ל דמאי דתנן הוא
 י מילתא פסיקתא אס לא עשי חשובה והכי לאו מילתא פסיקתא דמשכחת לה שלא חטאו כלל אלא דגברייתא שלנו קתני הכי דשכיח דיחטאו ואס לא שבו אין להם חלק לעוה״ב. שזג ראיתי להרג שאלת יענן ז״ל גח״ג
 סימן סט דף מג ע״כ שכתב על ברייתא שלנו. ואעתיק קצת מדבריו בקיצור וזיל ז׳ אי! להם חלק לעולם הגא פי' אס אינ! זהירין במלאכתן ואומנותם ומינוים כראוי להם . לבלר. כיתכ סתיס כמ״ש דיש לר״מ שאס ממסר
 אות א' נמצאת מחריב העולם. וסופר. כותב שטרות וגיטין שהרבה דברים תלויס בו אס מקלקל בהם נמצא מפשיר ממון שלא כדין או מרכה ממזרים . דיין לעירו כשמתפרנס מהם כדרכים מעוקלים ועוד אס גאו לפניו

 לדון כני עיר אחרת לדון עם בני עירו מטה הדין לצד בני עירו. וקוסם עני! זה נתעורר מאד היינו דאחריגנהו לכמה קהלות ישראל. חז! וטבח. הס ודאי לאבן נגף ולצור מכשול לבית ישראל עכ״ל:

י ר״א . שס איתא דר״ג: רי״א באין. שס איתא רע״א כאין הם להעוה״ג שנאי(תהליס קטז)  כאין: דבר
 שומר פתאים ה' שכן קורין בכרכי היס לינוקא פתיא ונראה להגיה ברש״י דלעיל וענף להעוה״כ שאע״פ שאבותיהן
 וכו׳ הס לא חטאו שייך הכא לדברי ר״ע וצ״ל ד״ס גאים שאע״פ וכו׳ הם לא חטאו ע״כ ראוי לתקן זה ככל
ו ענפיה ר ת  ש״ס כסנהדרין שם: קרי בחיל. צועק ככח: וכן אמרו גורו אילנא צ״ל. כלומר קונו האילן: א
 צ״ל. כלומר השירו והפילו ענפיו: ובדרו אנכיה צ״ל. כלומר והפיצו פריו: עיקר שרשוהי בארעא שבקו .
 אלו הכניס קטניס שאע״פ שאבות אין להם חלק תקנה יש להם. כיז מפרשיי: גאמר כאן שרשיו וכו׳ עד הכתוב
 מדבר. כ״ז ליתא התם כגמרא: שלא תמצא להס זכות. ושס איתא שלא יניח להס לא מצוה ולא שיורי מצוה.
 (וקאי על האבות) ופרש״י שלא יניח להס הקכ״ה לא מצוה חמורה ולא מצוה קלה הכל הוא מעכיר ומשלם שכרם
ת ר  לאלתר כדי לטורדן מן העולם: ואחרים אומרים באים. ועוד אחרים אומרים כאיס מהאי טעמא: ק
 ועדתו וכו׳ דר״א. שס דף ק״ח איתא אינם עתידים לעלות דר״ע: רייא כאין. שם איתא רא״א ועיש דף
 קיט ע״ב כל הענין באריכות: ה׳ ממית ומתיה . התפללה מנה ע״ז משוס ששמואל היה סבת מחלוקת של קרח
 שקרמ ראה שלשלת יומסין יוצא ממנו ששקול וכוי. מהרשיא שם באריכות יותר: דור המדבר לא מיין ולא נדונין.
 •שם כמשנה איתא דור המדבר אין להם מלק להעוה״כ ואין עומדין כדין שנא׳ וכוי דר״ע רא׳א עליהם הוא אומר
 וכו׳: ואומר אשר נשבעתי וגוי. לעיל י מיניה כתיכ ארבעים שנה אקוט בדור וגוי זה היה דור המדבר שהיו
 שם מ' שנה. ובדרשותי על הצעך של מ״ק רש״י ה׳ בשלמ י״ג שבט תקמ״ג הארכתי קצת מזה עיפ מ״ר וילקוט
 למה לא הביאן הקב״ה הישראל כדרך פשוטה אלא כיון ששמעו הכנעניים שישראל נכנסין לארץ ועמדו ושרפו את
 הזרעים וקצצו את הנטיעות וסתרו את הנגינות ושתמו את המעיינוה. אמר הקב״ה לא הנטמתי לאברהם אביהם
 ע״ס שאני מכניסם לארן מריבה אלא לארץ מלאה כל טוב שנאמר כתיס מלאים נל טונ (דנריס ו) אלא הריני
 מקיפן במדבר ארבעים שנה כדי שיעמדו כנעניים וישקנו מה שקלקלו עכ״ל ע״ש וזש״ס ארבעים שנה וגו׳ וסם לא
 ידעו דרכי שלטובתם אני מסנבס מ' שנה. והארכתי בזה בפסוקי התורה ויסב אלהיס וגוי ואינו מענין מיגור
ו לי מסירי. היינו דור המדבר שנאי כהו זכרתי לך מסד נעוריך וגוי כדלקמן פ ס  זה ועוד מזון למועד אייי׳ה: א
 והיינו אפפו לי חסידי דמיתת צדיקים אינה אלא אסיפה בעלמא שיעמדו להעוה״כ. מהרש׳א שם בח״א: כורתי
 בריתי עלי זבח. והיינו דור המדבר שכרתו כרית של מקום עלי זבחים ושלמים דכתיכ (שמות כד) ויזבחו זבחים
 שלמים וכתיב שס ויזרוק על העם ויאמר הנה דס הכרית אשר כרת ה׳ עמכם. רש״י דף ק״י ע״ב: אלו מרגלים.
 שם איתא כגמרא אלא מה אני מקיים אשר נשבעתי כאפי. כאפי נשבעתי וחוזרני ני ופרש״י והיינו אשר
 נשבעתי באפי מפני כעסי נשבעתי ומתחרט אני: משיבין על דבריו. זה שייך לקמן אחר דברי ר״י הגלילי
 שהיו משיבי! ומקשי! לדברי ר״י הגלילי שדרש ושם ימותו שקאי על רשעים מכח ההיקש הלא מצימ לשון שם
ת ר ש  אצל צדיקים ג״כ כדקחשינ ותזיל: [אחרים אומרים כו׳. בגמ׳ שם אמר ר׳ יוחנ! הכי ועיש]: ע
 השבטים. שהגלה סנחריב שנאמר (מ״ב ח״י) וינחם בחלח ובחבור נסר גוזן וערי מדי אין עתידי! לחזור ממקום
א מיין  שגלו והא דאמרינן כגמ׳ דירמיה החזיר! לא שהחזירן כול; אלא מקצתן החזיר. רש״ שם דף ק״י ע״ב: ל
 ולא נדונין. שם כמשנה אימא אינן עתידן לחזור שנא׳ וישליכם אל ארן אחרת כיוס הזה מה היום הולך ואינו
 חוזר אף הס הולכים ואינם חוזרים ופי׳ רש״ שכך גזר להם הקכ״ה שכיון שעוזבי! את תורתו הוא מגלה אותן:
 דשבי״א . שם איתא ר״ע ועיש כגמ': למען ירכו ימיכם וגו׳. אדלעיל קאי אפלוגתא אס דור המדבר יש
 להם מלק להעוה״ב וקאמר ר״ג ראיה לר׳ יהושע שיש להם משוס דהתורה ניתנה לדור המדבר קודם מטא
 המרגלים וקאמר להו רחמנא למט; ירבו ימיכם וימי בניכם וגו׳ וכשם שיש לבניס העוה״כ דלא מטאו כך להאבות
 ורמז •רבי ימינם עוה״נ ליום שכולו ארוך נדאיחא סיף מילין ובקדושין דף מ׳ דשנר מציה כהאי עלמא ליכא :
 ואומר לא יומתו אבות על בניס. ועוד ראיה שיש להס מלק דכתיב לא יומתו אכות על כניס. ועל פירושו
 בשביל כדאיתא כסנהדרין דף כ״ז לימוד פישול קרובים מהאי קרא לא יומתו אבות כשביל עדות כניס עיש כמו
 כן נאמר הכא מאמר שהבנים כודאי יש להם מלק שלא תטאו כך האבות נצולו כשביל הכניס דוגמא לזה לקמן
 פ״מ וביומא דף פ״ז כל המזכה את הרכים אין מטא בא על ידי שלא יהא הוא כגיהנס ותלמידו בג״ע שנאי וכו׳
 משוס דאין ראוי שיהיה הרב נגיהנס והתלמיד כג״ע כן כוודאי אין ראוי שיהא הכן בג״ע והאב שהביאו לעוהיז
 כגיהנס ולכך נדרש הקרא לא יומתו אבות על גנים בשביל בניס שיש להם מלק כי נרא מזכה אנא כנלעניד:
 ר״י הגלילי וכו׳. קאי נמי אדלעיל שאמר שדור המדנר אינן נאין שנאמר נמדכר הזה וכו׳ מסייע לריא שאמר
 נמי כך לעיל. ור״ג שמביא ראיה שנאי! מסייע לד יהושע שאמר ג״כ לעיל שנאי! וכו׳: ז׳ אין להם מלק
 להטוה״נ. דל קרוב הדבר שאין להם מלק להעוה״כ כי א״א לירד לסוף דעתם מה שבלבם של הנהו דקחשיג
. כומב סמים ר ל ב  ואזיל כי המעשים ההמה דבר המסור ללב הוא ועייל ר״פ ל״ט שמוכמ ג״כ לומר כן: ל
 וכדאיתא געירוגין דף ״געיא וכסיטהדף כ׳ ע״א כני הוי זהיר במלאכתך שמלאכתך מלאכת שמיס היא •שמא

 אתה

 בנין יהושע
א נמצא פסול כעומר וכוי. ליגע נו שרן או  והברייתא הנ״ל כניל להפך כזכותו שצ רש״ ונכון הוא גס״ד: ל
 בקומץ שלא נתן גה לגונתה. ונס גדול היה שאילו נמצא כו שוס פיסול נדחה לגמרי ואין לו תשלומין שהעומר
 נקצר נלילה מוצאי י׳ט. ואין מרנין לקצור אלא לפי השיעור של משרון מנופה בי״ג נפה. וכן שתי לחס נאפין
 מעי״ט ואין אפייחן דוחה ייט ואס יפסל לא •אפו אחרת בייט. וכן לחם הפנים שנאפו מע״ש אס יפסל אין חילוף
 והשלחן עומד ריקס עד שכת הבא. רש״י פ״ק דיומא דף כ״א. וצריך טעם על הסדר ככל השים עומר וסתי
 לחם קורס ללחם הפנים הלא לחם הפנים היה ככל שכת והעומר ושתי לחס ס״א בשנה ותדיר ושאינו הדיר תדיר
 קורס וי״ל משוס דעומר ושתי לחם היו להם מעלה וקדושה יתירה על לחס הפנים שהיו צריכים לסיות דוקא מא״י
 כדאיתא פ״ק דכליס עשר קדושות א״י מקודשת שמכיאין ממנה עומר ושתי לח6 ואילו למס הפנים לא קחשיב
 ע״ש בתי״ט סוף הפרק מה שמקשה עפיז על הר״כ שם וכיה ריש פ״ט דמנחות. כל קרגנוס צבור באין מא״י
 ומחו״ל חון מ! העומר ושתי לחס ודויק ועפיז יהיה קצת מוכח שמקודש עדיף שאע״פ שבזכחיס פ״י ד״צ ע״ב
 איבעיא דלא אפשטא תדיר ומקודש איזה מהם קורס ופסק הרמב״ס פ״ט מהלי המידי! ה״ב שיעשה כמו שירצה .
 ומתירוצי קושיא זו מקצת ראיה להקדים מקורש אס לא שיש לחלק באשר שהיה ב׳ קדושות עומר ושתי לחס
 וק״ל: במקומו נכלעי!. שכרי כלי חרס שמבשלים בהן קיק ובליעת! נאסרת משוס נותר וטעונים שכירה
 כדכחיב (ויק־א ו) וכלי חרס אשר תבושל בו ישבר ושבירתן במקום קדוש כדאמרינ! בזבחים דף צו. ואס אין
א נצחה הרוח. שהמזבח היס עומד במקום מגולם. ר״ב:  נבלעין נמצאו אשפתות של שברים בעזרה. רש" שס: ל
ד עשן הקטרת . ל״ג כס״א תיבת הקטרת כי מזבח הזהב שהיו מקטירים עליו הקטרת היה עומד בהיכל  בעמו
 תחת האהל והגג אע״פ שאפשר ליישב שקאי על הקטרת האימורין במזבח החיצון מ״מ יותר נראה גרסת ס״א
 וכתב במד״ש הודיענו כי הנה הרוח הוא דבר חזק מפרק הריס ומשכר סלעים והעשן הוא החלש שבחלשים וכמעט
 אין בו ממשוח ועם כל זה לא נצחה הרוח את עמוד העשן מפני שהיה קודש. א״כ הארס שיקדש עצמו כתורה
 ובמצות אף אס יהיה סיוהר חלש שבעולם יאמר גבור אני ואפי׳ כל הרוחות שבעולם כאות ונושבות כו אין
 מזיזי! אותו ממקומו ואין גבור בעולם שיוכל לעמוד כנגדו ע״כ: ובזמן שעמוד הקטורת . מסמני הקטורת
ה נכנס  היס עמוד עש! אבל אש לא היס שם כ״א גחלים ממערכה שנייה של קטורת שהיה במזבח העולה: הי
 כדרכו. אע״פ שהיה כו מעלה עשן שהיה מתמר ועולה כמקל ולח היה פונה אילך ואילך כדאי׳ שפ״ג דיומא
 דף לח ע״א זה היה בשעת ההקרבה אבל אח״כ היה נכנס כדרכו לבית ק״ק. וכ״מ מפי' הרמב״ס ד״ה ולא נצחה
 ע״ש: עומדין צסופין. דחוקין היו עד שהיו נמשכים י״א אמה אחורי הכפרח ולי צסופין צף ע״פ מיס מרוב
 הקהל היו נדחקים איש כאחיו ועד שהיו רגליהם נטולות מן הארן ועומדים כאדר. רש" והרייב: ומשתהוים
 רוותיס. כשעת השתמויה נעשה להם נס ומפתחויס בדוח כל אחו רחוק ממכירו ד' אמות כדי שלא ישמע את
ו מקום . בפ״א פ״ה מסיים ולא אמר ארס לחבירו וכוי •שאלין  חבירו כשהוא מתודה ומזכיר עונותיו שס: פנ
 בירושלים ומקשה הגמ׳ ביומא דכיא פתח במקדש ומסיים בירושלים ומשני וכוי ע״ש ולענ״ד עוד תירוץ ע״ז
 כשעלו כ״י ברגל יחד בלתי ספק כמה אלפים היו צריכים לדור כחדר אחד כדמצינו גגיטין פרק הניזקין מה שהיה
 רק כחצר אחד כפלים כיוצאי מצרים והנה ברגל הכל היו פנויס מכל. ואיך היו יכולין ללמוד במנוחה או
 כדומה תפלות והתבודדות מחמת אנשים ונשים וטף א״ו שהיתה הרוחה לזה ע,׳׳ כהמ״ק והעזרות ישם היה הנש
 שא״צ לומר פנו מקוס לאחיכם לכך שייך זה הנס שלא היה אומר אדם לחכירו צר לי המקום וכוי כירושלים
 לבהמ״ק שהרוחה לזה היה מכח הבהמ״ק וק״ל: שיתקבצו בתוכה וכו׳. דעתידה ירושלים להרחיב כלי
 מרס כדכתיכ פרזות תשב ירושלים (זכריה כ) ועיין כ״ז באורך בב״ב דף עס: ונקוו אליה. ונתקבצו לשון

 מקוה מיס. רש״י:
 פר? ששה ושלשים אנשי סדום. קאי אפרקי אבות פיה מ״י ארבע מדות באדם וכו׳ זו מדת
 י סדום וקמפרש מעשיהם הרעיס ליתן טעם על ענשס שהיו ראויס לכך. רעיס
 זע״ז. בפרק חלק דף קיט ע״א איתא רעיס כגופן רעיס בממונם ומפורש כאורך רשעתם עיש: וחטאים
 בגלוי טריות. דכתיב(נפי וישב) ואיך אעשה וגו׳ וחטאתי לאלהיס שקאי על גלוי עריות: לה׳ זהו חלול השס.
 שס איתא זו ברכת השם : ר׳ נחמיה אומר וכו׳. שם דק״ד במתני' איתא אנשי סדוס אין להם חלק להעוה״ב
 וכו׳ אבל עומדין בדין. ר׳ נחמיה אומר אין עומדין בדין שנא׳ על כן לא יקומו רשעיס במשפט וגו׳ אמרו לו
ם בני רשעיס. רשעי ישראל עצמן י  אינם עומדין בעדת צדיקים אבל עומדין כעדת רשעיס וכו׳ ע״ש: קטנ
 פשיטא דאין להס חלק להעוה״כ כדאמרינן בפי בתרא דכתובות דף קי״א רפאים בל יקומו מי שמרפה עצמו
 מד״ת אבל נניס שלהם קטנים ולא חטאו פליגי בהו. רש״י שס דף ק״י ע״ב: לא היין ולא נדונין. שס איהא
 נגמ׳ אין באין להעוה״נ: שורש וענף. אלו בני קטנים שלהם. רש״י. ושם בגמרא איהא שורש בעוהיז וענף
 להעוה״ב ופרש״י שימותו נפליס וענף לעוה״ב שאע״פ שאבותיהן היו רשעים הס לא חטאו עיין לקמן ד״ה רי״א



ב ה ושלשים ל ש ק ש ר י נתן פ ת דרב ו ב  א
ה שלשה מלבים וארבעה הדיוטות השרת יש בהן בינה כמלאכי השרת ומהלבין בקומה זקופה:כמלאכי השרת  שברופאין ודיין לעירו [א] וקוטם חזן וטבח 5
 אץ להם חלק לעוה״ב • ג׳ מלכים ירבעם אחאב מגשה. ד׳ הדיוטות בלעם דואג ומספרין בלשון הקודש כמלאכי השרת: j (ב) ששה דברים נאמרו בשדים
 ואחיתופל וגיחזי. רבי יהודה אומר מגשה כבר שב שנא׳(ד״ה ב ל״ג) ויתפלל שלשה כבני אדם וג׳ כמלאכי השרת. ג׳ כבני אדם אוכלין ושותין כבני אדם
 אליו ויעתר לו W אמר לו אילו כתיב וישיבהו לירושלים ושתק היינו [אומרים] .פרין ורבין כבני אדם ומתים כבני אדם. ג׳ כמלאכי השרת יש להם כנפיים
 כדבריך כשהוא אומר למלכותו למלכותו השיבו ולא השיבו לחיי העוה״ב. ר״מ ^כמלאכי השרת ויודעים מה עתיד להיות כמלאכי השרת ומחלכין מסוף העולם
 אומר אבשלום אין לו חלק לעוה״ב • רשב״א אומר [>ן ירבעם אחאב מנשה צועד םופו כמלאכי השרת. וי״א אף הופכין פניהן [לכל דמות שירצו] ורואין
) [יי] ח׳ פרושין הם. פי־זש שכמי. פרוש [י] נכפאי. ג  בעשא ואחזיה וכל מלכי ישראל שהרשיעו אין להן חלק לעוה״ב. רבי יוחנן בן §ואינם נראיין: ך(
 גורי אומר אף ההוגה את השם באותיותיו אין לו חלק לעוה״ב. הוא היה מ ?פרוש W מקצואי. פרוש (י) מכובאי. פרוש [ח] מלאכה היתהלו.פרוש
 אומר המגעגע קולו בשיר השירים(והלוחש על המכה) והרוקק [י] על המכה ^*מחופתו עשאני. ופרוש מן היצדא. ופרוש מן היראה: ך, [ט](ה) ח׳ דברים רובן
 ואומר כל המחלה וגו׳ אין לו חלק לעוה״ב. וחכמים אומרים כל תלמיד חכם^״אקשה ומיעוטן יפה . יין מלאכה שיגה ועושר ודרך ארץ ומים חמין(ותשמיש)
ת דם: ן בז׳ דברים ברא הקב״ה את עולמו אלו הן [י] בדיעה בביגה הקז ו 1  ששגה ופירש אין לו חלק לעוה״ב שגא׳(במדבר טי) כי דבר ה׳ בזה ואומר(ירמיה 8
 ב) מה מצאו אבותיכם בי עול כי רחקו מעלי. ר״מ אומר כל שיש לו בית9^*[כ] ובגבורה (בנערה בדין) בחסד וברחמים: ן [ל] וכענין ז׳ דברים שברא את
 המדרש בעירו ואיגו הולך לשם אין לו חלקלעוה״ב. ור״ע אומר אף מי שאיגו עולמו [מ] כך ברא ז׳. אבות ג׳ ואמהות ד׳: ח שבע מדות שמשמשות לפגי
 משמש לתלמידי חכמים אין לו חלק לעולם הבא: כסא הכבוד אלו הן [נ]חכמה צדק ומשפט חסד ורחמים אמת ושלום שגא׳
m ״־־(הושע ב) וארשתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק ובטשפט ובחסד וברחמים , M L » h • ד י ^ - י • 
, [ם] [ר״מ אומר מה ת״ל וידעת את ה׳ אלא] ׳ ש ם ן־^וארשתיך לי באמוגה וידעת את ה ל ש ק nyiw ו ר  ע
 א שבעה בריות זו למעלה מזו וזו למעלה מזו. למעלה מכולם ברא רקיע.g 3 מלמד שכל אדם שישבו כל מדות הללו יודע דעתו של מקום: ט ז׳ מדורות
g חן אלו הן מדור עליון ומדור תחתון ואויר העולם וד׳ [ע] עליוגים רבי מאיר i למעלה מן הרקיע ברא כוכבים שמאירין לעולם. למעלה מכוכבים 
 ברא אילנות שאילנות עושיןפירות וכוכבים אינמעושין פידות. ולמעלה מן״ *אומר שבע רקיעין הן אלו הן וילון רקיע שחקים זבול טעון מכון ערבות .
 האילנות ברא רוחות רעות שרוחות רעות הולכות לכאן ולכאן ואילנות אינם זזים 3 3! *כנגדן קרא לארץ ז׳ שמות אלו הן ארץ אדמה ארקא חרבה יבשה תבל
 ממקומן. למעלה מרוחות רעות ברא בהמה שבהמה עושה ואוכלת ורוחות חלד למה נקרא שמה תבל על שם שהיא טתובלת בכל. ד״א [>•] שדרכה
 רעות לא עושות ולא אוכלות. למעלה מן הבהמה ברא אדם שבאדם ישי־י׳יי״להכגיס ואיגה דרכה להוציא. *(ז׳ מעלות בין צדיק לצדיק אשתו גאה
 בו דעה ובבהמה אין בה דעה. למעלה מן האדם ברא מלאכי השרת שמלאכי טשל חבירו בגיו גאים טשל חבירו שנים אוכלין בקערה אחת זה טועם לפי
 השרת הולכין מסוף העולם ועד סופו ובגי אדם איגן בן! ב (א) ששה דברים מעשיו וזה טועם לפי מעשיו שגים צובעים ביורה אחת לזה עולה גאה ולזה
 נאמרו בבני אדם שלשה כבהמה ושלשה כמלאכי השרת, שלשה כבהמה אוכליןהגי׳׳אעולה כיעור. בחכמתו ובתבונתו ובדעתו(ובקומתו) שנא׳(משלי יב) יתר מרעהו
 ושותין כבהמה פרין ורבין כבהמה ומוציאין ריעי כבהמה. שלשה כמלאכי ""' צדיק וגו׳: י ז׳ מדות דרש הילל הזקן לפני בני בתירה אלו הן ק״ו וגזרה שוה

 גוםחת הגר״א הגהות הגרי״ב בנין
 [א] וחנווגי: [ב] וגו׳ וישיבהו ירושלים למלכותו: [ג] אחז ואחזיר. וכל: [ד] ולוחש: [ה] ז׳: [ו] נקפי : (א) [חגיגה עז.]: (ב) שם: (ג) סוטה כנ:: (ר) ג״א ימרוביא) [מדוניא] וכ״ה גי׳ הגריא : (ה) [גינוי( ע.] :

: [י] בחכמה : [כ] ובדעת  [ז] קוואי: [ח] מה חובחי ואעשגה . פרוש מיראה . פרוש מאהבה : [ט] ז'
 ובכה: [ל] ובשם שברא: [מ] בז׳ : [נ] אמונה : [ם] ואומר (תהליס פה) חפר ואמה נפגשו צדק ושלום גשקו ומה ת״ל: [ע] רוחות : [פ] שמבלה את הכל:

 ת1מת ישרים t ח׳ פרושין הס. נ״א שבעה פרושי! הס פרוש שכמי פרוש נקפי פרוש (מרוביא) [טדוכיא] פרוש מה חובתי ואעשנה פרוש מן היראה פרוש טן היצירה [חסר עוד פרוש אחד] ע״ב בנ״א ועיי
 בסוטה (דף ככ) בנמ' ופרש״י ועיין בערוך ערך פרש: ח' דברים רובן כוי. נ״א ג״ב שבעה ולא מנה תשמיש בי היא דרך ארץ האמורה:

 הגהות מהריעב״ץ
 :יס שעושה פירות משא״כ כמלאכים. וזה מחמח שהוא גס הוא מלאך ודאי. נשמה קדושס וטהורה גכוהס סיא ממלאך שנמסר
 ןיף כמעס מחדש כעין כריות כשכלו וצא עוד אלא שכובש את לו לשרתו כמש״ה [תסליס נא] כי מלאכיו יצוה לך. עם שיש חילוק גס כמלאכים. לסם מדרגות גבוהות זה על
ו נאה כוי. נ״כ במדות ובמעשים וסן גויה וכן כניס הגונים גאים ומשוכחים לעולם: ת ש  המלאך כמ״ש וישר אל מלאך ויוכל [הושע יכ] כי שרית וגו׳ [בראשית לב]. וכופה יצרו הרע ומחזירו למוענ זה. עמ״ש כשולם כס״ד: א

ה מן האדם כרא מלאכי השרת כוי. נ״נ ויש מעלס לאדם על מלאכים ל ע מ  פרס לן ל
 י ומרבה ישוכ על אדמה שוממה ומוסיף כמעס מחדש כעין כריות כשכלו ולא עוד 1

 היה בל האדן שפה אחת ודברים אחדים וזה היה הלהיק כי העולם נירא בלהיק רק אחר מעא של דור הפלגה
 בלבל ס׳ לשונם לכך קאמר שפיר ומשפרי! נלה״ק כמה״ש החלת בריאת האדם ובדברי הרי״ף הנ״ל דיה ג' כבהמה
 א״כ כאשר נאמר גשם הרמב״ם אס לא נדבר בתינוק הנולד שבעה שנים שוס דבור כאשר יגדל ידבר מאליו
 לה״ק שהתולדה הוא מבס! אתי נמי שפיר: ג׳ כב״א. ע״ש בחגיגה גתוש׳ והמהרש״א מה שכתבו כזה: ויודעים
 מה עתיד להיות כמה״ש. יודעין ס״ד אלא שומעי! מאמורי הפרגוד כמס״ש. גמ' שם: ת׳ פרושי! הם. בשועה
 דכ״כ ע״כ לא קחשיג רק ז' וליתא התם פרוש מלאכה היתה לו וקאי התס על המתני' מכות פרושי! הרי אלו
 מבלי עולס וכתכ הרמכ״ס החכמים קוראים עצמ! פרושים להיות מופרשים מבני ארס שיש להם חשרונות והמרות
 הפחותיות והרדיפה אחר תאות העולם והם מיחליס לשבר העוה״ב ולמדות המעלות. וגס הכא ראוי לגרוס ז'
ש שכמי. זה העושה מעשה שכס גמ׳ שס ופרשיי  פרושי! כי בפרק זה קחשיכ כל שכעיות כדלעיל ריפ: פרו
 שמלו עצמן שלא לש״ש אף זה מעשיו להנאתו שיכבדוהו כ״א ולא לשמים ע״כ א״נ שעוע! ככתיפו עצים ואמר
ש נכפאי. שם איתא פרוש נקפי (גיכיק מתחלף) זה המנקף את  שהוא רודף בזה אחר מצות סוכה. ערוך: פרו
 רגליו והי׳ רש״י מהלן בשפלות עקב בצד גודל ואינו מריס רגליו מן הארץ ומתוך כך מנקף את אצבעותיו באבנים.
 ומהרש״א כ' עפמ״ש כחולין דף ז׳ דם ניקוף מרצס בדם עולה והוא דקאזיל לדבר מצוה וזה המנקף רגליו בעצמו
ש מקצואי. שס איחא פרוש קיזאי (זששר״ן מתחלף)  כדי שיחשבוהו כפרוש וצדיק שנתכפר כרס עולה: פרו
 ארנכ״י זה המקיז דם לכתלים ופרשיי עושה עצמו כעוצם עיניו שלא יסתכל בנשים ומתוך כך מכה ראשו בכותל
ש מכונאי. שם איתא פרוש מדוכיא אמר רבה בר שילא דמשפע כי מדוכיא פייש״י הולך  והדס יוצא: פרו
 כפוף כי מדוכיא כוכנא עשוי כמקנת וראשו כפוף. וכתכ המהרש״א אע״ג דדינא הכי שילך ארס ככפיפה ראש
 ולא כקומה זקופה. אפשר דמשפע כי מדוכיא היה כפופה כיותר. ואפשר דכל הני דנקע היינו כעושה אותן
 כמראה עצמו בפני הבריות נפרישות ואינם פרושים. אנל הפרוש האמיתי העושה כן הרי זה משוכח ככל הני
 עניני דנקע: פרוש מחופתו. (נומ״ף מתחלף) שם איתא מה חובתי תו ואעישגה ופרש״י מה לעשות עוד ולא
 עשיתי ומראה עצמו כאילו קייס את הכל כלומר שאין אדס יכול להגיד עלי שוס פשע. ערוך: ופרוש מן סיצרא
 ופרוש מן היראה. שם איתא פרוש מאהבה פרוש מיראה ופרש״׳ מאהכת שכר המצות ולא לאהבת מינות בוראו.
 ומיראס של עונשין. אלא מס על סאדס לעשות מאהבת הש״י כ״ה כאשר ציוני ה' אלהיס סוף השכר לבא. וע״
 בערוך באורך ערך פרוש עוד פרושים ע״ז ותוש' הביאו ירושלמי ברכות פרק הרואה כתיב ואהבת את ה׳ אלהיך
 וכתיב את ה׳ אלהיך תירא. עשה מאהבה ועשה מיראה. עשה מאהבה שאם באת לשנוא דע שאתה אוהב ואין
 אוהב שונא עשה מיראה שאס באת לבעוע דע שאת ירא ואין ירא בועע וכי׳ עיש: ח׳ דברים רובן קשה ומיעוען
 יפה-. כשיש לאדם מעע מהן. יפה לגופו לרפואה ועוכ שיהיה לו קצת משלא יהיה לו כלום אבל רובן קשה כשיש
 לו הרכה רש״י כגיעין דף ע ע״א: יין. יומא פ״ח רעיו זכה נעשה ראש פרשי" זכה לשתות לפי המרה וכו׳
. מיעוטו יפה וחכו קשה ר ש ו ע . מיר בראשית פ״ט ישן קמעא יכול ליגע בתורה הרבה: ו ה ג י  ע״ש: ש
 שמבטלו מתית ומגביה לננו. רש״: ודרך ארן. ודרך נציל ונ״ה שס בגמרא ופרש״י דרך להלך נדרכים וגירסת
. היינו מה דקחשיב ש י מ ש ת  הגימ פ״ג מהל׳ דעות והולך בדרך ע״ש: ומים חמין. לרחון ולשתות. רש״: ו
׳ דנרים. רפ״ב דחגיגה  סתם ד״א. ועיין נש״ע א״ח ס" ר״מ סי״ד מיש נשם הרמנ״ס פ״ד מסל׳ דעות: בז
א ג' אנות. עדא״ז ספיא ד״ה ז׳ אנות: ר  די״נ ע״א איתא כעשרה דברים נברא העולם ע״ש כל הענין : ב
י כסא הכבוד. שמלמדין מדות סללו זכות לפני כסא הכבוד וכדאיתא כמדרש על פסוק מסד ואמת נפגשו  לפג
 יגי׳(סהליס פה) יעי״ל פיינ: שנאי וארשתיך. ל' איריס,! שכמהו מדות דקתשיכ הקרא הקדשתיך וארשהיך
ך לי לעולם. היינו מנמה שהיא התורה והרמז נתינת לעולם שזהו מעמד ומצנ העולם. וכ!  לי: וארשתי
 השלוס מרמזו נתינת לעולם שהוא א׳ מעמודי עולם . א״נ השלום מרומז נתינה נצדק כי כשעושה צדקה נעשה
 שלום שאין העני גוזל הבריות ונפרט כשעושה משפט צדק נעשה אמת ושלום כמ״ש הנ״י נמ״מ סי' א׳ ע״פ ירוש׳
 פ״ד דתענית עיש כנ״ל בס״ד: ז׳ מדות. הן וכזי רמ״א שבע רקיעין וכוי. כל הסוגיא זו מפורשת באר סיטב
 שם במגיגה וראיות ממקראות כאמנות עיש ובילקוט פ׳ עקכ על פסוק הן לה׳ אלהיך השמים ושמי השמים וכתוס׳
ר התמתון. עי׳ תוס׳ מנמות דל״ז ע״א ד״ה או קוס:ארץ.כראשית וגו׳ ואת הארץ ועוד  רמס׳ ע״ז רמ״ג רע״כ: מדו
 פסוקים רביס: אדמד,.שס(ואת כל רמש האדמה) לעבוד את האדמה ודומיהן רכים: ארקא. די שמיא וארקא(ירמי׳
. ויפת עליהם תבל ל ב . מכל אשר בחררה מתו(כראשית ז כב): יבשד,.ותראה היבשה(שם א ע): ת ה ב ר  י יא): ח
 (ש״א כ מ) ודומיסס כנו״כ: חלד.האזינו כל יושבי חלד(תהל" מע): שהיא מתוכלש ככל.ארן שאנחנו יושכי' עליה
 היא מתובלת בכל מיני טוב מה שאין ב; ארצות התמתונות הן מסרי טוב ומשונים הכריות כדאיתא בזוהר(מפרש)
 ואיתא בתום׳ דמנמות דל״ז ע׳יא ד״ה או קום שאשמדאי הוציא מממת קרקע אדם א' שיש לו שני ראשים ובו׳
 ע״ש ונמיר בראשימ פי״ג על פשוק ובל שימ השדה וגוי איתא עוד טעם על שמות האדן תבל ארקא אדמה
 כנגד ד' תקופות בשנה ע״ש: ד״א שדרכה להכניס וכו׳. מסרון יש כאן שמפרש רק טעם של תבל ומסר הטעם
 של שאר שמות הארץ וקאי האי ד״א על מלד דאיתא בירושלמי פ״ק דשבת והובא כילקוט (תהליס מט) האזינו
 כל יושבי מלד ר' אמא בשם ר׳ אבהו ורכנין מד אמר למה מושל כל כאי עולם לתולדה לפי שכל מה שיש נינשה
 יש כיס מון ממולדס. ומד אמר מס מולדס זו גוררת ומנתת ואינס יודעת למי מנמת כך כל באי עולס גוררין
ת וכוי. שהכל תלוי במזל  ומנימין ואין יודעין למי מנימין דכתיכ יצכור ולא ידע מי אוספם עיכ מפרש: מעלו
ו בתבונתו. עייל ד״ה בז׳ דבריס ת מ כ ח ר. משונה ב״ק דף ק ע״ב: ב עו  עי׳ פ״ג דתענית דף כס: כי
 כרא הקב״ס וכוי. וכתב רש״ בחומש נפי דברים בשם שפרי ששאל אריים את ר׳ יוסף מה בין מכמיס לנבוניה
 מכם דומה לשולחני עשיר כשמניאין לו דיגרין לראות רואה וכשאין מביאין לו דינרין לראות יושב והוהא. נבון
. ו ת ע ד ב  דומה לשולחני תגר כשמכיאין לו מעות לראות רואה וכשאין מביאי! לו הוא ממזר ומביא משלו: ו
. עשרה המה (כהניך) כמיר וילקוט סוף פרשה מקץ נחשכיס כפרט כל מד ומד ועיש בידי משה גפ  רוה״ק: ק״ו
 נדרש מק״ו דמריס דין דיו עי״ל פ״ט: וג״ש. כמו שנא׳ כישראל לא תשימו קרחה נין עיניכם למת ונא׳ ככהנים
 לא יקרחו קרחה כראשס מה להל! כל סראש אף כא! כל סראש ומס להל! וכוי. גמ׳ במכות דף כי: בגי[ אכ מכתוכ
 אי. כמו שנא׳ (בפי בא) אצל מג המצות אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם •שהתיר לנו הכתוב אוכל ננש
 גלכד בחג המצות. וכשאר מועדים לא התיר לעשות אוכל נפש אלא אמרו רז׳ל זה בנה אב לכל המועדים.
 וכמו שנא׳ (בפ׳ נשא) ועד אין בה וגו׳ ותניא רפ״ק דסוטה ועד אין בה בשני עדים הכתוב מדכר או אינו אלא
 עד א' תיל לא יקום עד אחד באיש וגו׳ ומת״ל ועד זה בנה אכ כ׳מ שנאמר עד הרי כאן שנים עד שיפרט לך

 הנתונ

 בנין יהושע
 אהה ממסר אות א׳ או מייתר אות א׳ נמצא ממרינ את כל העוצם כולו. ופי׳ רש״י מחסר אות א׳ והי אלהיס
 אמת אס תמסיר אלף הרי אהה ממריכ וידבר ה' אס תוסיף אות ומבשוג וידברו או גראשיה בראו אלהיס
 נמצא ממריב. ועוד איתא התם בגמ' כמה מששים שהמה בשתר שא״א לכוא על הדכר עיש: וסופר . מלמד
 תינוקית כדאיתא סוף קדושין לא ילמד רווק סופרים שעושין מלאכת ה׳ ברמיה כדאיתא בב״ג דף כיא ע״א.
 והמפרש כתב סופר שטרות מזויפין כדאיהא כסוכה דף כ״ט ודא״ר ספ״ב בשביל ד' דכריס מאורות לוקין על
 כותבי פלסתר ירו׳ ופרש" כותבי פלסתר שטרות מזויפין ומכתכי עמל לשוס דופי על אדם לכתוב נשמו מה
ב שנרופאין. בדאיתא סוף קדושין טונ שנרופאין לגיהנס ופי׳ רש״י טוב שברופאין וכו׳ טו  שלא ציה ע׳כ: ו
 שאינו ירא מן החולי ומאכלו מאכל בריאים ואינו משבר צבו למקום ופעמים שהורג נפשות ויש בידו לרפאות
 סעני ואינו מרפא עכ״ל ועוד שהרופא טל כינחו לכד דן החולי ברפואות ואינו אומר כפשוטו שישאלו ויצרפו
 עוד רופאים אחרים וכאכידת ממון אמרו ח״ל בסנהדרין דף ז׳ ע״ב שראוי לכנוף כל המכינים כי הא דריה כי
 הוי אתא דינא לקמיה מיכניף ומייהי עשרה רבנן מכ׳ רב וכוי. ואס כך על אבירת ממון . ק״ו וכ״ש על
 אכידת הגוף ח״ו כי כל המקיים נפש א' וכו׳ שראוי להמתיק סוד ככל הצלות שבעולם אולי תשועה כרוב יועץ.
 וכע״ז כחב המהרש״א כח״א שם ועוד נאמרו על טוב שברופאים פירושים רכיס ידועים ומפורסמים והקכ״ה
 יצילנו מידם: ודיון לעירו. כדאיתא בשבת דף קליט תניא ר׳ יוסי כן אלישע אומר אס ראית דור שצרות רכוח
 באות עליו צא ובדוק בדייני ישראל שכל פורענות שנאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל. שנא׳ שמעו
 נא זאת וגו׳(מיכה ג) עיש באריכות ענין זהכנ״ל. ואא״מ הרבני הישיש נ״י דייק עוד הלשון דיין ולא אמר
 דיינים. ור״ל שדן יחידי ולזה הדיין מצי' טעוח כדין כדאיהא פ״א פ״ד אל תהי דן יחידי ע״כ וכ׳ הטור כח״מ
 ריש ס" יי כי כרוב מו״מ של דיינים רכים ירד לעומקו ע״כ. עיי פ״ק דסנהד' ד״ה תד״הכגון אנא מה שמחרציס
 על יחיד מומחה: וקוסם . כדאיתא נמי התס כשבת על האי קרא (במיכה ג) ראשיה כשוחד ׳שפעו וכהניה
 כמחיר יורו ונביאיה ככסף יקסמו כשביל כסף קוסמים. והמפרש כ' המכשף שמטעה ומדיח הבריות בקסמיו
. שמש שליח כיד נקרא חז; כדאיתא ספ״ג דמכות מי״כ וחזן הכנסת וכוי ואיהא התם ן ז  עיי נדרים ד' ליכ: ח
 כשבת איר מלאי משוס ריא גר״ש מאי דכתיב(ישעיה יד) שבר ה׳ מטה רשעים שבט מושלים שבר ה׳ מטה רשעים
 אלו סד״ניס שנעשו מקל למזניהס יפי׳ רשיי לחזניהם לשמשים נותנין יד והו״! להם לחוזק לומר לא אהיה שליח
 ואזמין אס פלוני לביד אס לא הרכה שכר ואמר פסק דין לא ארדנו ליכנס למשכנו ע״כ והמפרש כמכ מז!ש״ן
 שאינו הגון וגורס שתפלת הצבור אינה מקובלת ועיין כאור לישרים רכשה י״כ ממורי הגאון מוהריז זצ״ל :
. כדאיהא סוף קדושין והכשר שכטכמיס משותפו של עמלק ופרש״ ספיקי טריפות כאומ לידו ומש על ח ב ט  ו
 ממונו ומאכילן: ג׳ מלכים כוי וארבעה הדיוטות. אע״פ שגדולים ומכמים היו אין להם מלק לעוה״ב שלא
 היתה אמונתם שלימס ואע״ג דכלעס עובד כוכגיס הוה ואכן כל ישראל יש להס מלק לעוה״ב תנ! משום דקי״ל
 מסידי עובדי כוכבים יש להם מלק לעוה״כ(ע״ בתי״ט פ״ג דפ״א מי״ד מ״ש כשם הרפכ״ס והכאתי קצת לקמן
ר לו • מ  פליט ד״ה מכיב אדם ע״ש) אשמועינן דכלעס לאו ממסידי העוברי כוכבים הוה. ר״כ ר׳פ מלק : א
 אמרו לו כציל וכיה שם כמשנה ועיש ננמרא ראיות מפסוקים על כל א': חוץ מאמיתופל. מפורש בתוי״ט
א אבשלום וכו׳ . שנא׳ ויכו את אנשלוס וימיתוהו ויכוהו י מ  הוכשה עיש ועייל סמ״א דיה ממשה מלכים: ר
 (ש״כ מיי) ויכוהו בעוהיז וימיתוהו להעוה׳כ גמ' שם דף ק״ג ע״ב ועיי! כסוטה דף י׳ ע״ב: רשב״א אומר.
 שם אימא ריש כן אלעזר אומר משוס רימ אמו ואמזיה וכל מלכי ישראל שכתוכ כהן ויעש הרע כעיני ה׳ לא
ג וכו׳ ההוגה . שם ריש מצק אימא זה במשנה כשם אבא שאיל: ההוגה  מיין ולא נדונין ועיש רש": ריבי
 את סשס באותיותיו. כתכ רש" כד׳ ק״א עיכ דיה ובלשון עגה שם בן מ״כ. והרב כמשנה כ' שס של ד׳
 אותיות כמו שהוא נכתנ: המגעגע קולו כשיר השירים. שס דף קיא ע״א איתא ת״ר הקורא פשוק של שיר
 השירים ועושה אותו כמין זמר והקורא פסוק בכית המשתאות כלא זמנו מביא רעה לעולם מפני שהתורה מוגרת
 שק ועומדת לפני הקכ״ה ואומר לפניו רכש״ע עשאוני כניך כמור שמנגנין כו ליציס אמר לה כתי כשעה שאוכלי!
 ושיחין כמה יתעסקו אמרס לפניו רבשיע ונוי בתורס נביאים וכתוכיס וכו׳ כמשנה כהלכות והגדות וכש״ס הלי
 פסמ כפסמ וכו׳ כל הקורא פסוק בזמנו מביא עובה לעולם שנא׳(משלי עו) ודבר בעתו מה עוכ ע״כ ופרש״י
 הקורא שיר השירים ועושה אותו כמין זמר שקורא בנגינה אחרת שאינו נקוד בה ועשה אותו כמין •שיר אע״פ
 שמשיר השירים הוא ועיקרו שיר אסור לעשות כמין שיר אלא כקריאתו. הקורא פסוק כבית המשתאות כלא
 זמנו נמיסכ על יינו עושה שתיקותיו כד״ת וקורא פשוקים כקול רם לשחק כסס כני המשתה אכל אס אומרו
 כזמנו על המשתה כגון שהוא י״ע ונועל כוס כידו ואומר עליו דברי הגדה ופסוקים מעניינו של יוס מניא עונה
 לעולם ועיין כא״מ סי׳ הקים וכע״ז שם והלוחש על המכה והרוקק על המכה. שם במשנה ר״פ חלק איתא והלוחש
 על המנה ונגמרא דף ק״א עיא אימא ע״ז א״ר יומנ! ונחקק בה לפי שאין מזכירי! שיש על הרקיקה. וסרש״י
 שכן דרך מלמשיס לרקק קודם הלמש ואשור להזכיר פשוק על הלמישה. ויש למשיס שדרנן לרקק אמריהם ואומר
 אוח! בלשו! לעז ומזכירין להם שם בלשון לעז וא״ל רבי דמוהר דאין איסור אלא לומש אמר הרקיקה מראה
 שמזכיר השם על הרקיקה ועוד לא נאסר אלא בלה״ק אבל בלעז לא ועיי! נ״ר סי׳ קמ״ע סעיף ח׳: ואומר
 כל המחלה וגו׳. שס איחא אפי׳ פסוקים אחרים דליה כסו שס וכחכ רש׳" וקסבר הוא להנצל כזכוח ד״ס שהוא
 מזכיר אסור ללוחשו: וחכיא כל ח׳ח ששנה ופירש. פסחיס פרק אלו עוכרין דף מ״ע חנא שנה ופירש קשה
 יותר מכולן: שנאי כי דבר ה' כזה. כפרק חלק דף צ׳ס ע׳א איהא הרכה דרשוה על האי קרא עיש ועייל
 פכ״ו דיס המחלל שבתות: בהמ״ד בעירו וכו׳. שם איתא תניא היה רמ״א כל הלומד תורה ואינה מלמדה זה

 הוא דנר ה׳ נזה וגו׳.ועיין סדא״ר פי״א: מי שאינו משמש לת״ח. עי״ל ספכ״ה יסועה דף כ״א :
ה בריות. קאי אפיא פ״ה מ״ז שנעה דברים כגולם וכו׳ שאמר ע ב  פרלו שבעה ושלשים ש
 1 שקמשינ היי דנרים דלעיל התמיל מעתה למשוב מה שהוא מזי דברים וכו׳

 זקמשיב יאזיל נל שגעיימ עד שבעה דברים כגולם לקמ! : מה״ש שמלכי! וכו׳ ולענין זה הס למעלה. אבל
 לענין חשיכומ הצדיק יומר ממה״ש כדאי' פרק חלק דף צ״ג ע״א וחולין דף צ״א ע״ב אר״י גדולים צדיקים יותר
. משו״ס תה  ממה״ש וכוי. ועי״ל פרק כיא: ג׳ ככסמס. קחשיכ כריאת אדס קודס שחטא ונקנסה עליו מי
 קמשיב רק ג׳ כבהמה אכל אמר המשא הוי ד׳ שממיס כבהמה כ״כ הרי״ף כע״י במגיגה. והרא״ש מירן רימ אדם
ה כמה״ש. בחגיגה דף ט״ז נ י  עולה למעלה ורוח הבהמה יורדח למטה לכך לא שייך לומר ממיס ככהמה: ב
 איתא יש נהם דעת כמה״ש: ומספרין נלה״ק כמה״ש. ודאי דלאו כולהו ג״א מספרי! אלא שקודם דור הפלגה
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 בנין אב (מכתוב אחד ובנין אב משני כתובים) מכלל ופרט ומפרט וכלל*י״א(שם ג) אחרי כן פתח איוב את פיהו ויקלל את יומו ואמר יאבד יום אולד
 כיוצא בו במקום אחר דבר הלמד מענינו אלו שבע מדות שדרש הילל הזקן ״ בו והלילה אמר הורה גבר. יאבד [ח] יום שבא אבי אצל אמי ואמרה לו אני
 לפגי בגי בתירה): יא שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם [א] וכו׳ על מה שלא הרה. ומגיין שלא עגו בערבוביא שנאמר ויען איוב ויאמר. ויען אליפז התימני
 שמע אומר לא שמעתי. ואיגו מתבייש ומודה על האמת W וכגגדו גאמרו ויאמר . ויען בלדד השוחי ויאמר. ויען צופר הגעמתי ויאמר. ויען אליהוא בן
 בגולם (בחילופין) י יב חכם איגו מדבר לפגי מי שגדול ממגו בחכמה־-־י״אברבאל הבוזי ויאמר םדרן הכתוב אחד אהד (אלא) להודיע לכל באי עולם
 ובמנין זה משה שנא׳(שמות י) וידבר אהרן את כל הדברים אשר דבר י 1שאין חכם מדבר לפגי מי שגדול הימגו בחכמה . ואיגו גכגם לתוך דברי חבירו.
 ואיגו גבהל להשיב. שואל כעגין זה יהודה שנא׳(בראשית מג) אנכי אערבנו. שואל
 שלא כעגין זה ראובן שגא׳(שפ מב) ויאמר ראובן אל אביו את שגי בגי תמית. ואומר
 על ראשון ראשון M זה יעקב וי״א זו [י] שרה ועל אחרוןאחרוןאלו אגשי חדן[כ].
 ומודה על האמת זה משה [ל] שנא׳(דבריםה) ויאמרה׳אלי [וגו׳] הטיבו(את)[כל]
 אשר דברו. [מ] וכן הקב״ה הודה על האמת שנא׳(במדבר«)כן בנותצלפחד דוברות:

 פרק שמונה ושלשים
 א שבעה מיני פורעניות באות לעולם וכו׳. מקצתן מעשרין ומקצתן אינן
 מעשרין רעב של בצורת באה . מקצתן [נ] תורמים ומקצתן
 [ם] אינן תורמים רעב של מהומה באה [ע] מקצתן מפרישין חלה ומקצתן

 ה׳ אל משה ויעש האותות לעיני העם וכי מי ראוי לדבר משה או אהרן
 הוי אומר משה שמשה שמע מפי הנבורה ואהרן שמע מפי משה
 אלא כך אמר משה אפשר שאדבר במקום שאחי גדול ממני עומד שם
 לפיכך אמר לו לאהרן דבר M שגא׳(שמות י) וידבר אהרן את כל הדברים
 אשר דבר ה׳ אל משה. ואינו נכנס לתוך דברי חבירו זה אהרן [שגא׳(ייקרא י)
 [י] וידבר אהרן וגו׳ הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם וגו׳ אלא] ששתק
 עד שסיים משה את דברו. ולא אמר לו קצר דבריך ואחר כך אמר אל משה
 הן היום הקריבו [וגו׳] ואוגגים אגחגו וי״א משכו אהרן מתוך הצבור לחוץ ואמר
(א) ומה מעשר הקל אסור לאוגן לאכול ממגו חטאת חמור לא  לו משה אחי
 כ״ש שתהא אסורה לאוגן. מיד הודה לו שגאמד (שם) וישמע משה וייטב

 בעיגיו(ובעיגי הגבורה. כיוצא בו ויקצוף משה עלאלעזר ועל איתמר בני-׳-״אאינן מפרישין חלה רעב של כליה בא. [פ] גמרו שלא לעשר עצת השמים
 אהרן. מכאןאמרו כשאדם(ב)[עושה משתה]לתלמידיואינו נותןפניו אלאבגדול. י י להוריד טל ומטר ובני אדם(י0 יגיעים ואין מסתפקין רבי יאשיה אמר) בעון חלה
 וכשהוא קוצף אינו קוצף אלא על הקטן שנא׳ ויקצוף על אלעזר ועל איתמר מלמד־־ל״״אין הברכה נכנס כפירות [*] ובני אדם(י) יגיעים ואינן מםתפקין [ק]. (בעון
 שאף אהרן היה בקצפון. אהרן היה גדול ממשה(י•) ונדול מאהרן הקב״ה ולמה לא '"' תרומות ומעשרות נעצרו השטים להוריד טל ומטר והעם נמסרות לאויביהם):
 דבר עם אהרן על שלא היו לו בגים עומדים בפרץ שאילו היה לו בגים עומדים בפרץ ב דבר בא לעולם בעון לקט שכחה ופאה ומעשר עגי. מעשה באשה אחת
 שהייתה יושבת בשכונה של בעל השדה ויצאו שני בגיה ללקט ולא הגיהן בעל
 השדה. אמן היתה אומרת מתי יבואו בני מן השדה שמא אמצא בידם כלום
 לאכול והם היו אומרים מתי נלך אל אמנו שמא נמצא בידה כלום לאכול היא

 אלעזר ואיתמר לא נרם חטא לנדב ואביהוא). כיוצא בו באברהם אבינו כשהיה
 מתפלל על אנשי סדום אמר לו הקב״ה אם אמצא בסדום חמשים צדיקים
 וגשאתי לכל המקום בעבורם גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם(י) [ה] שאילו

 היומצוייןבסדוםיג׳או ה׳ צדיקים לא [י] גרם בה עון אלא המתין הקב״ה את לא מצאה בידם כלום והם לא מצאו בידה כלום לאכול. והגיהו ראשיהם בין
£אברכי אמם ומתו שלשתן ביום אהד. אמר (להן) הקב״ה (אין) אתם [י] גובין  אברהם עד שסיים דבריו [ז] ואח״כ השיבו שנאמר(בראשית יח) וילך ה׳ כאשרז
 כלה לדבר אל אברהס(כביכול אמר לו הרי אני גפטר שגא׳)(שם) ואברהםלגי׳׳*מהן אלא גפשות. חייכם אף אגי אגבה מכם נפשותיכם וכן הוא אומר(משלי
 שב למקומו: ע ואינו נבהל להשיב זה אליהו בן ברכאל הבוזי שנא׳(איוב לב) כב) אל תגזול דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער בי ה׳ יריב ריבם וקבע את

 אמרתי ימים ידברו מלמד שהיו יושבין ושותקין לפני איוב עמד היו עומדין
 ישב היו יושבין אכל היו אוכלץ שתה היו שותין עד שנטל מהם רשות שגא׳

 *) הגר׳א גורם וה נס״פ הקייס הגהות הגרי״ב
 (א) [ונחים קא.] (ב) נ״א שוגה : (ג) נ״א ומי גדול: (ד) נ״א שאפילו (טי) ד׳ או ה׳ צדיקים [אין בה

 אלא]: (ה) נ״א עושים : (ו) נ״א עוטים: (!) [עי׳ במסכת שמחות פ״ח] :

 קובעיהם נפש: ג הרב בא לעולם על [ש] עינוי הדין ועל עיוות הדין [ת] ומפגי
 המורין בתורה שלא כהלכה M (0 וכשתפשו את רשב״ג ואת רבי ישמעאל

 גומחת הגר״א ליהרג
 [א] חכם אינו מדבר לפני מי שנדול מטנו בחבטה ובטני;. ואינו נבנם לתוך דברי חבירו. ואינו נבהל
 להשיב . שואל כענין ומשיב כהלכה . ואומר על ראשון ראשו; ועל אחרון אחרון . ועל מה : [ב] וחלופיהן
 בנולם: [ג] דבר ואהרן נדול ממשה ולמה לא דיר הקב״ה עם אהרן על שלא היה עומד בפרץ שאילו היה
 עומד בפרץ לא ירם הטא לנדב ואביהוא ואינו: [ד] ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני אהרן מיאן אמרו שכשאדם שונה לתלמידיו אינו נותן פנים אלא בנדול וכשהוא קוצף אינו קוצף אלא על הקטן שנא׳ ויקצוף על
 אלעור ואיתמר ומה ת״ל בני אהרן שאף אהרן היה בקצפו; יכתיב וידבר אהרן אל משה הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם ונו׳ שתק עד שידים: [ה] שאפי׳ ד׳ או ה׳ צדיקיה: [ו] היו ביזדום אלא: [!] ואחר שש־יש כל
 דבריו כביכול אמר לו הריני נפטר שנאי: [ח] לילה: [ט] ועל אהרון אחרון: [י] רבקה וי״א אלו אנשי: [כ] ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי ו ה משה שנא׳(כמדבר מ) ויאמרו האנשים החמה ונו׳ ויאמר א-יהם משה עמדו
 ואשמעה וטי: [ל] שנא׳(ויקרא י) וישמע משה ויטב בעיניו. ובן הקניה הודה על האטת: [מ]יאומרכןבנות:[נ]דעבים:[ס]שבעים.גמרו שלאלעשר:[ע]יבשביל שאין מפרישי!:[פ]ר'יוסי אימרבעוןחלה: |צ] והעם נמםר
 לאויביהם שני (ויקרא כו) הרעתם לריק!רעכם ואכלוהו אויביכם . בעי; תרומות ומעשרות השמים נעצרי! מלהוריד טל ומטר : [ק] שנאי(איוב כד) ציה נם הוש יגולו מימי שלג ונו׳: [ר] ניטלין: [ש] עינוי יתום ואלמנה
 ועל: [ת] ועל המירי! : [א] שנאי (שמותככ) וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב ונוי ממשמע שנאמר והדנת׳ אתכם בחרב איני יודע שהנשים נעשו אלמנות והבנים יתומים ומה תיל והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים
 אלא אלמנות ולא אלמנות שלא ימצאו לה; עדים להתירן להנשא כנו! ביתר שלא נ^לט ממנה נשמה להתיר אשת איש יתומים ואינם יתומים שיהיו ניפיחש עומדים בחוקת אביתם ולא יהיו מניחים אותם לירש

 תומת ישרים, [עד שסיים משה את דברו. נ״ב פי' כשקצף משה על אלעור ואיתמר בניו הנותרים על שעיר החטאת ואמר משה להם מדוע לא אכלתם ויו׳ הן לא הובא וכו׳ והאריך בתוכחות והשיב
 אהרן בעבור בניו והמתי; עד שסיים משה תוכחתו ואו וידבר אהרן אל משה ויו' כי יבול היה להשיבו מיד ולקצר דבריו של משה אלא ששתק כדי שלא ליכנס לתוך דברי חבירו. ומה שדרשו היש
 אומרים שאהרן משכו למשה חוץ לצבור כו׳ ניל שדרשו כן מיתירא דוירבר אחרן אל משה שהיה די שיאמר ויאמר אהרן שפשיטא שאל משה דבר ומדקאמר אל משה משמע אל משה לידו אמר כן ולא לכל

 העדה ווה כשמשכו מתוך הצבור : אמר לח; [הואיל ואין. כ״ס גדפו׳"]. נ״ב נ״א אמר הקב״ה :
 כסא רחמים

 פרק לז חכם אינו מדבר לפני מי שגדול ממנו בחכמה ונמנין זה משה שנאמר וידבר אהרן כו׳. פירוש הדי; והבעיר בדבר ודאי ולא זו דהוא החמא הניכר לדי; ילנע״ד אלא אף זו עיוות הדין דניכר לדיין
 1 ומשה היה גדול מאהרן כחכמה. ועכיז להיותו גדול ממנו נשנים לחוד לא דינר ומשם נלמוד ולא לנע״ד דאינו ודאי לו ני הדיי; נניות הדין ולאו נ״ע דינא גמירי שעיות הדין זלא זו דהר״; הנר ידע אלא

 אף על המורים כתורה כלא כהלכה דבע״ד לא ידע וגס המורה נעצמו לא ידע שהורה שלא כדין שהוא אינו
 יודע ספר והובר שהורה כדין לפי דעתו המשובש גס זה גורם העונש והוי כאינך ועל דרך זה ניחא דהוי לא
 זו אף זו. ואל תשיבני כי אלו החלוקות עינוי ועיוות הס שתי תיבות והתוספות ריש פיג דקידושין כתבו
 דבשתי תיבות לא אמרינן לא זו אף זו. לזה אומר דעינוי הדין ועיוות הדין הס שתי חלוקות. ותו דהריעב״א
 בחידושיו שס פליג על התיש׳ ומצאתי בתוספות ר״י כ״י שכתכ כדברי הרימב״א ז״ל ובמ״א הארכתי בס״ד:

 קיו שלא לדבר לפני מי שגדול ממנו בחכמה וגמנין. ואפילו אס המצא לומר שאני משה שהוא עניו מאד.

 מ״מ אודי לי מיהת •שאין ראוי צדכר כפני מ׳ שגדול ממנו כחכמה וגמנין : וייטב בעיניו ובעיני הגבורה .
 כלפי מיש אהרן היימכ כעיני ה׳ לכ! מפרש ויימב בעיניו רעולה לכאן ולכאן ויימב בעיניו ונעיגי הגבורה ומה

 , שפי׳ הרכ בני! יהושע לא שמיע לי ושוכ ראיתי שהרב אהבת חסד פ" כדאמרן:
. וי״ל דה״פ על עינוי הדי! שמכיר ו ל עינוי הדין . עוות הדין. לכאורה ה״ל זו ואציל ז  פרס לח ע

 על המעשה (נפי וירא) שראתה שרה מישמעאל שהוא מצחק ופרש״י שם מצחק לשון עבודת כוכניס כמו שנאי
 ויקומו לצחק: דיא גלוי עריות וכו׳ ד״א לשון רציחה וכו׳ היה מריב עס יצחק על הירושה ואמר אני בכור ונושל
 פי שנים וכו׳ וניטל קשתו ויורה כו חצים וכוי ע״ש נמצא היה רוצה שרה להרחיק ישמעאל מיצחק מהנהו מעמי
 דלעיל עבודת כוכבים ג״ע ש״ד ועוד מהירושה ואמרה ראשון גרש האמה הזאת וגו׳ כדי פלא יעשה ישמעאל
 ביצחק הנך ג׳ דברים ואח״כ אמרה כי לא יירש בן האמה הזאת עס בני וגוי. אבל יותר נראה להגיה וי״א זו
 רבקה כדמצינו (בפי חיי שרה) ויאמר בת מי את וגו׳ היש בית אביך וגו׳ ותאמר אליו בת בתואל וגו׳ גם מקום
 ללון יפרש״י השיבהו על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון והר״ב מביא ראיה מהקב״ה שאמר לו משה (נפ׳
 שמות) מי אנכי כי אלך אל פרעה היא הראשונה. וכי אוציא את מי ישראל הרי שניה והשיגו הקניה על הראשונה
 כי אהיה עמך ועל השניה בהוציאך אה העש ממצרים הענדון את ה׳ וגו׳: ועל אחרון אחרון אלו אנשי חרן.
 ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי אלו אנשי חרן כנ״ל דאל״כ לא הוי שנעה דבריס כחכם. וכ״ה כהר״כ ועל
 מס שלא שנוע אומר לא שמעתי אס פוסק דין מן הםכרא מדעתו לא יאמר כך שמעתי מרבותי. ומצינו כאנשי
 חרן כששאל מהס יעקנ השלום לו אמרו לו שלום והנה רחל נתו נאה עם הצאן והיא תגיד לך כי אנחנו לא ידענו
 יותר מזה עכ״ל יהרמנ״ס נתנ לא יתפאר כמה שלא ידע והוא אמרו על מה פלא שמע אומר לא שמעתי עיי
 וע״ז יצדק ראיית אנשי חרן שאס כדרך ארן הוא כך "ו בענייני חכמה ותירה. תי״מ: ומודה על האמת. ואע״פ
 שיכול להעמיד דבריו על מענות שבידו אינו כוש ככך 'ה חוזר ממה שהיה אומר טעות רש״י והריב: הטיבו(את)
 [כל] אשר דברו. הא דלא מביא קרא דלעיל מפי שמיני" שהוא מוקדם יישמע משה ייימב בעיניי. משוס דלעיל קאמר
 ר״א משכו אהרן מתוך הצבור לחון ואמר לו משה אחי יכו׳ נמצא נוכל לומר שהודה משה ולא כוש היה רק
 בייחוד לפני אהרן לבד . אע״פ דאיהא במדרש רבה שהכריז כן ככל המחנה. עכיפ אינו מפורש בקרא הכי
 לאפוקי בפשו ק זה הטיבו(את) [כל] אשר דברו: הודה על האמה לפני כל קהל ישראל. והנסיון רב ועצום בזה
 יותר לכך עדיף ליה מהן קרא כנ״ל והמפרש הניח בצ״ע. ואא״מ הרבני הישיש נ״י חירן דלעיל קאמר רק
 וייטב בעיניו נוכל לומר בלבו הימב אבל לא הוציא בשפתיו שמודה כדקהזינ; בפלפול תיר. אע״פ שיודע בעצמו
 הדין עם מכירו מ״מ אינו מודה לו בפירוש אמת אתה אומר. כיא טומ; בלבו לכך מביא מטיבו וגוי שהודה בפה
 מלא . אע״פ שגס האמת ששם הודה משה כפה מלא כדלעיל עכ״פ הכתוב הכא מפרש יותר ודפת״מ ושפתים
 יושק ויש מגיהים זה משה מקרא דלעיל וייטב בעיניו והאי ויאמר ה׳ אלי צ״ל אחר וכ; הקב״ה הודה על האמת:
 פרק שמונה ושלשים שבעה וכו׳. קאי על מתניתין דפיא פיה מ״ח: של בצורת. סגשמיס
 1 מועטים ומתוך כך מתייקר השער עד שמקצת ב״א רעביס ומקצתן שנעים

 מימ. רש״י ור״ב. ובשבת דליג איתא ראייה עיז ואס נותנים מתגרכין שנא׳(מלאכי ג) הגיאו את כל המעשר וגוי
 והריקותי לכס ברכה עד בלי די מאי עד בלי די עד שיבלו שפתותיכם מלומר די: מקצתן תורמי! וכו׳.בפרקי אבות
ב של מהומה נאה. פס איתא של מהומה ושל בצורת נאה: של מהומה. ע  שס איהא גמרו שלא לעשר: ר
 כלומר אוכלי; ואינן שביעים כדכתיב(בפי בחקתי) ואכלתם ולא חפבעו זה רעב של מהומה אבל עדיין אינם
 מתיס. רש״י. והר״ב כתב של מהומה מפני הגייסות אי! יכולין לאסוף התבואה והא דחמיר תרומה ממעשר
ק צתן מפרישין  משוס רחמה א׳ פוטרת את הכר׳ ועל שהוא כילי ביותר לכך ענשו מרובה ממעשר. מפרש: מ
 חלה. נפ״א איתא ופלא ליטול את החלה: אין מפרישין חלה. קרא ע״ז והפקדתי עליכם בהלה אל תקרי נהלה
 אלא נחלה גמרא שס: כליה בא. השמים כברזל והארץ כנחשה. ר״כ: גמרו שלא לעשר. מעפר הוא שס
ל ומער. לעיל לא קחפינ טל כ״א מטר: ואיגם מסתפקין. שס  לכלל המתנות וכ״מ שס נגמ׳ תוי״ט : ט
 איתא והיוקר הוה והשכר אנד (שכר הרווח רש״י) וכ״א רצין אחר פרנסתן ואינס מגיעים שנאמר ציה וגו׳ .
 נמסרו לאויביהם. זי קשה מן הראשון שנ׳יא ׳גיעיס וכו׳ ותנא נתרא לטפו״: ומעשר עני. שם נפרקי אנות
 איתא דגר בא לעולם טל מיתות וכו׳ שלא נמסרו לכ״ד ואח״כ איתא נארנעה פרקים הדבר מתרבה ונו׳ ובמוצאי
 החג שבכל שנה ושנה מפני גזל מתנות עניים ופי׳ רש״י שהוא זמן אסיפה וצריך ליתן מתנותיהם לעניים כגון
 לקט שכחה ופאה נפרעין מהם מיד לאחר אשיפה זו וזהו במוצאי החג ועיין בתי״ט: אל הגזול דל. אל תגזלנו
 בי תראנו דל נעבור שהוא דל ואין נמ לעמוד נגדך רש״י ובילקוט שס נשם התנחומא איתא כזה״ל אל תגזול
 דל וכי יש לו כלום אלא אה היית רגיל להיות מפרנסו ומזרת בך ואמרת עד מתי אני משפיק לזה ואתה מונע
 יד שלא ליתן לו אס עשית כ! כאילו אתה גוזלו. ואל תדכא עני כשער שלא כשכילך אעצור את השמים שנקרא
 שער וזה שנאמר וזה שער השמים. כי ה׳ יריג ריגס אני רב אותך רינס שעשיתך עשיר ולא לו וקבע את
. זיגזול גלשו; ארמי קכיעה נזילה. כדאיתא ע ב ק  קובעיהם נפש נפשו אתה מחסר אס לא תפרנשנו ע״כ: ו
 בדיה דף כ״ו ע״ב אתא ההוא גנרא ליןמיה א״ל קבען פלוני וכוי. רש״י כמשלי: עינוי דין. שמתענה דינו של
 אדם ומעבגו מלפסוק לו דינו. ועוות הדי! זה ההולך אחרי הנגע: ועל המורים ונוי. שאינם נוהרים להעמיד

 כדבר

 הכתונ א': ובנין אכ משני כתובים. כמו שנא׳(גפ׳ אמור) במומי אדם או גבן או דק או תבלול נעינו וגוי ולא בנין יהושע
 אמר לנו הכתוב יבלת. אך כמומי כהמה כתוב עורת או שבור או הרון או יבלת ואימא בת״כ כ״מ שנמצא כתורה
ל ופרט. כמו שנא׳ ריש  מום שתם ניתנין עליו מומי אדם ומומי כהמה עיי ספיו ורסיז דמס' בכורות: מכל
 ויקרא אדם כי יקריכ מכס קרנן לה׳ מן הנהמה זה נלל שהחיה ננלל נהמה הוא דכתינ זאת הנהמה אשר תאכלו
 איל צכי וגו׳ (כפי פמיני) הרי שחיה ככלל כהמה. ואח״כ פרט מן הנקר ומן הצאן ונתמעטה חיה מן הקרכן
 ואין ככלל אלא מה שנפרט: ומפרט וכלל. כמו שנאמר בעשרת הדגרות לא תחמוד אשת רעך וענדו ואמחו
 שורו וחמורו פרט. שמשמע אלו אין לך לחמוד בלנד אנצ דנר אחר רשאי ואח״כ וכל אשר לרעך חזר וכלל ונעשה
 הכלל מוסיף על הפרט שהכל אסור וכמו שנאמר בהשבת אבדה וכן תעשה לחמורו וכן העשה לשמלתו פרט שמשמע
 שאלו אתה הייב להשיב בלבד אבל צא דבר אמר ואמיכ כלל וכן תעשה לכל אבירת אמין כל אבירות שבעולם
ר הלמד מענינו. במו ב  ונעשה הכלל מוסיף על הפרט הלך אתר הכלל ככימ שתמצא בהורה פרט וכצל: ד
 שנאמר בפ׳ בפלח נענין שנת שנו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו ביום השביעי אינו ר״ל שישנו תחתיהם כל
 היום כולי אלא פלא יצא איש ממקומו אלפים אמה שהוא למד מענינו: אלא פבע מדות שדרש הלל וכוי. אגל
 רכי ישמעאל אומר י״ג מדות הן וכאשר נדפסים כסידורים אחר פ׳ איזהו מקומן. ועיין ככרך כרכות אחר
 כללי הפיס ונספר קרנן אהרן כסופו נקרא מדות אהרן וספר הליכות עולש מבוארים הי״ג מדות נאר היטב:
. כמו גולמי כלי ען שלא נגמרה מלאכתו כן זה אי! דעת כלל נגופו.רש״י. והימכ״ס כתכ וקורא גולם ם ל ו ג  ב
 איש שיש לו מעלות שכליות ומעלות המדות אמנם אינם שלימות ולא הולכות על סדר כראוי אבל יש כסס ערנוניא
 ובלבוליה והתערב בהם חסרון ואין זה •מיס שיש לו דיא שה! מעלות המרות בלבד וכ״ש שאינו כור דאיתא נפיא
 פ״כ מיה הוי״ט ועיש כהר״כ משנה י׳: ושבעה כחנס. קמפרש הכל לקמן: וכנגדו נאמרו בגולם גחלופין.
 חלף הדברים הללו של חכם הפכם סס כגולם ר״כ כי הוא חמרי וחשר השכל ויוצא תמיד מן הסדר כן כתוכ
 כריח (וכתכ התי״ט לפי שהגולם קודם כזמן לפיכך הקדים לשנות ז' דברים נגולס ומ״מ ביאר אח״כ המרזה
 םגחכס שכן נאה להעלות על שפתים ישק מדות החכם. וידיעת ההפכים אחת על כן אמר וחילופיהן בגולם):
י מי שגדול וכו׳. וזה המרה דוקא בתשובה אבל כשאלה הא תכן בפיא פ״ב מיה ולא הביישן למד. תי״ט:  לפנ
. נשנים וגדול כתלמידים. רש״י: שאחי גדול ממני. שאהרן היה נולד שלפה שניס קודש משה ולכך ן י במנ  ו
 סירב בשליחות עד שאמר לו הקב״ה ואהרן יהיה נביאך: ואוננים אנחנו. על מיתת נדב ואניהיא: מעשר
 הקל. שאמרה תירה לא אכלתי באזני(דבריס כי): מיד הודה לו וכוי. לא בוש לומר לא שמעתי אלא אמר
 שמעתי ושכחתי. גמ' בזבחים דף קיא ע״א: ובעיני הגבורה. הודאה של משה. א״נ מעשה אהרן: כיוצא
 נו וכוי מכא! וכוי. עוד יש ללמוד ד״א ממעשה זו כדמפרש: אלא בגדול. הוא נותן מקודם הכבוד: מלמד
 שאף אהרן. דאל״כ למה כעס עליהם ולא על אהרן שגס הוא בכלל הכעס והוצרך להשיב לו ותקראנה אותי כאלה
 ואכלתי חטאת סיוס וגו׳ אלא בשביל כבודו של אהרן הפך פניו כנגד הבנים וכעס כ״כ רש״י וראיס נפי שמיני:
 ולמה לא דנר עס אהרן. ריל הקניה כל שליחותיו. מפרש. דוגמא לזה לעיל רפ״ד ע״ש: כיוצא בו. פאין
 לכנוס תוך דברי חבירו: ד׳ או ה׳ צדיקים וכוי. אע״ג דאברהס לא ביקש על פחות מי׳ מכח דור המבול שהיה
 ח׳ נת וגניו ולא נצולו שאני התם דהקכ״ה ראה שאין שוס לחלוחית זרע קודש יוצא מהן כדאיהא במדרש על
 פסוק הפוך רשעים ואינם (משלי יכ) וכיה בזוהר ואגרהס צא ידע מזה יקשגר שתלוי דוקא גי׳ צדיקים. מפרש:
. עוד יש ללמוד ד״א מן המקום ב״ס שאל יפטר ארס מחנירו אא״כ נוטל רשות ממנו שהרי הקניה אמר ר ט פ  נ
 לא״א כלום אברהם אני צריך לך כיה במסי דא״ר ריש ס״ה עיש : ואינו נבהל להשיב. כדי שתהא תשובתו
 כהלכה ולא סגי ליה כמה שלא נכנם לתוך דברי חבירו אכל יתמהמה ג״כ עד שידע שישיב כהלכה.ד״כ ותי״ט:
י ימים ידברו. סיפא דקרא ורוכ שנים יודיעו חכמה ר״ל הזקנים ישיכו כהלכה והר״ב הניא הקרא כתר  אמרת
 לי זעיר ואמון (שס לו): והלילה אמר הורה גבר. א״ר חנינא בר ספא אוהו מלאך הממונה על הריו;
 לילה שמו וכו׳ כדאיתא בנדה דט׳ז: אלא להודיע וכוי. הנהו ג׳ דבריס מוכה נמי מזה: זה יהודה. שאמר
 רק אנכי אערבנו ודינא הכי להכניס בערבית מה שניטל ממכירי להשיכ לידו לכך השיב לו יעקב כהלכה ונתן לו
 מימי; לאפיקי ראובן שאל שלא כענין שאמר את שני בני תמית השיב לו יעקב בכור שוטה הוא זה וכי בניו הס
 ולא בני כדאיתא רש״י כחומש ע״פ מרז״ל. והריב כתכ שואל כענין התלמוד לרכ. כעני; שעוסק הרכ אז הרב
 משיכ כהלכה כדמצינו באנשים אשר סיו טמאים לנפש ארס שראו את משם עוסק כהלכות פסח ושאלו לו אותו
ל ראשו; ראשו; זה יעקב. כשפלח המנחה לעפו אמר לשלוחים (בפי וישלח) כי יסגפך וגו׳ ואמרת  עני;: ע
 לעבדך ליעקב מנחה וגו׳ פרש״׳ יעל ראשון ראשון ועל אחרון אחרון ששאלת למי אתה לעבדך ליעקב אני וכו׳
 וששאלת למי אלה לפניך מנחה היא שלוחה וגו׳ [וכן שדיבר ללבן כי יראתי נו׳ עס אשר תמצא נוי] א״נ ע״פ מדרש
 וילקוט ריפ ויצא והנה אנכי עמך וגו׳ שהשיבו ליעקב וכו׳ ע״ש: וי״א זו שרה. לא ידעתי לכוון אס לא שהכוונה



 לג
 אמר רבי ישמעאל ברבי יוםי (י) כל זמן שישראל פרוצים בעריות שכינה
 מסתלכך! מביניהם שנאמר(יברימ «) ולא יראה בך ערות,.דבר ושב מאחריך):

ה ושלשים נ ק שמו ר תן פ י נ ב ר ת ד ו ב  א

 פרק תשעה ושלשים
 א W חמשה אין להם פליחה המרבה (לשוב ומרבה) לחטוא .[D והחוטא
 (בדור זכאי. וחוטא)ע״מלשוב. [ח] וכל שיש בידו חלול השט

 M ליהרג היה רשב״ג יושב ותוהה בדעתו ואומר אוי לנו שאנונהרגיןכטחללי
 שבתות וכעובדי כוכביט וכמגלי עריות וכשופכי דטימ. אמר לו רבי ישמעאל
 בן אלישע רצונך שאומר לפניך דבר אחד אמר לו אטור אמר לו שטא כשהיית
 מיטב בסעודה באו עניים ועמדו על פתחך (א) ולא M הנחתם שיכנםו ויאכלו
 אמר לו השמים אט עשיתי כן אלא שומדיט היולי יושבין על הפתח כשהיו
 ענייט באים היו מכניסין אותן אצלי ואוכלין ושותין אצלי ומברכין לשם שטים.
 אמר לו שמא כשהיית יושב ודורש בהר הבית והיו כל(ב) אוכלוסי ישראל

 יושבין לפניך זחה רעתך עליך. אמר לו ישמעאל אחיי [ג](ג) מוכן אדם שיקבל״י״>בעונו. אין ספק לאדם לידע מה דמות למעלה) ואלמלא M כן היו מוםרין
 לו מפתחות ויודע במה נבראו שמים וארץ. [י](הוא היה אומר הכל צפוי והכל
 גלוי והבל לפי דעתו של אדמ. הוא היה אומר הכל נתון בערבון ומצודה
 פרוסה על כל החיים וכו׳). 0) תשובת רשעים מעכבת W וגזר דיגם מחותם.
 ושלות רשעים סופה רעה. והרשות קוברת את בעליה. [ל] תשובה תולה
 ויום הכפורים מכפר. תשובה מכפרת עד יומ המיתה. ויום המיתה (בתשובה)
 [ממרק]. משלםין לרשעים וםקיפין לצדיקים. משלמין לרשעים [בעוה״ז] בבני
 אדם שעשו את התורה בעין רעה ולא נטצא בהם דבר טוב מעולם. וטקיפין

 את פגעו. והיו טתחגנין לאספקלטור זה אטד אני כהן בן כהן גדול הרגני
 תחלה ואל אראה במיתת חבירי [וזה אמר לו אני נשיא בן נשיא הרגני תחלה
 ואל אראה במיתת חבירי] אמר להם הפילו נודלות והפילו ונפל הפור על רשב״ג,
 מיד נטל החרב וחתך את ראשו. נטלו רבי ישמעאל בן אלישע והניחו בחיקו
 והיה בוכה וצועק פה קדוש פה נאמן פה קדוש פה נאמן פה שמוציא סנדלפונין
 טובות ואבניטטובותוטרגליות טי הטמינךבעפד ומי מילא לשונךעפר ואפר.עליך
 הכתוב אומר(זכרית יג) חרב עורי על רועי ועל גבר עמיתי. לא הספיק לגמור הדבר

) וחרה אפי:גייי׳לצדיקים בבני אדם שעשו את התורה בעין יפה ולא נמצא בהם דבר רע  עד שנטלו החרב וחתכו את ראשו. (ועליהם אמר הכתוב(שמית ע
 והרגתי אתכם בחרב [(י) ממשמע שגאמר והרגתי אתכם בחרב] איני יודע4'אנותגין לאלו ואלו קמעה [«] והשאר מונה להם(מרובה. הוא היה אומר הכל
 שהנשים נעשו אלמנות ובנים יתומים. אלא אלמנות ולא אלמנות כגון שלא יוצא והולך ערום והלואי שתהא יציאה כביאה. ר״מ אומר חביב אדם שנברא
 בצלם אלהים שנאי(בראשית ט) כי בצלם אלהיס עשה את האדם. חביבין
 ישראל שנקראו בנים למקום שנא׳(דברים יי) בנים אתם ליי׳ אלהיכם . חביבין
 ישראל שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם שנא׳(משלי ד) כי לקח טוב
 נתתי לכמ תורתי אל תעזובו). (ח) ר״א בר צדוק אומר למה הצדיקים דומים
 בעולם הזה לאילן שעוטדבםקום טהרה (ט) [נ] וסוכה יוצא ממנו למקום טטא
 מה הם אומריס קוצו (י) [ם] סוכה זו טן האילן ויהיה כולו טהור כדרכו. למה
 רשעים דומים בעוה״ז לאילן שעוטד בטקום טמא [ע] וסוכה יוצא ממנו למקום

 ימצאו להן עדים להתירם להגשאכגון ביתר שלא נמלט ממנה נשמה להתיר
 אשת איש וממשמע שנאמר והיו נשיכם אלמנות אני יודע שהבנים יתומים
 אלא יתומים ושאינן יתומים שהיו נכסיהם עומדים בחזקת אבותם ולא היו
 מניחין אותן לירש ולישא וליתן בהן) : ד נלות בא לעולם על עבודת כוכבים
 ועל גלוי עריות ועל שפיכות דמים ועל שמיטת הארץ. על עבודת כוכביט
]. אמרהקב״ה הואיל ואתם רוצין  שגא׳(ייקרא ני) והשמדתי את במותיכם [י
 בעבודת כוכבים אף אגי מגלה אתכם למקום שיש שם עבודת כוכבים [י׳] לבך

 נאמר והשמדתי את במותיכם. על שטיטת הארץ מנין שנא׳(שם) אז תרצה טהור מה הן אומרים קוצו(כ) M סוכה זו מן האילן ויהא האילן כולו כדרכו
ן ב (ל) ששה שמות נקרא האריה . אריה כפיר לביא ליש שחל א מ  הארץ את שבתותיה אמר להן הקדוש ברוך הוא הואיל ואין אתם משמיטין מ
 אותה היא תשמט אתכם ומספר ירחים שאי אתם משמיטין אותה היא תשטט ״ שחץ יי ג ששה שמות נקרא נחש. [נחש]. שרף. תנין. צפעוני. אפעה. עכשוב;
) תרצה הארץ כל ימי השמה. (על נילוי עריות כיצד^׳לד ששה שמות נקרא שלמה . W ידידיה. קהלת. בן יקה. אנור. למואל: י י )  טאיליה לכך נאמר אז

 גוסהת הגר״א הגהות הגרי״ב איבעיי
 ולישא וליחן בהם: [א] בן אלישע כה״ג: [ב] חגיהם השמשי: [ג] לא אלא מוכן: [ד] וגו׳ ואחכם א ורה בגוים (א) ניא ולא הניחם השמש ליכנס: (ב) ניא חכמי: (ג) ניא אתי לא אלא מכאן לאדם : (ד) [גי« למ:]:
 ואומד (דברים ד) כי הוליד בגים וגוי והפיץ ה׳ אחכם וגוי ועבדתם שם וגוי: [ה] ועל ג״ע שנאמד (ויקרא >ח) (ה) נ״א חשבה הארץ והרצה את שבתותיה כל ימי השמה וגו׳: (ו) [סועה ג: ע״ש]: (ו) [יומא פו: ע״ש]:
 ולא חקיא הארץ אתכם ונו׳ אמר ר׳ ישמעאל ברייוסי כ״ז שישראל פרוצים בעריות שכינה מסתלקת מביניהם (ח) [קידושין מ:]: (ט) נ״א ונופו נוטה: (י)נ״א נופו של אילן !ה: (כ) ניא נופו זה: (ל) [סנהדרץ דף צה.]:

 שנאמר ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך . ועל ש״ד שנאמד (במדבר לס) ולא חטםא אח הארץ אשר
 אתם יושבים בה ונו׳ ועל שמיטה: [ו] ששה: [ז] והמרבה לשוב: [ח] והחוטא ע״ט שיוה״כ מכפר. והמחטיא את הרבים. ומי שיש: [ט] אדם חוטא היו: [י] והיה אדם יודע מה דמות למעלה: [כ] אע״פ שנזר דינם
 נחחם : [ל] ערום גנגס וערום יוצא ממנה והלואי שחהא יציאה בביאה. ועל חלול השפ אין תשובה חולה ואין יוהיכ מכפר: [מ] והטגין מרובה מונח להם: [נ] ושוכח: [ם] שובה: [ע] ושוכח: [פ] שוכח: [צ] שלמה:

 כסא רחמים
ט משלמין לרשעיםמעט זכיות שיש להם בעוה״ז. והוו בה קמאי מדוע לא ישלמו לרשעים לכן ע״פ מדותיו משלם שכרו געוה״ז לפי רצונו. ב׳ להכל לפי רוב המעשה ולבן ישלם ס׳ לרשעים געוסיז מעט.  13D ל
 י קצת מצות געוהיב ואמאי משלמין אותו מיעוט זכיות בעוה״ז. ורבו התירוצים ונזכיר קצתם. זכיות כי הס יש לסם רוב העונות ואזלינן בתר רובא. ג' דהרשע באונס וכיוצא כשעושין מעט כצרתה או אפי׳
 א׳ דסכל לפי הענין ומדות האדם כי הרשע שהוא רוצה עוה״ז וכל ישעו כאכילה ושתיה ומלבושים נאים וכיוצא. כרצונם הוא כלי כוונה ובפניה להתיהר וכיוצא ולזה מצוה ולימוד שלהס אינו פועל למעלה אלא למטה ואינו ראוי

 בנין יהושע
 הדבר על האמת ומתיר את האיסור ומטמא את הטהור ובשבת שם מביא ראיה מקרא על זה והנהו תלתא כמדא דף יג. ר״כ. א״נ הרשות נקרא סיצה״ר כמיש המד״ש במשנה הכיל הכל נתון בערבו! אמרו המפרשים רשתות
 על היצה״ר וסיעו אשר הס רשתות ומצודות לצוד את נ״א וכוי עיש והוא היצה״ר הוא המלאך המות לכך נאמר
 והרשות מקברת את כעליה: עד יום. עם יום כצ״ל וב״ז מפירש לעיל סכ״ט ע״ש וביומא שם : משלמין
 לרשעים. בעוה״ז שנאמר ומשלם לשונאיו אל פניו להאנידו(סיפ ואתחנן): ומקיפין לצדיקים. לשין חנוני
 המקיף וקאי אדלעיל החנות פתוחה וסחנוני מקיף ואיתא בעירובי! דף נב לא יאחר לשונאיו אגל מאחר הוא
 לצדיקים גמורים והיינו דאריג״ל וכו׳ סיום לעשותן ולמחר להעוה׳׳ב ליטול שכרן: משלמין לרשעים וכוי. ר״ל
 באיזה רשע אמרי• באיתן שעשו את התורה בעין רעה שלא קיימו מה שלמדו ושמעו ועינם רעה בהתירה ובמצות
 שבס ולא נמצא כהם דכר עוכ ע״כ מקכלים שכר בהאי מצמא על מעוט טובה שעשו גחייסס: ומקיפין לצדיקים
 ובו׳. גאות! צדיקים שעשו את התורה געי! יפה שלומדים לשיש לשמיר ולעשות ולקיים ואז משנת! עולה יפס
 ששיש מתאהג ע״י׳ שאומרים אשרי שזה ילדו אשרי שזה גדלו אשרי רגו שלמדו תורה וכו׳ וכדאיתא יומא דפיו
 ע״א: גותגין לאלי קמעא. ר״ל מתנין שכר לרשע על מיעוט זכיות שלו. ועוד כל מה שנהנה גהעוה״ז נקרא
 קמעא נגד שכר הנצחי שצ העוה״ג ויפה שעה א׳ של קורת ריח כהעוהיכ מכל חיי העיה״ז וגם מה שצדיק
 אוכל ממעשיו פירותיהן גהעוה״ז נקרא קמעא ומעט נגד הקרן קיימת שנשאר להעוה״כ ע״צ פימ: והשאר.
 שלא מגלו הן לצדקת הצדיק ורשעת הרשע . מונה להם מרוגה. מה שמקגליס עוד המותר והעיקר כעוכיכ נחשכ
 להם למספר מרוגה כי אצל הצדיק יפה שעה א׳ של קורת רוח גהעוה״כ וכו׳ ועוד אם זכה נוטל חלק ג״ע
 מהרשע כדאיתא פ״ג דחגיגה והצדיק אינו מרגיש ומכיר געצמו לאותו חלק למשל אס ניתן לו שכר על כתיבת
 סית או כדומה מצות שלא היה יכול לעשוח אותם כחייו מפני חסרון כיס לכן הוא בעיניו הכל טוכה מרוכה
 וכן ההיפך לרשע מדומה לו עונש של גיהנס מרובה יותר על רשעתו שעשה. כי הרכה שנשכח ממנו וגם שמגיע
 לו חלק חגירו של צדיק כגיהנס כדאיתא בחגיגה שם וזה שאמר הכא והשאר מונה להם מרובה מ״ל לפרש
 סוגיא זו. והי ינחני במעגלי צדק. ואגב אמינא מה ששמעתי טעם נכון שזכו כמה רשעים לכמה מצות רכות
 וגדולים כגון קניית ספר תורה והכנסת כלה. וצדקה לעניים הגונים וכדומה. משוס שהצדיק חכירו שיהיה נוטל
 חלק הרשע כג״ע כדלעיל לא היה סיפק גירו לסנך מצות מפני חסרו! כיס על פי מזלו הנולד כו. וכדי שלא
 יהיה חסר לצדיק המצות הללו לכן הרשע עושה שליחותו כזה כדאיתא ריפ כיצד מכרכין כברכות. כזמן שישראל
 עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשיח ע״י אחרים. וראוי לאמרו: הכל יוצא. להעוה״ז ערום וכד״א (איוכ
 א) ערום יצאתי מבטן אמי וערום אשוב: והלואי שתהא יציאה מן העולם בלא חטא כביאה על העולם בלא
 חטא: רמ״א. כפ״א פ״ג מיד שר״ע אומר זה המאמר ג״כ. ואפשר כאמת אמר ר״מ הכי כשם ר:ע כרוב
 סתם מתני׳ רימ אליבאדר״ע כדאיתא כסנהדרין דף ס״ו ע״א ועיין כרש״י ספיד דככורות דף לד״ה תיתי לי:
 שגברא כצלם אלהיס. לכן מוטל עליו לעשות רצון קונו רש״י. וככל אדם אמר התנא וכמו שהוא הראיס
 שממנו הביא שהוא נאמר לבני נח לח לבני ישראל לבדם ירצה התנא לזכות את כל האדם אף לבני נח ומאמר
 מלא אמר סרמביס בפיח מהל׳ מלכים וזיל צוה משרע״ה מפי הגבורה לכוף את כל כאי העולם לקבל מצות
 שנצטוו ב״נ וכל מי שלא יקבל יהרג. והמקבל אותם הוא הנקרא גר תושב ככ״מ וכוי כצ המקבל שבע מצות
 ונזהר לעשותן ה״ז מחסידי אוה״ע ויש לו מלק לעוה״ג. והוא שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שצוה בהן הקביה
 בחורה והודיענו ע״י משרע״ה שגני נח מקודם נצטוו בהן אבל אס עשא! מפני הכרע הדעת אין זה גר תושב
 ואינו מחסידי אוה״ע ולא מחכמיהם עכיל והאריך גזה התוייט עיש ועיייל פל״ו דיה ג' מלכים: שגאמר
 גנים אתם וגו׳. הא דלא הגיא מקרא המוקדם (שמות ד) גני ככורי ישראל. כ׳ במדיש לסי שבפסוק בניס אתם
 הודיע לישראל בעצמם שהם גנים כמיש כניס אתם וכן לעיל גצלס אצהים סודיע לג״א נעצמס. וכן לקמן בלקח
 סוב נתתי לכס עיכ והתוייט כתכ לפי שהקרא כני בכורי אפשר לפרש על אותו דור בלבד שרצה להוציאם ממצרים
 וכו׳ ומנלן לדורות הבאים וכו׳ אכל סך קרא כניס אתם נאמר אצל מצות שנצטוינו בה לדורי דורות ע״ע חק
 ולא יעבור לא תתגודדו וגוי שהם חובות הגוף הנוהגים ככ״מ וככל דור ודור וקראן בניס ע״כ ול״נ דהתס כמצרים
 עדיין לא קכלו התורה וסיתה החשיבות מישראל סכא זהו יעקכ אכינו ע״ה ולכך נכתכ כלשון יחיד כני ככורי
 וכדכחב רש״י שם כשם המדרש שקאי על יעקכ שכאן חתם הקכ״ה על מכירת הככורה שלקח יעקב מעשו עיכ
 אכל לאמר מ״ת קראם כלשון רבים כניס אתם וגי'שחשיבות היו להס לבדם ג״כ אפי׳ הרבו לפשוע כמדבר עדיין
 חכיכותיה גבן ונקראו כנים כי מיס רכים לא יוכלו צכבות את האהבה מיל: כלי ממדה וכו׳. המורה כלי
 גדול וחשוב הוא שבו נברא העולם שנא׳(משלי ח ל) ואהיה אצלו אמון אמרה תורה אני הייתי״ כלי אומנתו וכו׳
 שנאי כראשית ברא וגו׳ ואי! ראשית אלא תורס שנא׳(שם) ה׳ קנני ראשית דרכו. רש״': שגאמר כי לקח
 טוב. כל מעשה כראשית שנא׳ כו וירא אלסים כי טוב לא נברא אלא כשביל התורה שנקרא לקח (כד״א יערוף
 כמטר לקחי)(דגריס לג).ר״ג ועיין גתוי״ט: למה הצדיקים דומים כהעוה״ז. גיסורין הבאים עליהם •רש״י
 ספ״ק דקדושין דף מ ע״ב: וסוכה יוצא. ונוף א' כלומר מעט ממנו. שם : מה הס אומרים . זה ליתא
 שם כגמרא אלא הכי איתא נקצן נופו כולו עומד כמקום טהרה: כדרכו. שםאיתא כגמרא כך הקכ״ה מביא
 יסורין טל הצדיקים בהטיה״! (על מעוט טונות שבידם ונמצאו כלם נקיים רש״י) כדי שיירשו הטוה״נ שנאמר
 (איוב ח) והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגא מאד: למה הרשעים דומים כהעוה״ז. כטובה שמשפיע להם
 רש״י: וסוכה יוצא. נוף מעט ממנו אף אלו יש כידס מעוט טובות וזכיות (שס): מה הן אומרים קוצו
 סוכה זו מן האילן. כ׳ז ליתא סתם כגמ׳ אלא כך נקצן נופו כולו עומד במקום טומאה ופרש׳׳י קבלת שכרם
 היא קציצת נופם: כדרכו טמא. שם כגמרא כך הקכ״ה משפיע להן טובה לרשעים כהעוהיז כדי לטורדן ולהורידן
 למדריגה התחתונה (מדריגה אשוליייא כדרך שעושי! מדרגות למריצין שסביבות המגדלים כשמגכיהיס קרקעיתה
 רש״׳) שנאמר (משלי יד) יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות ופרש״׳ כשרואי! הרשעים שלוה! נראית

 דרכם בעיניהם ישרה ואחריתה של אומה שלוה הזמנת דרכי מות הימה: ששה שמות נקרא האריס וכו׳
 משוס דבריש הפרק מביא חמשה דברים לכך מביא גס כן מך מקראים ששה וכולם מסורסים במקראות

 עד סוף הפרק:

 מחשגן. רש׳י: א״ל ר״י ביא. עיין מעשה זו באורך כתנא דכי אליהו סרק למ״ד ומסכת שמחות פ״ח: שיקבל
 אס פגעו. אל תשאל טעם ותהרהר אחר מדותיו של הקכיה כי מוכן אדם לפגעו אין טעם גרגר כי בך גזרה
 חכמת אל ולפניו גלוי הטעם וצדיק ה׳ בכל דרכיו וגו׳ אבל אנחנו חטאנו כ״כ המפרש: לאםפקלטור. בלשון
 רומי ממונה להרוג מחוייגי מיתה למלכות ה״כ במוסף הערוך ערך ספקלטור: אגי כהן. ריי כן אלישע: אגי
 נשיא. רשכיג: מיד נטל החרב. ספקלטור הניל: סגדלפוגין טובות . עי״ל פ״א דיה סנדלפון: חרב
 טורי. אתה חרב עורר את עצמך על הרועה ריל על מלכות רומי הרשעה שמניתי אותו להיות רועה את עמי: ועל
 גבר עמיתי. שומר צאני כמוני: הך את הרועה. אתה החרב הן את השר על שהשחית את עמי כינ המפרשים:
 ממשמע שנא׳ [וכוי] אני יודע וכוי. זהו מצמא באפי נפשיה ואיידי דמכיא הקרא מפרש אותו בי וודאי ממיתת
 ד׳י בן אלישע ורשביג ידעו הכל ולא בהסתר נהרגו וכן מונח לקמן דקאמר לדוגמא כגון ביתר ונוי א״ו דלא
 קאי אדלעיל אלא ס" המקרא גס׳׳ע יכדאיתא נמי גג״מ דליח עיש: והשמדתי את במותיבס. סיפיה דקרא
 ונתתי פגריכם על גלוליכס(דהיינו עבודת כוכבים) וכתיב בתריה ואתכם אזרה גגייס גמ' פ' בימ שס: ומספר
 ירחים. ר״ל מספר השנים וכמו שפרשיי שם בפי בחקתי החשבון שכעים שנה של גלות ככל היו נגד שכעיס
 שמיטוה שלא שמטו גא״י: שגאמר ולא יראה. חסר הכא לפרש מהיכן מוכח שעל שפיכות דמים גלות כא לעולם
 רק כאשדשע" שיד שכינס מסתלקת שנאמר ולא תחניפו וגו׳ ולארז לא יכופר גדם וגו׳ ולא תטמא את הארן
 וגו] אשר אני שוכן גתוכה וגו׳(דברים לה) ובדאישא פ׳ גימ שם נמצא היכאדהשכינה מסתלקת סוי אמ״כגלומ:
 על גילוי עריות. הא דמפרש זה לבסוף והוא שני למילתיה עכודס כוננים ג״ע משוס שהפסוק שהניא לראיה הוא

 מאוחר כקרא דברים כיג :

 פרק תשעה ושלשים חמשה אין להם סליחה . כלומר קשה סליחתה כי צריכים תשובה גדולה
 י ע"! ועי״ל כעין זה פל״ז דיס שגעה: המרבה לשוב. כחטאים משונים
 כזה מראה שלא עשה גראשונה משוגה כהוגן שעיקרה עזיכת החטא וכדכתג הרמג״ם פ״ג הל״כ מהל׳ תשוגה
 ויעיד עליו הנורא היודע תעלומות שלא ישוב לזה המטא וכעין זה כהכ המפרש: ומרבה למטוא. גמטאאמד
 כ״ש שמשוכסו קשה כדלקמן פימ ויומא דפיו ופיז כיו! שעבר אדם עבירה ושנה כה נעשה לו כהימר: והחוטא
 גדור זכאי. שהיה לו ללמוד ממעשיהם הטובים ולא פשה כן לכך גס כן משובמו קשה אי נמי אס גם הוא היה
 זכאי ולא חטא הוו כולי עלמא זכאי והיה משיח כא כדיא (ישעיה סיא) ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארן
 וכדאיחא פרק חלק דצ׳ח ע׳א אין בן דוד כא עד שיהא כולו זכאי וכו׳ ועיי! נפיק דקדושין משרה משונחו
 קשה שעיככ הגאולה. והמפרש כתכ שהחוטא כדור זכאי אינו שב מהרס כ׳ סומך עצמו שמסתמא עולם נדון
 עיפ רובו וכוי עיש: וחוטא עימ לשוב. כדאיתא לקמן פ״מ וסוף יומא האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב
 אין מספיקין נידו לעשות תשוכה • וכל מי שיש כידו חלול השם . קשה מכולם עיי״ל פכ״ט וכיומא שס ודא׳׳ר
 סיב: .בעוונו. שנחשב לגברא רכה דכוותיה לעון אס עשה כזה כדאימא שס כיומא ה״ד מלול סשס כגון
 ונו׳ אעיס שאדם אמר שאינו משונ כמוהו לא נמשנ לנלוס. אינ געונו דייק שנקרא מלול השם אס עשה נאממ
 הטון לאפוקי אס מושדי! אותו לשקר ואויניס אפקוה לקלא נישא אדרנסע״ז א״ר יוסי יהא מלקי עם מי שחושד!
 ואין גו שכת קי״מ ומ״ק דמיי: אין ספק לארס לידע וכו׳. אינו ינול להשיג דנר גדול הזה וגרפ״ג דמגיגה
 איתא כל המסתכל כארבעס דברים וכו׳ והמפרש כמנ ע״ר דאימא המם נדף ייג ע״א ע״ש: ואלמלא. כמו
 אס לא כמו כסוף מגילה אלמלא מעמדות וכו׳ כן הכא ספ" אבל בשאר מקומות הוא כמו כוי״ו אס לו כשבת
 דף קי״ח אלמלא משמרין ישראל שתישגתות עיי! נערוך: היו מוסרי! לו מפתחות. מכח זה היה יכול להחיות
 ממיס ולעשות מוסתים וכעין זה גילקוט (תהליס ג) על יפסוק לדוד גגרחו וגו׳ ח״ל זש״ה לא ידע אנוש ערכה
 (איוג כח) א״ר אלעזר לא נהנו פרשיית התורה על הסדר שאלמלא נתנן על ססדר כל מי שהיה קורא כהן היס
 יכול להחיות מתים ולעשות מופתים לפיכך נתעלס סדורה של תורה והוא גלוי לפני סקכיהשנאמר ומי כמוני
 יקרא וגו׳(ישעיס מד) עכ״ל ועפיז פירשתי ססוק(בקהלת ג ט) ראיתי את הענין וגו׳ את הכל עשה יפה בעמו
 וגו׳(ר׳׳ל שאין מוקדם ומאומר כתורה והיפך הסדר) מכלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה האלהיס
 מראש ועד סיף וקיל: הוא היה אומר. ר״ל ר״ע ב״מ נפיא ס״ג מט״ו ע״ש: והכל לפי רעמו של אדם.
 כל מעשם מי אדם מה שעשה ומה שעתיד לעשות הכל גלוי לפניו ולא תאמר כיון שהקנ״ה יודע מה שיעשה
 האדם איכ הוא מוכרמ כמעשיו שיהיה צדיק או רשע כי הרשות נתונה כידו לעשות.טוב ורע ואין שוס דבר
 שיכריחהו כלל וכוי כי לא ממשכומיכם ממשבותי וכוי ר״כ כשם רמכיס. ועיין בתוי״ט שהאריך כזה גס מור׳׳ס
 אלשי״ו במגילת איכס על פסוק מפי עליון לאתצאהרעוה כוי. וכנושאי כלי הרמב״ם פ״ה מסלי משוכה: הוא
 סיס אומר. נמי ר״ע כדלעיל: הכל נתון בערבו!. שהכל טרכיס זל״ז ל״א על כל מעשה יש לו ערכות להקכ״ס
 ונשמתו של אדם פרכ ככל איכרים זכו זכתה היא. לא זכו לא זכתה היא ונדונית כ״כ רש׳•׳. והמדיש כשם
 החסיד כסב זה המאמר הוא נגד הבל צפוי כלומר שא«״5 שהכל 5פוי ויודע סשיגיה בעושי רע לא משלם כדי
 רשעתו מיד. כי הכל נתון בערכון כלומר שיש לו ערכות שלא ימלט מידו ע״כ תוי״ט: ומצודה פריסה על
 כל המ״ם.. שאינו יכול להשמט מיוס המיתה ומיום סדין(שם) ועיין• כס׳ אור לישרים של מורי הגאון מהר״ז
 איידלין זצ״ל דרשה ׳״ד דף צג עיכ וממצא נממ: תשובת רשעים מעכבמ. אס רשעים מעכבים א״ע
 במשוכס: וגזר דינם ממוסס. אינו נקרע הגזר דן לאפוקי אס משאו משובה גדולה היא שמקרעת גזר דין
 בדאימא יומא דף סו אבל המס אימא כגמרא כזם״ל משוכה המומלטין(רשעים גמורים. רשיי) מעכבמ הפורענומ
 ואפי' שנתתם עליו גזר דין של פורענות עכ״ל נמצא אם נמי הכוונה הכא לזו ראוי לגרוס תשובת רשעים
 מעכבת. אע׳פ שגז״ד ממותם: ושלית רשעים סופה רעה. מתון שלותם הס יושבין ומהרהרין בעבירה רש״י
 שם ובגמרא שם איתאסופס תקלס. ובסנהדרין דף עא ע״ג איתא שקט לרשעים רע להן ורע לעולם: והרשות.
 והרמות רש״י ־ קוברת את כפליה. שנאמר וימת יוסף (שמות א) ואמ״כ כל אמיו כרכות דף נס ובסוטה
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 פרלן ארבעים ״יי(זה) אין לו חלק: ח ארבע מדות ביושבים לפני חכמים. יש דומה לספונ יש
 י * דומה לגפה יש דומה למשפך יש דומה למשמרת. דומה לספוג כיצד זה תלמיד
 א (א) ארבעה דברים אדם העושה אותן אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן חכם שיושב לפני חכמים ולמד מקרא ומשגה ומדרש הלכות ואגדות כשם שספוג
 קיימת לעולם הבא. אלו הן כבוד אב ואם וגמילות חסדים סופג את הכל כך הוא סופג את הכל. לנפה כיצד ת״ח פיקח שיושב לפגי
 והבאת שלום בין אדם להכירו ותלמוד תורה כגגד כולם. ד׳ דברים אדם העושה y (תלמידי) חכמים ושמע מקרא ומשגה מדרש הלכות ואגדות כשם שגפה מוציאה
י את הקטח וקולטת את הסולת כך הוא מוציא את הרע וקולט את היפה.  אותן גפרעין ממגו בעולם הזה ולעולם הבא. עבודת כוכבים וגילוי עריות 8
 ושפיכות דמימ ולה״ר(י)יותר מכולם: ב (ג) זכות יש לה קרן ויש לחפירות למשפך כיצד זה תלטיד טיפש שיושב לפני ת״ח שמע מקרא ומשגה הלכות
 שגאמר (ישעיה ג) אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו. עבירה יש לה ואגדות כשם שהמשפך מטיל מכאן ויוצא מכאן כך הוא כל דבר ודבר שטטילין
. למשמרת  קרן ואין לה פירות שגא׳(שם) אוי לרשע רע וגו׳. וי״א יש להם לעבירות פירות באזגיו גכגםים מכאן ויוצאין מכאן ראשון ראשון גשטט והולך לו
 שגאמר (משלי א) ויאכלו מפרי דרכם וממועצותיהם ישבעו: j ((י) כל המזכהי^׳ביצד זה תלמיד רשע שיושב לפגי חכם ושמע מקרא ומשגה מדרש הלכות
ואגדות כשם שהמשמרת מוציאה היין וקולטת השמרים כך הוא מוציא את  את הרבים אין מגלגלין עבירה על ידו שלא יהא תלמידיו גוחלין העולם הבא מ 1
 היפה וקולט את הרע. ר׳ אליעזר בן יעקב קורא אותו קרן נקוב [ל] קיטועה.
 קטועה כיצד זה תיגוק שגותגין לו מרנלית וחוזרין ונותנין לו פת זורק את
 המרגלית וגוטל את הפת חוזרין וגותנין לו כלי חרם זורק את הפת וגוטל את
 החרס לא גמצא בידו כי אם כלי חרם בלבד י ט לעגין תלמידיט דרש רבן גמליאל
 הזקן ארבעה דברים דג טטא דג טהור דג מן הירדן דג מן הים הגדול. דג טמא
 כיצד בן עגיים שלמד מקרא ומשגה הלכות ואגדות ואין בו דעה. דג טהור
 כיצד זה בן עשירים שלמד מקרא ומשגה הלכות ואגדות ויש בו דעה. דג מן
 הירדן כיצד זה תלמיד חכם שלמד מקרא ומשגה מדרש הלכות ואגדות ואין בו
 דעת להשיב. דג מן היס הגדול כיצד זה ת״ח שלמד מקרא ומשג־! מדרש
 הלכות ואגדות ויש בו דעת להשיב: י ד׳ [מ] מדות הם. יש רואה ונראה גדאה
 ואיגו רואה רואה ואיגו גראה איגו רואה ואיגו גראה. רואה וגראה כגון הזאב
 והארי והגמר והדוב הברדלס והגחש והליסטין והגייסות אלו רואין וגראין.
 גראה ואיגו רואה כגון הסייף והקשת והרומח והסכין ומקל(ט) וקיגוקגות גראין
 ואיגן רואין. רואה ואיגו גראה זו מכת רוח רע. איגו גראה ולא רואה זה
 מכת חולי מעיים ן יא (י) ארבעה חכמים הם. הרואה רבי יוחנן בן גורי בחלום
 יצפה ליראת חטא. ר״א בן עזריה יצפה לגדולה ולעשירות. ר׳ ישמעאל יצפה
 לחכמה. ר״ע ידאג מן הפודעגות : יב שלשה ת״ח הם. הרואה בן עזאי בחלוט
 יצפה(כ) לחסידות. בן זומא יצפה לחכמה. אלישע בן אבויה ידאג מן הפורענות:

 והוא יורד לשאול שגאמר(תחלים טז) כי לא תעזוב גפשי לשאול. ובל המחטיא
 את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה כדי שלא יהיו תלמידיו יורדים
 לשאול והוא נוחל העולם הבא שנא׳(משלי פח) אדם עשוק בדם נפש עד בור
 ינוס י. ך(י־׳) האומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה. אחטא
 ויום הכפורים מכפר אין יום הכפורים מכפר. אחטא ויום המיתה (י) ממרק
 אין יום המיתה (י) ממרק: הרבי אלעזרברבי יוסי אומר החוטא ושב והולך
 לתומו אינו זז ממקומו עד שמוחלין לו והאומר אחטא ואשוב מוחלין לו עד שלשה
 פעמים ולא יותר: ן ארבע מדות באדם . האומר שלי שלך ושלך שלי
 וכו׳). ארבע מדות בתלמידים הרוצה [א] שילמוד וילטדו אחרים עין טובה.
 [ב] ילמוד ולא ילמדו אחדים עין רעה. ילמדו אחרים והוא לא W ילמוד זו
 מדה ביגונית וי״א זו •מדת סדום. לא [י] ילמוד ולא ילמדו אחרים ה״ז רשע גמור.
 ארבע מדות [ח] בהולכי לבהמ״ד. מתקרב ויושב יש לו חלק. מתקרב [ו] ואיגו
 יושב אין לו חלק. מתרחק ויושב יש לו חלק מתרחק W ואיגו יושב אין לו
0) יושב ושותק אין לו חלק. מתקרב .  חלק ן ץ [ח] שואל ומשיב יש לו חלק [ט]
 ויושב בשביל שישמע וילמוד יש לו חלק. מתקרב ויושב מפגי שיאמרו איש
 פלוני מתקרב ויושב לפני חכם אין לו חלק. מתרחק ויושב בשביל שיגהוג
 כבוד במי שהוא נדול יש לו חלק. מתרחק ויושב בשביל שיאמרו איש פלוני
 אין צריך לחכט זה אין לו חלק. (ח) יושב ושואל בשביל [י] שיאמרו איש

ע שלשה גביאים הם. הרואה ספד מלכים בחלום יצפה לגדולה ולעשירות. ישעיה ' י ל א ו ש י W יושב ושואל ומשמש לפני חכמים (זה) אין לו חלק(ח) יושב ו נ ו ל  פ

 בשביל שישמע וילמוד יש לו חלק. יושב ושותק בשביל שישמע׳ וילמוד יש מ יצפה לגחמה.ירמיה ידאג מן הפורענות: יך שלש כתובים הם.הרואה ספר תחלים
 בחלום יצפה [נ] לעגוה . משלי יצפה לחכמה. איוב ידאג מן הפורעגות :

׳ ד ת י  גוסחת הגר״א מ
 [א] שילמד : [ב] ילמד: [נ] ילמד : [ד] ילמד : [ה] ביושבי כיח :.[ו] ייושב: [ז] ו־ושב: [ח] יישב ושואל
 יש : [ט] יושב ושואל אין לו חלק. יושב ושותק יש לו חלק: [י] בתחלה צ״ל בבא דייל חלק ואח״כ בבא
 דא״ל חלק דוטיא דאידך ג' בבי: [כ] נ״א שואל וטשיב: [ל] קרן קיטוע. קטוע: [מ] מכות: [נ] לחםירוח:

 לו חלק . יושב ושותק בשביל שיאמרו איש פלוגי יושב ושותק לפגי חכמים
 הגהות הגרי״ב

 (א) [פאה פ״א מ״א שמן דף קנז. קדושין דף לט: מ.]: (ב) נ״א כנגד כולם: (ג) קדושין דף מ.: (ד) [יומא
 דף פז.] : (ה) [יומא פה:]: (ו) נ״א מכפר: (ו) ניא שואל (ואינו) משיב אין לו חלק יושב ושותק יש לו
 חלק: (ח) ניא שואל ומשיב: (ט) ניא והגריא כידון: (י) [כרכות דף גז: ושם כל הענין]: (כ) נ״א מהופך :

 נ״ב [נ״א] היה קורא אוחו קרא נקובה וקטע : קיטועו!. ג״ב גיא קרא :
 כסא רחמים

 תומת ישרים » קורא אוחו קרן נקוב קיטועה

 ל: בבא בתרא דף טז.] נראתי יצהיר בראתי לי תורה תבלין לו דייקא תבלין שמנפירו להיות טונ. יזה טעם «״ש
 [קדושין דף מ: וש״מ] תלמוד גדול שמניא לידי מעשה שהוא מנטל היצר הרע ויכול לקיים המצות: והאומר
 אחטא ואשוב מוסלין לו עד ג״פ ולא יותר. זה הלשון קשה ומ״פ הרב אהנת חסד יש לגמגם. וצ״נ להגיה .
 חטא וחזר וחטא מוחלין לו ג״פ ולא מחר כצ״ל: ילמדו אחרים כצ״ל. ופי׳ שאחרים ילמדו תלמידים והוא
 לא ילמד אך הוא לומד לעצמו זו מרה בינונית כיון שהוא לומד ורוצה שאחרים ילמדו תלמידים. והרכ מין

 יהושע נתקשה נזה אך הרנ אהבת חשד פי׳ כהוגן ע״ש:

 בגין יהושע
 כתג הרמכ׳ס כי המצות כולם ע״ג וסוטה דכ״ב ע״ג לעולם ילמוד אדם שלא לשמה כי מתון שלא לשמה וכוי מחלקי' המיס׳ שם בין היכא שלומד
ם לפני חכמים. השתא מיירי  לקנטר או לקיגול פרס וליראת טונש או להתגדר ולקנות שם עיש): ביושבי
. הוא צמר היס רמגיס. וגמוסף הטריו ג ו פ  גענין הסברא ישרה וגרירת הדגר הצודק מהגלתי צודק. ר״ג: ס
 כתכ שהוא גדל על פי סיס מקצף סנקפא רך ומלא גקכיס ושואב כל דגר לח וקראו חז״ל כן לכל דבר שהוא
 שואכ דכר אחר ונעתקה מלה זו לכל דכר קל מלא חורים כמו רקיקים תרגום ורקיק אחד יאיספוג. והערוך
 פ״ ספוג הוא על ראש דג אחד גדול שגיס וכשעה שמרים ראשו להסתכל כעולם יורד אותו הספוג על עיניו
 ואינו רואה פלוס וגחכמה בראו הקב״ה יתגרו ויתרומם לעד. כדי שלא לאגד את עולמו שלא היתס ספינה
מה לספוג כיצד וכוי. כשם שספוג סופג את סכל כין עכורים וכין צלולים  ניצולת מפניו ע״ש באריכות: דו
ה פ ג  כן יש תלמיד משובח שלבו רחכ לשמוע אכל אינו רחב כ״כ שיוכל להבחין בין עיקר לטפל. רשיי ור״ג: ל
 כיצד ונו׳. נפה מוציאה את הקמח נמקוס שטוחנין כרמייס של גרוסות לצורן סלת למנחות שאותו קמח שנופל מן
 הנפה נקרא אכק של מנחות כדאיתא נמנחות ספ״ו דהוי גרוע ופסולת לגני מה שנשאר ננפה שנשרה קליפתן
 מפני שלתתן נמים חוזרים וטיחנין אותם עם איחס גריסין של חטים שנשארו ננפה דק ומזציאין מהן סלת נקיה
. אנטווי׳ר נ5עז ך פ ש  כך מי שיש כו כחלנרר ולצנן שמועותיו יקיצט האמת מן השקר !הנטל. רשיי ור״נ: מ
 וכלשון אשכנז טרעכט״ר והוא ככלי שנותנים ט״פ חנית או ע׳פ סנוד כשרוצים למלאותו יין או שמן שמכניס
 נזה ומוציא כזה שכל מה שמכניסים מלמעלה יוצא ממנו למטה כך יש תלמיד ששוכח אש הכל וככוצעו כך פולטו
. בלשון אשננז זייע״ר שמתני! גו משקה לגרר וקולטת את השמרים וזולסת ממנו הזך ת ר מ ש  רש״׳ ור״נ: מ
 והצלול כו יש אדם שמניח את העיקר ועומק ההלכה ומחזיק גירו הטפל ודנר שצ נטלה(שם): ראב״י קורא אותו.
 ריל איתן שני כתות שמכוונים לעיל למשפך ולמשמרת היה דאגי׳ קורא אותו של משפך קרן נקוכ כ׳ נמו בקרן
 נקוב יוצא הקל לריק שמכניס בתוכו. כן יש תלמיד כבולעו כך פולטו והקול ייצא כאשר נכנס. וקיטיע הוא
 נגד משמרת ומכנה אותו כסס קיטוע באשר שאותו תלמיד רשע מוציא את היפה וקולט את הרע וזה גריעותא
 יותר ממשמרת שעל כ״פ כשמרים עדיין משקה טובה מעורב כו. ולכך ממשיל נמי לתינוק שזורק המרגלית וכו׳
 עד כלי חרס גירו בלבד שהוא ג״כ זורק לגמרי הטיב והיפה ובוחר רק רע כמשל כחרס כנ׳ל פירושו של דבר :
 לענין תלמידים. כלומר לענין צימוד יש ד׳ חלוקים ממפרש ואזיל: ד ג וכו׳. מה שמכנס לדג ע״ו דאי׳
 בברכות פרק הרואה דשיא שהשיג! הדגים לשועל. ימה כמקים חייתני יכו׳ כך נזמן שאני עיסקיס בתורה
 דכתיכ בה(דכריס ל) כי הוא חייך ואורך ימיך וכוי כשאנו פוסקים מדית עאכיו ע״ש נמצא כמו חיות הדג ביס
 כך חיותנו כתורה והיא יכונה נמ׳ כשם מיס כד״א (ישעיה ניס) הוי כל צמא.לכו למיס וכדאיתא בתענית דיו
 וסוכה דל״כ ולקמן פמ״א. וכן המפרש הניא רעיא מהימנא דפי שמיני דאי' סתם וגיס וחגבים וכו׳ עד מה
 נוני ימא חיותן כימא ואי לא ידעי! לשאטא כמיא אימן מייתן. אוף תיח מארי מתניתין חיותייסו באורייתא
צד גן עניים. ר״ל עני גדעת וכדאיתא גנדריס דמ׳א אמר אגיי  ואי אתפרשין מיניה מיד מתים ע׳׳ש: כי
 נקטינן אין עני אלא בדעת כמערכא אמרה מא כיה כולא ניה דלא דא ניה מה כיה דדא קני מה חסר דדא לא
 קני מה קני. ופירוש שס דצא קני דעה מה יועיל צו כל מה שיקנה . וכתב המהרש״א לכך העני! בפול צרמו נין
 כדברים הגופניים וכין הרוחניים כולן תליין כדעה. מפרש: ואין בו דעה. להכי! מה שלומדים עמו. אינ
ן עשירים. ריל משיר גדעת  מיד דאיתא במ׳ר ויקרא ספ״א כל ת״ח שאין כו דעה וכו׳ ועייל פ״א מזה : ב
ג מ! סיס הגדול וכוי. התורה נקרא ים כדכתיג(א־וכ יא) ארוכה היא מארן  שמכין מה שלומדים עמו: ד
 מדה ורחגה מני ים א״כ החכם הכולל שיש נו דעה להשיג כל מה ששיאלין אותו להשיכ הן דבר קטן והן דבר
 גדול וידו בכל דומה לדג גדול שטס הגדול שיש גכחו לשוט גו לארכה ולרחגה. ובחלוקה שלישית שאין נו
to דעה להשיב מכנה אותו לירדן שאין גדול כל כך כמו הים וגם ירדן הוא לשון ירידה כן הת׳ח ההוא אין גו 
ע מדות וכוי יש רואה. משום דקמשינ לעיל ב ר  להשיג כ״כ כמו זה האחרון אשר דימה לים הגדול. מפרש: א
 מריש הפרק עניני ארכע משוס הכי קחשיג עוד מה שהוא ארכע ואח׳כ קחשיג של שלשה כסוף כניצ והמפרש כתג
 ד׳ מיני נזקין חלוקים לטנין רואה ונראה ונ״מהרואהא׳ מד׳ מדות מיל בחלום ידאג ממנו ויפיש רחמים שלא
 יזוק מהם ראם רואה בחלום רואה ונראה ידאג שלא יזוק מן הזאב והארי וכו׳ וכן אינך דקחשינ להו כל א׳ נפי
 מדרגתו ויגיד עליו ריעו בסיפא ד׳ חכמים הן סרואה אותן בחלום עכיל: ד׳ חכמים הן. בברכות דף מ ע״ב
ע יצפה לגדולה ולעשירות. גן ח״י שנה סיס ראג״ע כשנתמנה י ב א  קחשיג רק שלשה וליתא התם ריג״נ ע״ש: ר
 לנשיא כדאיתא התם ד׳ כח ע״א ובשבת ד׳ נד איתא מעשירות שלושי״ג אלף צאן היה מעשר בכל שתא עיש.
 מפרש: רבי ישמעאל יצפה לחכמה. שס גגרכות א-תא הרואה ר׳ במלוס/יצסה לחכמה: ריע ידאג מ! הפורענות.
 מהרוגי מלכות היה והיו סורקי! את כשרו במסרקות של ברזל כדאיתא התם דס״א ע״ג. אגל שם דניזעיג אימא
ן  ר' ישמעאל כן אלישע ידאג מ! הפורענות ופרשיי מהרוגי מלכות היה כדלעיל פכ״מ והפשיטו עור קרקפתו בחייו: ב
 עזאי יצפה לחסידות. משוס דלא היה נשוי אשה מפני שנפשו היה חשקה בתורה כדאיתא יבמות דף סג עיכ ואפיה סיס
 ניצול מן החטא ואין לך חסיד גדול מזה. מפרש: אלישע בן אכרה. הוא אחר כדאי' בחגיגה ד׳ טו יכ״ם ננרבית
 שם אחר ידאג מן הפורענות : ם׳ מלכים יצפה לגדולה ולעשירות. משוס רפס נזכר דוד ישצמה ושאר מלכי
 ישראל. אבל שם איהארק הרואה ספר מלכים יצפה לעשירות: ישעיה יצפה לנחמה. דרוב ישעיה נחמות.
 ורוג ירמיה פורענות ישם איחא עוד יחזקאל יצפה לחכמה: ס׳ תהליס וכוי לענוה. דדוד הים עניי גדול כדכתינ
 (שם ככ) ואנכי תולעת ולא איש. אנל שס אימא הרואה ס׳ מהלים יצפה לחסידות: משלי יצפה לחכמה.

 ששלמה

 לשנר עוה״נ ומשדה משלם להם הזכיות נעוה״ז. ד׳ נמה שמקרו דשכר מצות נהאי עלמא ליכא ואמא׳ והאיכא
 נל תלין ונימא להו לרבנן דהירא' נידו של אדם וכשמקייס מצוה ניראת ה׳ שהיא שלו אומן קונה נשנמ כלי
 ולינא נל תלין. אנצ הרשע שאין לו יראה לא קנה וצריך לשלם שנרו נעוה״ז. אלו התירוצים תירצו המפרשים

 ואני נעניי הארכתי כזה בדרושים בכמה מקומות נסיר:
. ה״ג רכינו האר״׳ זצ״ל דלא כל הפירות אוכל כעוה״ז רק מקצת סירות : ות״ת כנגד הן תי רו  פרק מ מפי
 1 כולם. אפשר לומר משוס דע״י התורה מבטל היצהיר ולא עוד אלא שעושה היצה״ר טוב דו״ש [קדושין דף

ה דכריס וכו׳ אוכל סירותיהן נעוה״ז וכו ע ב ר  פרס ארבעים א
 1 נמלקים בהחלה על שני מלקים המלק הא׳ במצות סמיומדות לאדם בנפשו כמה שיש גינו

 ונין הקנ״ס כגון ציצית ותפילין ושכת ועבודה כוכבים. והחלק השני במצות התלויות נמועלמ נ״א קצמם עם
 קצתם כגון אזהרה על הגניבה והאונאה והאיבה והנטירה וכגון הצווי באסנמ איש אמ מנירו ושלא נסית אדם
 להזיק לחבירו ולא יעמוד על דם רעהו וכבוד האבות והמכמים שהם אבות הכל. וכשיעשה האדם המצות המיותרות
 לנפשו מה שיש כינו וכין בוראו מחשב צו לצדקה ויגמלהו הקכיה עניה להעוה״כ כמו שנאמר גפי חלק וכשעושה
 האדם המינות התליות כחועלח כ״א זע״ז כמו כן ממשב לו לצדקה להעוה״כ לפי שעשה המצוה וימצא טובה
 כהעוה״ז כעכור שנהג מנהג הטוב בין כ״א כי כשינהג מנהג הזה ונהגו אחרים כמנהגו יקבל כמו כן שכר מהענין
 ההוא וכל המצות שבין אדס לחכירו נכנס בג״מ ושים לכך עליהם כי כן תמצאם שהרי הילל הזקן כשבת דף ל״א
 כשאמר לו העוכר כוכנים למדני חורה על רגל א׳ אמר לו דעלך גיש לחברך לא תעביד וכשתחקור על העני! הזה
 תמצא תית שקול כנגד הכל כי בתיה יזכה האדם לכל זה כמו שבארנו כתחלת דברינו שהתלמוד מביא לידי מעשה
. הוא נמו העיקר רמנ״ס רפ״ו דתרומות. והרמנ״ן נתנ כחומש פ'  ענ״ל פ״א דפיאה זע״ש נתי״ט : והקרן
ה״ב. עיין תוי״ט רפיב  אמור על פסוק נעצם היוס הזה שנענור שהנח נקרניים יקרא גוף הדנר קמי: להעו
 (דף פא) דיה שאין אחה יודע מתן שכרן: כאו״א . ספ״ק דקדושין דף מ ע״א איתא ראיות לנל זה עיש:
ת כנגד כולם. כי נת״ת יזנה הארס נבל זה שהתלמוד מניא לידי מעשה נדלעיל לשון רמנ״ם: ד׳ מרים ׳ ת  ו
 וכו׳ נפרעים ממנו כהעוסיז וכו׳. ר״ל אפיי לרשעים שמגיע להם שכרן הטוג נעוה״ז והעונש לעוה״ב עי״ל
 פליט אבל הנהו. ג' ראשי עבירות שדינם יהרג ואל יעבור נפרעין ממנו העונש אפילו לרשעים כהעוהיז. ולה׳ר
ת יש לה קרן. כדלעיל והקרן קיימת להעוה״כ: כו  יוסר מכולם. בי לה״ר כולהי אתנהו כהו ליק ותמצא: ז
 ויש לה פירות. כהעוהיז: שגא׳ אמרו צדיק כי טוב. אמרו למי שהוא צדיק כי טוב עשה. רשיי: כי
 פרי מעלליהם יאכלו. גמול.מעשיהם נמצא מוכח מדכתיכ פרי מעלליהם שיש להם פירות וכיש הקר! כ׳ מהיכן
 יבואו ספירות אס אי! הקר! קיימת: וי״א יש להם. ספ״ק דקדושי! דף מ ע״א איתא עבירה שעושה פיחת(כגון
 מלול השם שאדם חשוב עוכר עבירה ואחרים למדין ממנו לעשות כן רשיי) יש לה פירות ושאי! עושה פירות אין
י דרכם . שאוכלים גמייהם בצרות המוצאות אותם לרשעים מהעבירה הפירות והקרן  לה פירומ עיכ: מפר
 שמורה להס בגיהנם כיכ רשיי כמשלי (שם א): אין מגלגלי! עטרה עיי. יומא דף פז אימא אי! מטא כא
 עיי ופרש״, הקכ״ה הוא מדמה אה העבירה מלפניו שלא הבא לידו: גוחלין העוס״כ. שם כגמרא אימא שלא
 יהא הוא בגיהגם ותלמידו כגיע: כי לא תעזוב נפשי וגוי. למדנו שהקכ״ה מונע את המטא מלהכשילו רש״י:
ם נפש • ד א יהא תלמידיו יורדים לשאול. שם כגמרא איתא שלא יהיה הוא כג״ע ותלמידו כגיהנס: ב ל  ש
ד בור ינוס . עד יום מותו ינוס לעזרה שיתכפר  שיש עליו עונש דם הוא הממטיא אמ מכירו ואבדה נפש עיי: ע
 לו וסיפיה דקרא אל יסמכו כו משמים להספיק כידו לשוב אלא יהא י הוא כג״ע והלמידו בגיהנסכ״ז מפרשיי
 שם כמשלי ובגמרא שס איתא עוד אל יתמכו בו שלא יפול אלא מבימי! אומו ויפול כבור גיהנס: האומר אמטא
א ויוסיכ ט ח  ואשוב. האומר אחטא ואשוב אחטא ואשונ כצ״ל תרי זמני וכ״ה במשנה סוף יומא: עייל סל״ט: א
 וכי׳. מאחר שעליו הוא סומך לחטוא אינו מכפר גמרא ורש״י והרמכיס כתכ שהוא כמו אמרם אין מספיקי!
 נידו לעשות תשוכה ולפיכך לא יעזרהו השם שיעשה כצום כפור מה שראוי לו לעשות כדי שיכפרו לו עונותיו
 נאומו היוס ונתנ התוי״ט ולפי זה נראה דהנא נמי נתרי זמני נמו נרישא: והולך לתומו. שהולך מעתה
ד ג׳ פעמים. שס נגמרא יומא דף פו ליתא האומר אמטא ונו׳ אלא  בתמימות ויעזוב החטאים כשלימות: ע
 כך איתא אר״י כר״י עכר ארס עכירה פעם ראשונה מוחלין לו וכו׳ רכיעימ אין מוחלין לו שנאמר(עמוס נ)
 כה אמר ה׳ על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיכנו ואומר(איוכ לג) הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש
ע מדוח כאדם האומר שלי וכו׳. עיין במפרשים כפ״א ה״ה מיי: וי״א זו מדמ סדום. ב ר  עס גכר וכו׳: א
 לא ידעתי לכוון אס לא למד מה מרה בינונית או מדת סדום היא זו. גס בפ״א ליתא הנך חלוקים על למוד
 כ״א על צדקה וכתב על זה המד״ש ח״ל למה לא נקט התנא שס אלו הארבע מדות בתלמידים רוצם שילמיד
 ולא ילמדו אמרים עינו רעה כסל אמרים וכי׳ והיה הכל מדבר בלמודי התורה ע״ד דאיתא שם כשאר המשנה
 אלא כהיות שכענין הלמוד לא שייך כעצס עינו רעס בשל אמריס על השכר העתיד לינתן להם כי אולי הקב״ה
 ינסה אותם ויפרעו להם לעוה״ב. אמנם כענין הצדקה כי השכר הוא מוכרמ לבא כד״א (מלאכי ב) ובחנוני
 נא כזאת וגו׳ והריקותי לכס כרכה על בלי די וכתיב ככד ה' מהונך וגו׳ (משלי ג) וימלאו אסמיך שבע וגו׳
 ע״נ נאשר שהשכר מוכרמ הוי ליה כאילו כא ושייך למימר כיס עינו רעס עכ״ל עיש ואס לא שהכוונה הכי
 ילמדו אחרים שמספיק או מתאמן שילמדו לכד ולא רצה ללמוד מהם בתורת רב או מכר אבל על כל פנים לומד
 הוא בעצמו ביחיד לכך היא מדה בימנית שלא רצה ללמוד מאחרים וגס הוא אינו רוצה ללמוד מהם אכל ייא
 זו מדת סדום. ויותר ניל להגיה שצ״ל ארגע מדות גנותני צדקה כדקחשיכ בסיא שם כי בלאו הכי קשה הכא
ב ויושג. ר״ל שמתקרג לת׳ח ר ק ת  למה אינו מביא הך סיסקא של ארכע מדות של מתני צדקה וכו׳ : מ
ב לת״ח . ומראה נעצמו שאוהב להם : ר ק ת  זיושכ עמהס ללמוד: יש לו חלק. עמהס כדין חנרותא: מ
ק ויושג. שאינו מקרג עצמו לתיח ללמוד נחכרותא אכל עכיפ יושב לכד ח ר ת  ואינו יושג. ללמוד עמהס: מ
ק ויושג. שיושג למטה אגל עכ׳ס ח ר ת י שיאמרו וכוי. היינו לשוס ערמה להחזיקו לת״מ : מ  ולומד: מפג
ל שיאמרו וכוי. שהוא פלא לשם שמיס(ואע״פ דאיהא בנזיר דכיג י ב ש . מת״ח: ב ק ח ר ת  יישב ללמוד: מ



ר  ל
 [ו] רץ אחריו ג׳ מילין. יצאו אנשי תעיר לקראתו אמרו לו שלום עליך רבי
 אטד להם למי אתם קוראים רבי אמדו למי שמטייל אחריך אמר להם אם רבי
 זה אל ירבו כמותו בישראל. אמרו לו ה״ו מה עשה לך אמר להם כך וכך עשה
 לי אמרו לו אעפ״כ- מחול לו. אמר להם הריני מוחל [לו] ובלבד שלא יהא רגיל
. אותו היום נכנם ר״ש לבית המדרש גדול שלו ודרש לעולם יהא  לעשות כן
 אדם רך כקנה ולא יהא קשה כארז מה קנה זה כל הרוחות באות ונושבות
 בו הולך ובא עםהמ דממו הרוחות חוזר הקנה עומד במקומו(ח) [D לפיכך
 זכה קנה ליטול הימנו קולמום לכתוב םפר תורה. אבל ארז אינו עומד במקומו
 אלא כיון שנשבה רוח (ט) דרומית עוקרתו והופכתו על פניו. ומה מופו של
) ומםבבין ממנו בתים והשאר]  ארז [באים עליו סתתין ומסתתין אותו(י
 משליכין אותו לאור מכאן אמרו יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז:
 ב ושלשה דברים נאמרו [ח] בבני אדם הנותן צדקה תבא עליו ברכה. והמלוח
 טוב ממנו. הנותן(כ) [ט] מחצה ממותר זהו למעלה מכולן: ג שלש מדות
 בתלמיד חכם. שואל ומשיב חכם. שואל ואינו משיב למטה הימנו. אינו שואל
 ואינו משיב זהו למטה מכולם יי ד שלש זיעות הן יפות לגוף זיעת חולי זיעת
 מרחץ זיעת מלאכה. זיעת חולי מרפא. זיעת מרחץ אין לך כיוצא בו: ךן(0 שש
 דמעות הן שלש יפות ושלש רעות. של בכי ושל עשן ושל ביתהכםא רעות
 (מ) של םס ושל שחוק ושל פירות יפות: ן שלשה דברים בכלי חרם בולע
 ואינו פולט ואינו מבאיש כל מה שבתוכו. (נ) שלשה דברים בכלי זכוכית אינו

ק ארבעים ר י נתן פ ת דרב ו ב  א
 ח(א) M מיתה לרשעים גאה להם ונאה לעולם. לצדיקים רע להם ורע לעולם.
 M שקט לרשעים רע להם ורע לעולם לצדיקים טוב להם וטוב לעולם [ג].אל יעמוד
 אדם ערום כנגד בית קדשי הקדשים: ט(ב) הגכגס לבית הכסא לא יחזיר פגיו לא
 למזרח ולא למערב(0 אלא לצדדין(י) לא יפרע עצמו מעומד אלא מיושב. ולא
 יקנח אדם עצמו בימין אלא בשמאל ומפני מה אמרו לא יקנח אדם עצמו בימין
 אלא בשמאל דבי אליעזר אומר מפני שמראין בה דברי תורה. ר׳ יהושע
 אומר מפני שאוכל ושותה בה: י כל אהבה שהיא תלויה בדבר וכו׳ איזו היא
 אהבה שהיא תלויה בדבר כו׳. כל מחלוקת שהיא לשם שמים כו׳. איזו היא
 מחלוקת שהיא לשם שמים כו׳ כל כנסיה שהיא לשם מצוה כו׳ כל כנסיה
 שהיתה לשם מצוה זו 00 כגסת אגשי [י] הגדולה ושלא לשם םצוה זו כנסת

 אנשי דור הפלגה:

 פרק אחד וארבעים
 א רבי שטעון אומר ג׳ כתרים הם אלו הן כתר תורה וכתר כהונה וכתר
 מלכות וכתר שם טוב עולה על גביהן. כתר כהוגה כיצד אפילו גותן
 (לו) כל כסף וזהב שבעולם אין נותנין לו כתר כהונה שגא׳(במדבר הה) והיתה
 לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם. כתר מלכות אפילו נותן כל כסף וזהב
 שבעולם אין גותגין לו כתר מלכות שנאמר (יחזקאל ליו) ודוד עבדי נשיא להם
 לעולם אבל כתר תורה איגו כן עמלה שלתורה כל הרוצה ליטול יבא ויטול

 שגאמר(ישעיה נה) הוי כל צמא לכו למים הוי עמל בדברי תורה ואל תתעםלףי״אבולע(ואיגו פולט) ומראה כל מה שבתוכו במקום חם חם במקום צוגן צוגן
 בדברי בטילה. מעשה בר״ש בן יוחאי שהיה מבקר את החולים ומצא אדם מ'' ן [י] ארבעה דברים קשין לתשמיש המטה. הבא מן הדרך והעומד מלפו

M הספר ([והעומד מלפגי החולי]) והיוצא מבית האםורין יי ח כל המקבל ^ f אחד שתפוח ומוטל בחולי מעיים ואומר גידופין לפגי הקב״ה א״ל ריקה היה 
 לך [ה] שתבקש רחמים על עצמך ואתה אומר גידופין. א״ל הקב״ה יסלקגו־ני״אעליו [ל] ארבעה דברים [מקבליןאותו] להיות חבר(איגוהולך לבית הקברות
 ממגי ויגיחגו עליך. אמר יפה עשה לי הקב״ה שהגחתי דברי תורה והייתי מ״׳ ואינו מגדל בהמה דקה)[איגו גותן תרומה לכהן עם הארץ איגו עושה טהרות
' ־ ׳ ׳ אצל עם הארץ אוכל חולין בטהרה]: ט [מ] 00 כסף מצרים חזר למקומה v ׳ ־  ־
 שגאמר (שטית יב) ויגצלו את מצרים ואומר (בראשית טי) וילקט יוסף את כל
 הכסף [(ע) ואומר(מלכים א יי) ויהי בשגה החמישית למלך רחבעם עלה שישק
 מלך מצרים וגו׳ ויקח את אוצרות בית ה׳ וגו׳]. (*) כתב שמים חזרה
 למקומה שגאמר(משלי«) התעיף עיגיך בו ואיגגו [בי עשה יעשה לו בגפים
 כגשר יעוף בשמים]: י רבי יהודה בן תימא אומר הוי עז כגמר וקל כגשר

 הגהות הגרי״ב ורץ
 (א) [סנהדרין דף מא־.]: (ב) [כרכות דף סא:]: (נ) נ״א אלא לצפון ולדרום : (ד) [גרנות סנ.]: (ה) נ״א בנו!
 כנפה ישראל לפני הר םיני: (ו) [וננמ׳ תענית דף כ. רבי אלעור ברבי שטעון]: (ו) ניא ר״א : (ח) נ״א
 ומה סופו של קנה יה זכה: (ט) נ״א צפונית: (י) ציצ [וטסככין וכן גרס הגר״א]: (כ) נ״א לטחצה ולטוהר :
 (ל) [שנת דף קנא:] : (מ) ניא דטעות סם דטעות חרדל יפה לעינים של שחוק יפה טכולם :
 (נ) עי׳ נסור אורח סייס סימן תנא ועיין נר״ן פרק כיש: (ט) [פסתיס דף פז:]: (ע) ציל וכתיב :

 (פ) [עי׳ פסחים שס]:

 מתעסק בדברים בטלים. מעשה (י) בר״ש בן אלעזר שבא ממגדל עדר מבית
 רבו והיה רוכב על החמור ומטייל על שפת היס ראה אדם אחד שהיה מכוער
 ביותר א״ל ריקה כמה מכוער אתה שמא כל בגי עירך מכוערים כמותך.א״ל
 מה אעשה לך לאומן שעשאגי ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית. כיון
 שידע(0 ר״ש שחטא ירד מן החמור והיה משתטח לפגיו א״ל געגיתי לך מחול
 לי א״ל איגי מוחל לך עד שתאמר לאוטן שעשאגי כטה טכוער כלי זה שעשית

 גוםחת הגר׳׳א
 [א] שלש דברים אטרו: [ב] יין ושנה לרשעים נאה להם ונאה לעולם לצדיקים רע להם
 ורע לעולם . פזור לרשעים נאה להם ונאה לעולם לצדיקים רע להם ורע לעולם . ג׳ דברים אסרו חיים:
 [נ] שקט לרשעים רע להם ורע לעולם לצדיקים נאה להם ונאה לעולם כינוס לרשעים רע להם ורע לעולם
 לצדיקים נאה להם ונאה לעולם : [ד] כנסת הנדולה : [ה] לבקש: [ו] והיה טטייל אחייו: [ז] ולא
 עוד שזבה : [ח] בנותני צדקה: [ט] למחצית שכר! [י) שלש: [כ] הקזה: [ל] שלש : [ט] נ׳ חזרו

 למקומ! ישראל כפף מצרים וכחב שמיט. ישראל שנאטר(ירמיה כז) בבלה יובאו ונוי:

 תומת ישרים , אלא כיון שנשבה בו רוח כצ״ל: אוכל חולין בטהרה. כאן חסר בהעחק והיה כחוב עוד שם זה הלשון אמרה לו בהו של פלוני אהובך אמר הטלך לעבדיו הפשיטו כליה והלבישו כלי מילת והושיבוה על
 מטית כסף וזהב הלכו עבדיו ועשו כן לימים סרחה הנערה על המלך אמר המלך איני מכה אותה ואיני הורנה אלא טלו מה שעליה והלבישוה כליה ותלך לבית אביה לקיים מה שנאמר ועמה הנלי
 לבבל בעזרא סימן הי: כסף מצדים חור למקומה וכוי. ולי אני חם ן' יחייא המניה נראה שמה שחסר מתחלת מאמר זה הוא מה שאמרו חז״ל במסכת פסחים דף פיז ע״ב והביאו הילקוט במלכים סימן ר״ד בטעט
 חופפת אולי היה כחוב כן בנירםחו וז״ל המאמר חני ר' חייא מאי דכתיב אלהים הבין דרכה והוא ידע את מקומה יודע הקב״ה שאי! ישראל יכולין לסבול אכזריוח של ארמיים לפיכך הנלה אוחן לבבל ט׳ ריח
 אמר כו׳ ר' יוחנן אמר מפני ששנרן לבית אמן משל לאדם שכעס על אשתו להיכן משנרה לבית אמה והיינו דר׳ אלכםנדרי דאטר שלשה חזרו למטעת!. ישראל וכסף מצרים וכתב לוחות . ישראל הא דאמק ניב
 [כיה] בגמרא אבל הילקוט הוסיף וז״ל ישראל דכחיב ביהושע טיט! כיב בעבר הנהר ישבו אבוחיכם מעולם. וכחיב בעזרא סימן ה׳ וביתה סחריה ועמה הנלי לבבל . כסף מצרים דכחיב ויהי בשנה וכוי כתב
 הלוחות דכחיב ואשברם לעיניכם הנא לוחות נשברו ואותיות פורחות עכ״ל המאמר . ופרש״י ז״ל כסף מצרים שבזזו ישראל בצאתם ממצרים כדכתיב וינצלו את מצרים . ובימי רחבעם עלה שישק מלך מצרים ונטל
 את כל האוצרות עכיל רשיי זיל. וזה שכחב רשיי ז״ל הוא טטאר יוחד באורך ב6׳ ערבי פסחים דף קי״ט ע״א עיש : והנה אין ספק אצלי שכך היה חחלח המאמר נם בזה כי פה הוא מונה הדברים של שלשה שלשה
 והיה מחחיל שלשה חזרו למקומ! ישראל וכסף מצרים וכתב הלוחות . והסרה חלוקת ישראל ובקל יוכל המעיין לראות כי המשל שהמשילו בגמרא מפני ששנרן לביח אמן שאמר על בבל הוא מה שניכר בזה אמי
 המלך איני מכה אותה כוי וחלך לביח אביה. ושני המאםדים מקרא אחר דרשו. עם שיש לדקדק איך מביא ראיה מפסוק ועמה הנלי לבבל כי ידוע אצל הכל כי ועמה בלשון ארמי הוא כמו והעם בלשון הקדש
 וא׳כ איך הוא דורש שהעמ היה תחלתו מבבל דבשלמא לנמרא דיר! דטייתי ראיה טפםוק בעבר הנהר גיחא אבל לטאטר שלגו ולפי גירסח הילקוט היכי מוכח לה מהאי קרא והנראה לי הוא כי אם כוונת הפסוק
 היחה לומר והעם הנלה לכבל היה ראוי להכתב ועמא באלף בסוף התיבה ימדכתב ועמה בהיא וכמפיק בהיא מורה שרוצה לומר עמה של בבל הנלה לבבל והוא דקדוק נכון: את אוצרות בית ה׳ ואת אוצרות בית

 כסא רחמים הגהות מהריעב״ץ
 פר? מא שגאמר סוי כל צמא לכי למים. מה מיס בזול והס חיות העולם כן התירה תורה מונח״'PP פרס מא אמר יפה כוי. נ״כ רשביי : והייתי מתעסק כדברים בטלים. ניכ שעבר על מיש [משלי כג] באזני
 י זוית כל הרוצה ליטול יבא ייטול והיא כזול כמו המים וחיות העולם: לעולם יהא אדם רך 1 כסיל אלתדכר כי יבוז לשכל מלין ואומר [שם ט] אל תוכח לן ואיח [אבות פיר] אל תנחס חברך
 כקנה בשעה שמתו מוטל לפניו ואת״ל כשעת קלקלתו ואמרו [עי׳ עירובי( מא:] סיסורין מעבירין כו׳ ועד״ק ואמרו
 [ניב טז:] אין אדם נתפס על צמרו וראיס מאיוב. לכן היו דברי תוכחתו לעני סועת סמתגולל בדמי יסוריו נמשכים דברים בטלים ודאי: והעומד מלפני הספר. ניב סמנלמ: והעומד מלפני החולי. ניב כלומר עמד מן החולי:

 בנין יהושע ,
 ששלמה מכס גדול היס . ושם קמשיכ עוד מן סכמוכיס הרכס עיש: מיתה לרשעים נאה לסם. שאין מוסיפין' לדבר ס׳: לכו למיס. לתורה ובילקוט ישעיה על הך קרא הרבה טעמים למה נמשלה התורה למים: והייתי

 מהעסק כדברים בטלים. אעיפ שרשכ״י היה מבקר החולי שהוא מגדולי ג״מ כדאיתא כנדרים ר״מ ומ״א ולאו לחטוא : וגאה לעולם . ששקטה כל האין: לצדיקים רע להם. שהיו מוסיפין זכיות : ורע לעולם שהיו
 דבר בסל הוא. מימ תית כנגד כולם ורשנ׳י תורתו אומנתו היה כדאיתא פיק דשכת על משנה ומפסיקין לקיע
 מעשה ברשכיא. כתענית דיכ ע׳כ אי׳ ר׳א כריש וכבר פירשתי הלכה זו עד ואל יהא קשה כארז דא״ר סיד
: ג׳ דברים נאמרו '  כסיד עיש: ג׳ דברים. איידי דריש פרקין דקחשיכ ג׳ כתריס קא מני עוד מעלות של ג
 כצדקה. וכש״ע י״ר סרמיט סיו קחשיכ שמנה מעלות כצדקה עיש: אבא עליו כרכם . מכתיב כי כגלל סדנר
 הזה יברכך ה׳ אלסיך(דנריס מיו): והמלוח טוב ממנו . לפי שאין העני בוש כרכר רשיי כשנת דף סיג ע״א:
 ניא למחצה ולמותר. וסיפ שנותן לעני עיסקא בידו למחצית שכר שיחלקו בריוח ויותר מעט כשביל שכר טרמא
 שהוא מהעסק כחצי טחן שלא יהא מימזי כרבית דעתה אין עני מתבייש דשלו הוא נוטל שמתעסק ומרויח (כיי
 ומפרש) ושם כפכח איחא בזס״ל ומטיל בכיס יוהר מכולן ופרסי׳ ומטיל לכיס ממוח ומלאי להשהכר בהם למחצית
 שנר ונוי: שלש מדות נת״מ. עייל פ״מ: ושל ניס הכסא . מתוך יסורין רש״י פכ״ג דשכת דף קנ׳א: של
 פירומ. כגון רימ מרדל(שס): בולע. לאפוקי זכוכית שאינו בולע כדלקמן: ואינו פולט . דהתורה העידה
 על כ״מ שאינו יוצא מידי דפיו לעולם. והא דלא מהני ליה הגעלה ממינ תירצו הפוסקים משוס דפולט מעט
 מעט ולא נכמ אמח: בכלי זכוכית אינו בולע. הובא מזה סאדר״נ בהגימ פ״ס דהצ׳ ממן ומצה וככ״י כא״מ
 סיס תג״א ועיש כשו״ע סכיו: ארבעה דכריס וכו׳. פיז דגיטין דף ע' ע״א לא קמשיכ הנך ג' העומד מלפני
 הספר וכוי כ״א הכא מן הדרך וכוי עיש וקצת תימס על שו״ע באימ סי׳ ר׳מ שלא הוכא מזס כלל גס תימס מל
 המגיא ס״ס סנ״ל שכתב כשס הזוהר וס״י היוצא מטת הכסא לא ישמש וכו׳ והוא מפורש כן כגמרא הניל וזמנה
 לסמסין שיעור מצי מיל ע״ש: כל המקנל עליו ארנעה מריס.. פינ דדמאי מיג איתא בהיפך המקבל מליו להיות
 מכר וכו׳ ועיש בריב ותוייט מה שמאריכין כזה גם על סוגיא לבכורות ספ״ד דף ל ע״כ. כי שס מנואר גיכ
 דיני תיח וזקן יושב כישיבה עיש: להיות חבר. לעני! טהרות דהיינו פרוש ויהיו בגדיו ומשקים שלו טהורים.
 ולשון הרמכים מכר נקרא ת״ת וכן יקראו לתימ מכריא ונקרא כזה השם כי מכרמס זציז מכרה נאמנות כי היא
 מברה לשיש ועיין דא׳ז רפ׳ד: אינו הולך לבה״ק. שם במתני׳ דדמאי איתא ולא יהא מטמא לממיס: ואיגו
 מגדל בהמה דקה. שזה אסור כאיי שלא ירעו כשדום אתרים ריב וכספיז דביק כתב הטעם משוס ישוב איי
 שמפסידין את הזרעים עי״ל פליה דיה ואין מגדלין: לכהן ע״ה. שס כדמאי איתא אינו מוכר לע״ה למ
 ויבש. וכתב הריב דאין מוסרין לע״ה טהרות וכו׳: אצל נרם. שם אימא ואינו ממארמ אצל פיס ולא מארמו
 אצלו בכסותו והטעס שלא יכא ליד׳ טומאה עיי ע״ה ע״ש: אוכל חולין כטהרה. ניל שזה פי׳ לדלעיל מסו מכר
 מסיים האוכל מולי! בטהרה דאליכ ממשה הוי והוא מתמיל רק כארבעה. אבל יותר נראה שקאי על העיס שרוצה
 לאכול מולי! נטהרה שמכר לא יעשה לו משוס דעיה אימ יודע ליזהר שפיר: כסף מצרים. שכזו ישראל בצאתם
 ממצרים מכתיב(כפ׳ כא) וינצלו את מצרים ובימי רמכעס עלה שישק מלך מצרים ונטל את כל האוצרות כדלקמן
 רשיי רפימ דפסתיס דף פז עיכ: ואומר וילקט יוסף וגו׳. אותן האוצרות לקחו עמהם וינצלו ישראל את סכל:
 כתב שמים חזרה למקומה. סס כגמרא איתא כזה׳ל ג׳ חזרו למטעחן כהכ הלומות דכמיכ(דברים ט) ואשכרם
 לעיניכם כלומר דכר פלא ראיתם שם שהעין פונה להסתכל כו רש׳י אכל האדרינ מכיא מקרא דמשלי שהוא קרוב
 לפשוטו יותר: התעיה וגו׳. מלשון פפיפה ותנועה כלומר כשעה קלה עודך תנענע עינך להסתכל כו ואיננו.
 כי פתאום יאבד. וכאילו עשה לעצמו כנפיס לעוף ממך חיש מהר כנשר הזה הממהר לעוף לצד השמים ונכסה
 מהעין מפרשים. ודפ שבפסחים שם קחשיכ הגמרא עוד חרא היינו ישראל שחזרו ג״כ למטעחן עיש. וכן ראוי
 להגיה הכא כד שיהיה שלשה דכריס כדקחשינ עד מס ושם מניא הגמרא מקראות עיז ע״ש וזקיני הרב הגאון
 מוה' פייטל זצ״ל כספרו מק נתן כספר שני דף קא עיא מאריך כסוגיא זו דפסחיס למה מפרש הגמרא בתחלה
 כסף מצרים ואמ״כ כתכ שמיס הלא כתכ שמים היה מוקדם עיש [ולקימ דמיירי שלקמום ישראל ומזח למקומן
 וכסף מצרים לקחו ישראל כצאתס. והלוחות לקמם משה רכינו אמר מעמד סיס וא׳כ כסדר נקטינהו]: ר״י בן
 תימא אומר וכי'. יכסמוך לההיא לריט דקאמר עשה שבתך חזל תנינא לה בפסחים דף קיכ ע׳א ואתא לאורויי
 לן דלא אמר רבי עקיבא אלא כמי שהשעה דוחקת לו כיותר אכל צריך ארס לזרז עצמו כנמר וכנשר לעשות רצון
 אניו שכשמיס לככד שכתות וייט כנמר אלנגריייש בלעז אדוק ולהוט ומחזיק כהן כאכזרי. וקל לרון מהרה כלא
 עצלות. וגגור ורטיאו׳ש בלעז נעל זרוע צעסוק ננל נחן רש׳י: עז ננמר. ממר הזה סלד מן חזיר סיער
 והלטאה. כי נפת יחס האריות. הלניאה מננסת ראשה נשנכי היער ונוהמת ותונעת את הזנר. והחזיר שומע
 קולה ורונעה. ונמר יוצא מנין שניהם ולפי שהוא ממזר הוא עז פנים אע׳פ שאין נו גנורה כיכ אף אתה הוי
 עז ולא סתנ״ש צשאוצ מרנך מה שלא המת. נאותה ששניט צא הניישן צמד: וקל משר. לחזר אחר למודך ולא

 מיגע

 מניני! על דורס ומוכיח,! את הדור. כל זה מפרשיי' בסנהדרין דיע עינ: שקט לרשעיםוכוי. מתוך כך
 חושני! ועושי! רעות הרנה נאשר שיש להם סנאי נדבר : לצדיקים טוב להם. שיש לסם פנאי למסוק
 נתורה ונמצות רש״ שם דף ענ רע׳א. כלומר ולא שיהיו שקיטיס גס מטרדת תורה ומצות תי״מ: כגגד
 בית קיק. נכרכות ריפ הרואה אימא נמשנה לא יקל ארס את ראשו(לא ינהג קלות ראש רשיי) ננגד שער
 המזרח שהוא מכוון כנגד בית קיק עיכ ולדעתי שגם הכא כציל כי ערום אסור ככל מקום מפני צניעות אפילו
 שלא כננד בית קיק וכדאיתא תענית דף יא וחגיגה דף ״ז אל יאמר מני כחדרי חדרים מי רואני כ׳ הקב״ה
 מלא פל סארן כבודו •־ הגכגם לכיס וכוי אלא לצדדים . כברכות דף סא ע׳ג ממלק ממי הרנס מלוקים נזה
 פיש וברש״: רא׳א מפני שמראי!. שס דף סב אימא רינ כר יצחק אמר מפני שמראס וכו׳ וכן ריע. ורא״א
 מפני שאוכל כה פיש וכיס בדאיר ספ׳ז עיש: שמראין בס דית. שם אימא טעמי הורה ופרשיי נגיממ
 טעמי מקרא של תנין נין בניקוד של ס׳ כין בהגבהת קול ובצלצול נעימות הנגינה של פשטא ודרגא ושופר
 ומהפך. מוליך ידו לפי טעם הנגינה ראיתי נקוראיס סנאים מאיי עיכ: ר׳ יהושע אומר מפני שאוכל ונו׳.
 שס איתא רייא מפני שכותנ נה . יעיד איתא התם טעמים אחרים. רנא אמר מפני שהתורה ניתנה נימין
 שנאמר (דברים לג) מימינו אש דת למו. ור״ש נ! לקיש אומר מפני שקושר נה תפילי! עיש: כל אהנה וכוי.

 פד סוף הפרק עיין במפרשים כפ״א שם בפיה:

 פרס אחל וארבעים רבי שמפו! אומר ג' כתריס סס. סנתוניס בתורה שחייבה תורה לנהוג בהם
 י כנוד. ר׳נ: כתר תורה. נתינ כיה וסדרת פני זקן זה שקנה חכמה. וכתב
 רש״ ואינו רומס לשנים אחרים שאין השנים כהונה ומלכות שוי! בכל ארס כדלקמן ולכתר תורה אפשר לו ככל
 מי שיפסוק כה כדלקמן וכדאמרינן נמי פיק דמגילה דף ו׳ יגפתי ומצאתי תאמין לכך גדול כתרה של תורה
 משנים הללו ועוד התורה אמרם כי מלכים ימליכו(משלי ח) וגדול הממליך מן המלך גמרא ורש׳, כיומא דף
: וכתר שם טוב פולס טיג. שכל הגי כמרים צריכים לו. שאס מימ הוא ומי שומפניה שרי לבזויה . נ  מג פי
 ואס כ׳ג הוא אמרינן שם במפשה דשמטיס ואכטליון וכוי עיש ואס מלך סוא כתיב ונשיא געמך לא תאור בפושה
 מפשה טמך. «'כ מי שיש כידו מטיט ושמועתו טונה מממת מפשיו אמיפ שלא מצינו לו כתר בתורה שיהיו
 ממוייניס לנהוג בו כבוד הוא עולה עיג שהוא משוכמ מכולם שכלם צריכים לו. ונאמר נמי(קהלת ז) טוב שם
 משמן טוכ. שמס שצ מנניה מישאצ ועזריה שהיו כעלי מעיט מנדב ואביהוא שנמשמו בשמן המשמס שהרי הללו
 נשרפו וסללו לא נשרפו. וסי׳ לגי כתריס אלו. זר הארון. וזר שלמן. וזר מזכמ סזסכ כדאיתא שם כיומא. רש״י
 וריב: ברית כהונת עולם . הא דסכיא קרא דפינמס ולא מהפסוקים מוקדמים חקת עולס לו ולזרעו אמריו
 (שמות נת) לכהונת עולם לדורומס (שם מ) ברית מלמ עולס וגו׳ לך ולזרעך אתך(במדבר ימ) ועוד פסוקים עיז.
 משוס דרצה להוכיח האדרינ שאין הפסק לכהונה אפילו כזהיז כשעה המורכן לכך מביא הקרא דפינמס שהוא
 אליהו שעדיין בכל יוס עומד ומקריב חמידין מאימא בפשרה מאמרומ מאכימ ח׳ג פכ״ג אמרו מל אליהו שהוא
 מקריב תמידי[ כבהמ׳ק כמורבנו שהרי בקדושתו הוא עומד ואתיא כי הא דתנינן סוף מדיות מקריבי[ אף שאין
 בית ואפשר שגנזו לו קופות מתרומות הלשכה כדי שיהיו באיס משל צכור. ועל העורות של קדשים כותב שס
 זכיות של ישראל עכיל וסובא בספר ברכת שמואל על התורה סיס וירא ומתרן כזה קושית העולס ששאל יצחק
 הנה האש והעצים ואיה השה לעולה וקשה איך ראה יצחק כמעשה ההוא שאביו יקריב שה ומולה דוקא דלמא יקריב
 פר או איל וכדומה או חטאת ואשם וכדומה קרכנות וכו׳ וכוליל איה הקרכן להקרבה. אלא ודאי דקאי על
 קרבן התמיד וכרמז ברית "אלסיס ייראה ׳לו'השה ראשי תיבות אליה ע״ש כארוכה. נמצא לפ״ז עיי פינחס
 שהיא אליהו אי! הפסק לכהונה ולכך מביא הקרא דפינחס וראיה גדולה מצאתי לזה כספרי דאיתא שם והיתה לו
 וגו׳ ויכפר על כני ישראל וכפר ע כיי לא נאמר אלא ויכפר שעד עכשיו לא ו! אלא פומד ומכפר עד שיחיו המתים
 סובא כילקוט סיפ כלק ט״ש וק״ל [מהספרי אינה ראיה כלל דמיירי על סריגת זמרי ונזבי שזה מכפר לעולם
 ובן אמרו בסנהדרין דף פב טיב אמר הקביה למשה הקדם לו שלום שנאי לכן אמור לו הנני נ״ל אביש וראויה
 כפרה זו שתהא מכפרת והולכת לעולם]: וחד עבדי נשיא לסס לעולס . מהאי טעמא נמי מביא קרא דימזקאל
 ל״ז ולא מקרא דשמואל(נ׳ ז יכ) וסקימוחי אח זרעו אחייך וגו׳ וכוננתי את כסא ממלכתו עד עולם וגו׳ ועוד
 שם ננ ותהלים ימ לדוד ולזרעו עד עולם משוס דהאדרינ רצה לומר שאין הפסק למלנות דוד אפילו נזסיז ע״כ
 מניא קרא לדוד מצמו נשיא צסם צעיצס משוס שדוד מלך ישראל מי וקיס: הוי. מנינו קריאה וזימון: כל צמא.



ד וארבעים ח ק א ר ת דרבי נתן פ ו ב  ^6 א

 ורץ כצבי וגבור באדי לעשות רצון אביך שבשמים: יא הוא היה אומר«ל*מלכים וששה ([מבקשי גדולה]) הדיוטות קין וקרח ובלעם ואחיתופל ודואג
ז וגיחזי 5 טף דבי יוסי אומר צדיקים גמורים אין [ה] מצטרפין אותם רשעים גםורימ מ ע  אדןוב [א](מן) השמים [ב] הדרוש של בל המצות. ואם עשית לחברך ר
 קיטעא יהא בעיגיך הרבה. ואם עשית לחברך טובה הרבה יהא בעיגיךמעט. אין [ה] מצטרפין אותם את מיהן [ה] מצטרפין ביגוגים. [י] אנה ה׳ מלטה
 ואם עשה לך חברך טובה קימעא יהא בעיגיך הרבה [אם עשה לך רעה רבה גפשי מדיגה של גיהגם (ג) שמא אם יוררין לתוכה וטסתפםכין ועולין ממגו
) והבאתי את השלישית באש וצרפתים כצרוף י  יהא בעיניך קימעא]. ספוג וקנקנה זפותה אלו ת׳יח. משפך ושפופרת אלו ומסתפםבין שגא׳(זכייה יג) (
 הרשעים. הוי בגוד שאין בו פתח להכניס את הרוח. הוי למוד לקבל את את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב [D . בית הלל אומרים אץ רואין אותה
 הצער. והוי מוחל על עלבונך יי יב(א) דברים העשויין וגגוזין אלו הן אהל מועד כל עיקר שנא׳ [ח](תחלים םג) כי טוב חסדך מחיים שפתי ישבחוגך ואומר(נחמיה

 וכלים שבו וארון ושברי לוחות וצגצגת המן והמטה [צלוחית של שמן המשחה]^׳ יג) וחוסה עלי(הם) כרוב חסדיך(כדי שיגצלו מדיגה של גיהגם):
 ומקלו של אהרן שקדיה ופרחיה ובגדי כהוגה ובגדי כהן משיח אבל מכתשת של טז כל מה שברא הקב״ה בעולמו לא ברא אלא לכבודו שנא׳(ישעיה מג) כל
 בית אבטינס שלחן ומנורה ופרוכת וציץ עדיין מוגחין ברומי:>W y (מעשה בר׳־ני׳א הגקדא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו ואומר(שמות טי)
 טרפון שישב ושגה לתלמידים ועברה כלה לפגיו צוה עליה והכגיסה בתוך "י' ה׳ ימלוך לעולם ועד: ין א״ר חגגיא בן עקשיא רצה הקב״ה לזכות את
) ה׳ חפץ למען צדקו  ביתו ואמר לאטו ולאשתו רחצוה וסבוה וקשטוה ורקדו לפניה עד שתלך לבית ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות שנא׳(ישעיה טנ

 בעלה) יי יד אלו([שתקגו חכמים]) שאין להם חלק לעולם הבא (ב) [ד] חמשה*?* יגדיל תורה ויאדיר: םליק מסבת אבות דרבי נתן

 הגהות הגדי״ב גוסהת הגר״א
 (א) [הוריות דף ינ. ישינ כריתות דן< ה:]: (ב) [סנהדרין רף צ. וקא חשיכ שלשה מלכים ודי [א] אח: [ב] ואהוב את כל המצות: [נ] מעשה יכו׳(נמחק וגורס זה לעיל גפ״ד):[ד] שלשה: [ה] םצרפין ־.
 הדיוטות]: (נ) ניא בית שמאי אומרים יורדים לתוכה וםצפצפין בה ומבצבצים ועולים טמנה : [ו] הן יורדי! לגיהנם ומצפצפין ועולין שנאמר והבאתי: [ז] כדברי ביש: [ח] אנא ה' מלטה נפשי
 (ד) [ריס דף ח.]: חנו! ה׳ וצדיק (תסליס קטז)ורב חסד (שמות לד)טםה כלפי חסד שעצלו מדינה של ניהנם. ואוטר כי טוב:
 ת1םת ישרים , המלךונוי. כציל: ובלעם ודואג ואחיתופלכצ״ל : אין מצרפים אותם רשעים גמורים אין םצרפין אותם את מי מצרפי! סינונים בוי של גיהנם בית שמאי אומרים יורדים לחובה ונצרפין בת
 ימבצבצים יעוליט ממנה שנאמר והבאתי בו׳ כציל : אני הצעיר תם ן׳ יחייא בלאיא החכם השלם הרופא המובהק כמהו״ר גדליה זלהיה הגהתי הבבא הזאת של אבות דרבי נתן

 מפפר בתיבת יד ישן נושן והשלמתי ההגהה בשלהי אלול שנת מ־גגה לה׳ וחודות וחשבחות לשמו הגדול אמן כן יהי רצון :
 הגהות מהריעב״ץ כסא רחמים

 אלו שחקני חכמים. 5"ל ששני: חמשה מלכים. נ״נ נ״ל דמפיק מנשס ומעייל אחז ואחזיה אמון: אין כקנס. שלא ידנר נגד שוס אדם כמו שדכר הוא לאותו אדם ריקה כמס מכוער כו׳. ואמר לעולם כין שמא שמח
 מצסרפין בי׳. ניב אקרא דוהכאתי וגו׳ וצרפתים קאי. ונראה מצרפין גרסיק: וטוב לכ כין שאינו שוקט וכיוצא מדיר יסיס רן כדיבורו ובפניניו: אהוב מס״ש הדרוש של כל המצות . כלפי
 שאמרו לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה לזה כא ר׳ יהודה כן תימא לומר שכבל מה שאמר הוא עצמו

 0ז קל רן גמר למשות רצון אנין שכשמיס בכלל הוא לרצון שמיס הוא דרוש של כל המצות לדעת טעמן ונימוקן כפי השגתו. כדי שכשיקיים מצוה יהיה גשרש וידיעה:
 בנין יהושע

 תיגע כדכתיג(ישעיה מ) יעלו אנר כנשרים ירוצו ולא ייגעו: ורץ כצכי. לרדוף אחר כמצות: וגמד כארי: ני טו נ חסדן ממיים ריל המסד שעושה הקניה לעתיד הוא יותר וסונ שעושה מתייס כי זה שנר נצחי רפה שמס
 לכטש את יצרך מן העבירות ביו מפי׳ הריב ועיין נמד׳ש שמפרש שלא יתבייש הן נחסידות ומעיט ועוד פנים א' של קורת רוח נהעוהינ מכל חיי העוהיז. ומסיים הקרא מ׳כ שפתי ישכחונך על הטוכ ההוא כי שם איא
 אמרים גאים ונממדים: הוא היה אומר. ריי נן מימא: אהוב. שיהיה עובד מאהבה: מן השמים. עיין מור לסגל ולהעלות למדריגמ משמה כיא ממה שרב מסד מהשיית כיה מטה כלפי חסד: ואומר ומסה עליהם
 דאיז רפינ: הדורש של כל המצות. כוונת העושה כי הוא מופש כל חדרי בסן. ואס בדבור הוא נאמר(ההליס וגוי ואומר מוסה עלי כציל ולקח האדרינ למליצה פסוק זה כלומר שכתפלס זו מהפלליס הניטניס נשעה ששוקלים
 קלס) כי אין מלה בלשוני הן ה' ידעת יכולה ועייל פרק נ׳מ ויה יהי סתרך עליו גלוי כניל: ואם עשית למכרן מעשיהם אומרים ומיסה עלי כרוב מסרן. סקביס יכריע הזכיות שימיס רכ מסד מטס כלפי מסד כדי שינצלו
 וטי. שאץ אהה יודע מחן שנר של מצוה. ונן להיפך לעונש העטרה ריל. יהיה נעיניך מעט שגדולה ג״ח נין מדש׳ג כגיל כסיד לפי פשוטו: כל מה שברא הקכיה. הסיום הוא כמו כס־א. כי כן הפמיחה נמי כמו
 בגופו ובי( בממונו ואלו דברים שאין להם שיעור. לכן אוהב מצזה לא ישנע מצוה ועיין דאיז ספ׳נ משיש נסיד: המס אין סיה סדר קבלה משרעיה מסיני ושייך נמי לדלעיל שרנ משד מטה כלפי מסד וקיל: אלא לכבודו-
 ספוג וכו׳. מפורש לעיל פימ דיס ספוג ונפה: וקנקנה זפותה. משמרת כמוכה המשקה נך נקרא מימ נראו לשבחו שיהכנד נהם כעולם וימלינוהו עליהם. מפרשים ונד׳א(ישעיה מט) ויאמר לי עבדי אמה ישראל
 סיודפ מה שלמד ישמע: הוי כניד וכוי. מפורש דאי! פיא: לקבל את הצער. כדמצינו כתענית דף כיא אשר כך אתפאר. ואיתא סוף משכת קידושין כי כל מכראים נבראו לשמש האדם. וכאדם נברא לשמש את בוראו:
 ממום איש גס זו: והוי מומל על עלבונך. שכל המעכיר על פשעיו מומלין לו ג׳כ מן השמים עוטתיו בדאי׳ שגאמר כל מקרא כשמי. כל הצדיקים מקראים כשמי: ולכבודי בראתיו. וכל העשוי לכבודי: יצרחיו
 בריס דף יז: דברים העשויים וגנוזין וכוי. כיומא דף נכ ע״ב. ובהוריות דף ׳׳כ ע׳א ובכריתות דיה אף עשיתיו. תקנתיו ככל הצריך לו והכנתי הכל כלומר אע״פ שעברו כגולה ובצרה ככר הממי לסם כל צרכי
 מיג איתא שיאשיהו גנז הארון וצנצנת המן וצלומימ שמן המשמה ומקלו של אהרן שקדיה ופרמיה וארגז שסיגרו גאולתם כיז מפרשיי ישעיה מג. ועיין מהרש״א כמ״א כ״כ דף עה: ואומר ס׳ ימלוך לעולם ועד. ואז יוח
 סלשתיס דורון ומניא הגמרא ראיות מיז עיש: והמטר,. היינו מטה של משה: ובגדי כהן משיח. שמנה הכל וישבחו על כל מעשיו שמשפט ה׳ אמת וצדקו ימדיי: אמר רני מנניא בן עקשיא וכו׳. אמר למילתיס
 עדים של כהיג: מכתשת של כימ אכטינס. שהיו טתשין ט הקטרת ושלטת אנטינש היו אומני! נמעשה באטת ומשנת מנות שישנה סיום נאה ונמו מנס לאומרו נסיוס הפרקים לפי שאין אומרים קדיש על המשנה
 סקטרמ כדאימא ספיג דיומא דף למ ע׳א: ופרכת וכו׳ כרומי . כיה כיומא דף נו ע״א וכמעילה דף יז אלא על הגדה דאמר מר עולם אמאי קא מקיים אקדושה דסידרא ואיהא שמיה רבא דאגדתא רשיי. ואיידי דפיא
 מ׳כ: מעשה כר״ט . עייל סיד דיה שני מימ וט׳: חמשה מלכים. לעיל סליו וריש פרק מלק איתא ג׳ מסיים נמי הכי בזה כדלעיל דיה כל מה שברא וכו׳ אעפיי שיפ כאדר״נ אגדומ. אינ ע״ד דאימא לקמן משם
 מלכים ויליף מקראי עיש : וששה הדיוטות. שם איתא רק ארבעה הדיוטות ולא קחשיכ קין וקרת עיש: הרמכיס ובמדיש על שרצה הקכ׳ה לזכות ישראל הרבה להסתירה ומצות לכך על מוסר ודינים הרכהשלאמ־״נ
 צדיקים גמורין אין מצטרפין. ציל אין מצפצפין וליל שאין צועקים וכוכין מתוך יכורין אפי׳ שעה מסיים נמי שפיר כהן דרכי חנניא כן עקשיא: לזכות את ישראל. כדי שיהיו מקבלי! שכר כמה שמוגעין
 אחת אלא נכתכין ונתתמיס לאלתר לחיי עולם וכריס דף סז ע״ב איתא כזהיל תניא כשיא ג׳ כתות עצמן מ! העכירות לפיכך הרבה לה! תורה ומצות כגו! פרשת שקצים ורמשים כדי להרבות שכר כשה! כדלי! מהם
 « ליום הדין וכו׳ צדיקים גמורין נכחכין ונחחמין לאלחר לחיי עולם רשעים גמורים נכתכין ונחתמין לאלתר אע״פ שכלאיה לא היו אוכלין אותן שנפשו של אדם קצה כהן. ריכין וריב סוף מסכת מכות. והרמכ׳ס שם
 לנימס וט׳ שיכונים(מחצה על מחצה. רש״י) יורדין לגימס ומצפצפין ועולים (צועקים !כוכי[ מתוך יסורין שעה כתכ מעקרי האמונס כי כשקיים אדם מצוה מתרייג מצות כראוי וכהוגן. ולא שתף עמה כוונה מכווטת העולם
 אחת ועולי!. רשיי) וכה׳א ורב חסד מטה כלפי חסד(הואיל ומחצה על מחצה הס מטה את ההכרע לצד זכות כשום פנים אלא שיעשה אותה לשמה מאהבה זכה כה לחיי העוהיכ וט׳: לכך הרנה לסם תורה ומצות. כי
 ואין יורדס לגימס רשיי) ועליהם אמר דוד אהבתי כ׳ ׳שמעונו׳ דלותי ולי ׳הושיע עיש כתוספות ומהרש׳א בהיותם הרכס איא שלא יעשם אדם בחייו אחד מסם על מתכונתם וכו׳ וזה ה׳ חפן למען צדקו וכו׳ עיכולינ
 בחיא לפ׳ז תבין גיכ סוגיא דהכא ואפשר ראוי להגיה הכל כמו סתם וכמקום ר׳ יוסי צ׳ל כשיא כי כיש הוא מיד דאיתא כמור׳ס אלשיך ע׳פ (תהליס יט) משפטי ס׳ אמת צדקו יחדיו כי לפעמים קשה לאדם על שוס מצום
 נר פלוגתא דכיה: בהיא אי! רואי! אומן כל עיקר. ריל הכינוניס. כדלעיל שבסיא ורכ מסד'מטם כלפי מסד אכן כשרואה אמרה שישרה בעיניו מכטל רעמו נגד אמרת ומודה על האמת למפרע שכולם אמת ועיר דאיתא
 וטי: שנאמר כי טוב חסדך מחיים. רישא דקרא צמאה לך נפשי כמה לך נשרי נארן ציה וגו׳ בן בקדש בקדושין דף ל״א ראש דנרך אמת (הסלים קי״ט) מסוף דנרן נינר שראש דנרך אמת. וו״ש ריס נ״ננ רצה וטי
 מויהיו ריל שנפשם של כימניס כשרואים שעומדים במשקל השוה. אז משתוקקת נפשם ומתאוים שיכריעו זכיותיהם הרכה להם מורה ומצות כדי שטדאי לא ימלט תסכים דעת ניא למקצת ואז מצוה גיררת מצום שמודס על האמרים

 יוציא לצדק דינם. כדי שינצלו מארן ציה זה הגימס. רק כקדש מזימיך כגימ כמוך הצדיקים קדושי עליון. שכולם אמת ויציב ונכו!: למען צדקו. להצדיק אס ישראל ולזכות אותן אמן כיס״ל :

:  תם ונשלם שבח לאל בורא עולם. מסכת אבות דרבי נתן פרקיו ארבעים ואחת וםי׳ אב״י חי״י. וגס א״ם כל חי

ב ק ע ת י ל ח ר נ ב ח מ ל ה ע ת ב מ ד ק  ה
 מה ראה על ככה • לגשת לזאת המלאכה

 נפלו בראשונים הוסיפו עוד המדפיסים בבל דוד ודוד עד כי הלך וגדל ממש לחיות פרוץ פרובח
 על העוטר. ודאת ראיתי שרוב דברי המסכתות הללו מפוזרים במקומות נפרדים בתלמוד ירושלמי
 ובבלי וספרא ותוספתא ומכילתא ובשאר מדרשים. ובמקום מובאה פירשו הראשונים די סיפוקה,
 אך לא רצו הראשונים. לכפול הדברים. בי סמכו על הרואים בגן הש״ם ילקטו שושגים במקום
 מטעה. אז אמרתי הנה באתי במגלת ספד כחוב אלי לכנס העומרי״ם המפוזרים בש״ס לקבץ
 בעמיד גדנם אל מקום אחד להבין כל איש בהשקפה ראשונה מוצא הדבר , ואם דאיתי שבמסכתות
 הללו סותרים לתלמוד שלנו יגעתי מאד ליישבם ולחקנם בתיקון הלשון כדי שלא יהיו טחנגדים
 לשיים וזהו עיקר עסקו במסכתות הללו בכל מקום אשר ימצא בהם דבר תימה הצגתי בפירושי
 מקום מוצא החלבה מ! הש״ם ופרש״י להקל על המעיין . לבלתי צריך לקבץ הרבה םפרים
 לברר מהם הצדק והנכון . ואחרי הצעת סוגיית הש״ס ופדש״י כתבתי דעתי הקלושה להגיה
 להוסיף או לגרוע במסכתות הללו כפי הצורך כדי שיהיו עולים בקנה אחד עם הש״ס. וקראתי
 שם ספר הזה גחלת יעקב על שש הפסוק נחלת ה' בנים. יען כי לא זכיתי עד עתה לבנים יהיה
 פירוש וחיבור הזה לזבוח נשמתי ויהא נחשב כבנים כי בזה אהיה מן המזכים הרבים ללמוד מסכתות
 הללו. אי לזאת קראתי שמו נחלת יעקב כי היא נחלחי באמת לי לשמי שהוא יעקב . וזה חלקי
 מכל עמלי. ועוד טעם שגי לקריאה שמו נחלת יעקב שמספר קטן משחי תיבות נחלת יעקב עולה
 במ״ק של שמי ושם אבי מורי זצ״ל שהוא יאקל בן ר׳ ברוך ובחנאי שיחשוב הנו״ן פשוטה
 לשבע מאוח כנודע ליודעי ובקיאים בטיב המספרים שאותיות מנצפ״ך נחשבין עד ט׳ מאות .
 ולחשבון הזה מספר קטן מגו"! פשוטה עולה שבע. ויעלה חשבון של כל סוג וסוג שלשים ואחד
 שהוא בגשטריא א״ל לדמו גם אל הפםוק חסד א״ל כל היום והוא יצוד. עלי חסדו להוציא מחשבתי
 אל השועל להוציא לאור. גם פירושי על מס׳ אבות רר״נ הלא היא גם ממסכתות קטגות ולה
 משפט הבכורה. אכן בעסקי במסכתות הללו מצאתי ראתא לידי ספר אחד הנקרא אהבת חסד
. לכן משכתי את ידי טמנה . ובלא״ה כי דבח היא  והוא פירוש מספיק על אבות דרבי נתן
 ויעלה הוצאת הדפוס לסך רב. ואמרתי טוב מזה להדבק בגרים ולהעלות על מזבח הדפוס
 מסכח גרים אשד עדיין לא נראה מעולם. ואנכי מצאתיה ע״פ חקירה גדולה כמבואר בהקדמה
 שלי למםכת גרים ודפם״ת מרובה לא דפסת דפס״ת מועט דפם״ת עד כי ירחיב ה׳ גבולי. וירבה

 חילי . עוד ידי נטויה לטובה להוציא לאורה :
 וידוע להוי לבל קורא משביל . בכל מקום שכתבתי שהוא ט״ם או שכתבתי כן צריך להיוח. כל
 מונחי על המדפיסים והמעחיקים . וחס לזרעא דאבא לומר כן על הראשונים. ולכ! לא
 שלחתי ידי להגיה אפילו אות אחת בלשון הגט׳ אפילו מה שהוא טעוח דמוכח וזיל קרי בי דב
 הוא אם״ה לא שגיתי מלשון הגמרא. כי לא נעלם ממני שאין נכון להגיה שום ספד ע״פ
 הסברא כט״ש בשו״ע יו״ר סימן רע׳׳ט וז״ל הדט״א ז״ל ואין להגיד, שום ספד ע״פ הסברא
 כי אם בראיה ברורה שיש בו טעות. ונ״ב בספר אוד תורה פרשה צו בשם הדמב״ן ז״ל וז׳׳ל
 הגהת םפרים בסברא עבירה גמורה וראויה לנדות עליה עכ״ל. וכן למדתי מבית אבא מרי
 זצ״ל בספרו עיטור בכורים והוא פירוש על הרב דבינו יעקב בעל הפודים ז״ל. אף שהפי׳ בעל
 הטורים הוא מלא טעות בדפום־ם ישנים בטעות דמוכח לעין כל. בכל זאת לא שלח ידו בלשון
 בעל הטורים והדפים כדמוחו ובצלמו שהיה כחוב לפניו ובפירושו תיקן כפי הצורך. ומעתה גם
 אנכי אלך בעקבות אבותי ז״ל ולא הגהתי שום דבד בגמרא רק כתבתי בפירושי מה שנראה לדעתי

 הקלושה והבאתי הוכחה לחגה״ה שלי טש״ס או מפרש״י ושארי מפרשים :

 אברך את ה׳ אשד יעצני. ובטדת חסדו חנני. ובדדך אמת הגחגי. אהודנו בכל לבב בסוד
 ישרים ועדה. אזמי־ה שמו לעד ואגדלכו בתודה. אשר הביאני עד הלום לתורה ולתעודה.
 ועל בל זאת נברך ונודה. אשר נתן לנו הקים ישרים ומשפטים צדיקים התודה והמצוה . התודה
 זו חורה שבכחב . והמצות זה פידישה על פה נמסרה. דוד אחד דור נמםיה. עי יבינו הקדוש
 שחבר המשנה בלשון בדודה . ודרך קצרה . כי גבר השכחה מרוב התלאות וחצרות . אשד הגיע
 לאומה הגבחרת. והשעה צריכת לבך להיות הרצועה מותרת. בדברים שבע״ס לאשרם בכתב
 אשורית. וקס רביגו הקדוש וקבץ כתות וחבורות . המשניות אשר בפיהם שגורות. לאספם ולחברם
 בלשון זך וזהודית . ועדיין לא היה הגמרא על הסדר . עד שבאו רב אשי ורבינא לםדר . וחנה
 החגאים והאמוראים סחמו דבריהם עגיים במקום אחד ועשירים במקומות אחרים. עד שקם המאור
 הגדול רבינו שלמה בר יצחק זצ״ל . והאיר בביאורו כל החורת. בפירוש צח ומצוחצח משגחו
 שלמה. ושמו שלמה. ואחריו קמו בעלי תוספות. סתרו ע״ט לבנות. ועדיין נם המה ברחבת לבם.
 ועומק שכלם . קצרו וסחטו דבריהם • לדור אחרון ולבניהם אחריהם. וקמו בחראי אגשים חשובין.
. ץ  גוברין חריפין ותקיפין. מופתי הדור ואנשי שם. ועשו פירוש לפירושם. ספרים הרבה אין ק

 תילי תילים על כל קוץ וקוץ חדשים עם ישנים. מדבש ונופת צופים 5
 אבן אחוח לנו קטנ״ה. ושרים אין לה. הן הנה המםכחות קטנוח. אשר לא הניקם רש״י ז״ל ממתק
 דבריו הגעימים . ולא אחד משארי מפרשים . ומה נעשה לאחוחינו הקטנ״ה ביום שידובר
 בה. אפרתי אחכמה והיא דחוקה. מי יעלה לנו הששימה וישמיענה. ומי יעבר לנו בים התלמוד
 וגבינה. אח כל אלה נתתי בלבי. אף שירעחי מיעוט ערכי. וקוצר השגתי. ואנכי תולעת יעק״ב
 ולא איש. מדעת נבער ולא בינת אדם יש . אכן תמכתי יתדותי. בדברי חז״ל בשמות רבה

 פרשה כ״ת . וזה לשונו :
 דבר אחר וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאטד. אמר רבי יצחק מה שהנביאים עתידין
 להתנבאות בכל דור ודוד קבלו מהר סיני שבן משה אמד להם לישראל כי את אשד ישנו
 פה עמנו עומד היום ואח אשד איננו פה עמנו היום . עמנו עומד היום אין כתיב כאן אלא עמנו
 היום אלו הנשמות העתידות להבראוח שאין בהן ממש שלא נאמדו בהן עמידה שאע״פ שלא היו
 באוחה שעה כל אחד ואחד קבל את שלו כו׳. ולא כל הנביאים בלבד קבלו נבואחם מהד סיני

 אלא אף חכמים העומרים בכל דור ודור כל אחד קבל את שלו מסיני. עכ״ל המדרש :
 (המחבר האריך בזה לבאר כמה פסוקים ולא מצאט מפן נהם להציגם כי הלן נדרן למש)

 את כל זה ראו עיני. שגל נשמות אדם עומדוח היו בהד םיני. ושם שם לו המקום ב״ה לכל אחד
 חבל נחלחו. מה יחדש בחודחו. ועליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע. בתנאי שימרק חומת
 ויהא יגע. ואז המצא ימצא הלקו הניתן לו . כפי כוחו ושבלו. וירד יעק״ב נדר לאמר אם יהיה
 אלהים עטרן ושמרני . לא אתן שנת לעיני ולעפעפי תנומה, עד אמצא למסכתות הקטנות
 תקומה. ולפרש ולברר כל דבר כשמלה. כפי אשד תשיג ידי יד כהה. כי אמרחי אולי זהו
. על כן לא נגע אחר בגורלי. ואבוא אל העיון במסכתות הללו  חלקי. ומחת אלהיט היא לי
 וראיתי כמד. דברים חתומים וסתומים לא לבד לאיש נבער מדעת כמוני. כי גם לגדולים ורחבי
 לבב ויודעי מדע . אשד אני שאלתי להם בכמה מקומות ונבוכים המה בפירוש הרבדים ובפרט
 במסכת סופרים ומסכת שמחות שכמה דברים נוגעים לדינא ומפיהם אנו היין ופסקינ! בוותייחו
 אף אם לפעמים יהיו נגד החלמוד בברי כמבואר בתום׳ במס׳ ע״ז(דף סה: וכפסחים דף מ) אכן
 אין יוצא ואין כה במסכתות אלו כי לא עבי איש בתוכם דק מעט מזעיר. ומלבד הטעיות אשי

י יימי׳טל0 מיעלי" ימיי" 10ייי״י אלסגהש״? בפיורד״א זצלה״ה ני! ונכד להנאון בעל קיקיון דיוגה מנוע ישיים חאוטיסו ' ט א 1 >  כ״ר יעקב הקט! המכונה יאקב ב! הרב ברוך גוימבורג זצ״ל ב



ה  מסכת סופרים ל
 והיה היום קשה לישראל כיום שגעשה העגל שלא היווה התורה יכולה להתרגם
 כל צרכה: הלכה ת(י) שוב מעשה בתלמי הטלךשכגס ע״ב זקניט והושיבם
 בשבעים ושגים בתים ולא גלה להם על מה כגסם גכגס לכל אחד ואחד מהם
 אמר להם כתבו לי תודת משה רבכם. גתן המקום עצה בלב כל אחד ואחד
 והסכימה דעתן לדעת אחת וכתבו לו [י] תורה בפגי עצמה: וי״ג דבר שיגו בה.
 ואלו הן אלהים ברא בראשית(נדאשיתא) ויאמר אלהים אעשה אדם בצלםובדמות
 (שם) ויכל בששי וישבות בשביעי(שם ב) זכר ונקבה בראו(שם יי) הבה אדדה
 ואבלה שם(שם יא) [יי] ותשחק בקרוביה לאמר(שם יח) כי באפם הרגו [י] איש
 וברצונם עקרו אבוס (שם מט) ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על
 נושאי אדם(שמית ד) ומושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים ובארץ כנען
 שלשים שנה וארבע מאות שנה(שם יב) M ואל זאטוטי בני ישראל לא שלח ידו

 פרק ראשון
 ה?^ה א אץ כותבין ספרים [א](א) לא על עודות בהמה טמאה ולא על עורות
 יחיה טמאה ולא גתפרין בגידן ולא נכרכין בשערן והלכה
 (י) למשה מסיגי שכותבץ על עודות בהמה טהורה ועל עורות חיה טהורה
0 הלכה למשה מסיגי שמסרגלין בקגה ) . ן ר ע ש  ותופרן [בגידן] וכורכן ב
 וכותבין בדיו על העור M שהוא סמוך לו מן המקרא(ירמיה לי) ואגי כותב על
 הספר בדיו: הלבה ב שאל אחד את רבי יהושע הגרסי(י) מפגי מה כותבין
 על עורות גבלות וטרפות. אמר לו אמשול לך משל למה הדבר דומה לב׳ בגי
 אדם שגתחייבו הריגה למלכות אחד הרגו מלך ואחד הרגו אספקלטור איזה
 מהן חשוב זה שהרגו מלך. אמר לו א״כ יהא מותר באכילה. אמר לו הדי

) לא חמד אחד מהם נשאתי (במרבד m) את צעירת הרגלים(ייקרא יא י  הוא אומר(דברים יד) לא תאכל כל נבלה הכתוב אסרה ואני מה אעשה לך(מבאןמ,״&(שם נ
 שכותבים על עורות נבלה ועל עורות טריפה ואין חוששין שמא עורות לבובין ״״׳ דברים יי) אשר חלק ה׳ אלהיך אתם להאיר לכל העמיס תחת כל השמים(דברים
 י) אשד לא צויתי לעבדם(שם י0: הלכה ט (0 אין כותבין בזהב. טעשה
 בתורתו של אלכסנדרוס שהיו כל אזכרותיה כתובות בזהב ובא טעשה לפני
 חכמים ואמרו תגנז: הלכה י כל התורה כולה עברית היא אלא שיש [ח] דברים
 תדגוםשל עברית אל יכתוב תרגוסודבריםשל תדגוםאל יהפבם כגוןיגר שהדותא
 גלעד(בראשית לא) ויש אומרים לא דברו אלא על [יגר] שחדותא ועל גלעד שהן
 שתי לשוגות של עברית ותרגום. עברית שכתבו תרגום ותרגום שכתבו עברית
. ואיזהו תרגום כגון יגד שהדותא גלעד וחבידיו. האזינו השמים  אל יקרא בו
 שעשאה שירה שירה שעשאה האזינו רצוף שעשאה מסורג מסורג שעשאה

 הגהות הגרי״ב רצוף
 (א) [שגת דף קח.]: (ב) נ״א היא : (ג) [עיי! תום׳ גיטין דף ו: מגילה דף נו!:]: (ד) [שבח דף קח.]:

 (ה) [מנחות דף לג.]: (ו) [מגילה דף ט. וע״ש]: (!) [שגת דף קג:]:

 הן): הלכה גלוקחין עורות מכל מקום לספרים לתפילין ומזוזות ואין חוששין
 שמא עורות לבובין הן: הלבה ד (ה) כותבין על הקלף במקום בשר ועל
 הגויל במקום שער ואיגו רשאי לשגות. הלכה למשה מסיגי שאם שיגה בזה
 ובזר, אין קודין בו: הלכה ה אין כותבין לא עלדיפתרא ולא על גבי נייר
 W מחוק לא בשחור ולא בשיחוד ולא בקומוס ולא בקגקגתום ולא במי טריא
 ואין גותגין קגקגתום בדיו: הלכה ו אין כותבין לא עברית ולא ארמית ולא
 מדית ולא יוגית. כתב בכל לשון בכל כתבים לא יקרא בו עד שתהא כתובה
 אשורית: הלכה ז מעשה בה׳ זקגים שכתבו לתלמי המלך את התורה יוגית

 גוסהת הגר״א
 [א] תפילי! ומזוזות: [ב] וסמך לו: [נ] מחוק ל״נ(וכ׳׳ב התוספות גמנחות דף לא: ד״ה הא ועי׳ ש״ך יו״ד
 סימן רע״א ס׳ק יי): [ד] כל אחד ואחד חורה בפני עצמו : [ה] ותצחק שדה בקרוביה (זנ״ה גב״י) :
 [ו] שור (ונ״ס גנ״י) : [ו] וישלח את זאטוטי בני ישראל: [ח] בה דברים של תרנום. עברית שכתבו

 תרגום ותרגום שכחבו עבריה אל יקרא בו ואיזהו תרגום ינר שהדותא וחביריו ויש אוטרים לא דברו אלא על יגר שהדותא וגלעד שחם שתי לשונות של עברית ותרנום שלא יהפכם . האזינו וכוי

 גיסחאות כיי פ׳א (הל״א) חיה טטאה ולא חופרין אוחן בגידיןולא כורכין בשערן הל״ט שיהיו כוחבין(וכוי) וחופרין בגידץ טהורים וכורכין בשערות טהורין וכותבי[ בדיו שהרי יש לו םטך מ!: (הלי׳ב)(שאל בי׳
י י ״ " / — - • < - י - ׳ - ׳ — - ״ י  עד מכאן: - ׳ •

 משום ד״ט נותנין קנקתום ו
 משום ר״מ שאמד משים ר׳ ישמעאל שנותנין קנקתום בדיו : ;? ח כנ־ל עד! לא היה אומר חוץ םפ• סוטה K ׳7K&״-םקו ש עטגי שהיא נםחקת א־ר שסעון בן לקיש משומ ר־מ משום ר׳ ישמעאל שנותנים קנקתום u יו
 (ואפשר שבדפוס שלנו נשמט מן קנקתוס בדיו עד קנקתוס בדיו. ועיי עירובי! דף יג סוטה דף כי) : (הלץ) לשון בכל הכתובימ: (ניא) אין כותביו עברית ולא מדית ולא עילמת ולא יונית שבעים זקנים כתבו התורה
 לתלמי המלך כתיבה יוניה והיה אותו היום קשה לישראל כיום שעשו את העגל שלא היתד, תודה יבולה להתרגס כל צרכה: ייג דברים שינו(וכוי ושננתיים ליתא): (הל׳׳ח) ואבלה שם (ליתא ככ״י וכן ליתא בירושלמי
 פ״א דמגילה וכ״כ בתום' הרא״ש במגילה נשם רשב״ס דליג אבלה דלא שינו אלא ארדה אבל נכלה קאי לעס ע״ש): ישבו בארץ כנען ובארץ מצרים שלשימ: (נ״א) מצרים ובשאר ארצות שלשים: מאות שנה לא חמד
 (ושגנתייס ליתא וכן ליתא בירושלמי שם ומכילתא פרשת בא ומכוון מספר י״ג דברים): (הל״ט) בתורתן של אלכסנדרים: (הל״י) ואיזהו תרגום כגון יגר שהרותא וחביריו: (נ״א) עברית שכתבו תרגום תדגים שכתבו

 עברית האזינו שעשו רצוף או שעשו אח המסורג(ומ״ש כתחלת ההלכה כל התורה כו׳ «ד עגרית שכתגו ליתא):
 כסא רחמים הגהות מהדיעב״ץ

 פרה א והלכה למשה מסיני שכותנין על עורות בהמה טהורה כו׳ . גשגת (דף כיח ודף ק״ח) לתפילין פרק א אין קורין גו. נ״ג בצבור: עברית. ניב כתכ ליכונאה [סנהדרין דף כי):]: לתלמי. ניג נ״ל שזהו כן
 1 יליף מדכתיג למען תהיה תורת ה׳ בפיך מן המיתר בפיך ונראה שם גש׳ס שהיא דרשא פשוטה י לאגע:בתלמי.נ״כ זהיפילאדילפו:בולהעגרית.נ״כשפתעכרי:וחביריו.נ״ככגו1ואתא(דכריסלג)•

 וכ״כ התוס׳ שם כאשר יראה הרואה: [שמסרגלין. בלשון ערב קורים לשרטוט סרגל כמ״ש כערוך. רגל
 ישרה]: שהוא שמוך לו מן המקרא. כלומר שיש לי סמך מן המקרא: שיחור . אדרמנ״ט : קומוס . שרף האילן: קגקגתום. וידריאיל״ו: מי טריא. מים ששירין גל״ש: ואין נותגין קנקנתוס בדיו. סרמניספ״א
 לתפילין הכשיר מי עפצא וקנקנתוס והרא״ש כתב דמי עפצא וקומוס נקרא דיו: לא עברית. פי׳ לפון עבר הנהר ולא כתכ עגר הנהר: ולא ארמית ולא מרית ולא יונית . פי׳ גין כלשונם כין ככתיכתס : כתב ככל לשון ככל כתכ לא
 יקרא נו פי׳ בס״ת שכתוכ כאיזה לשון או כאיזה כתב הוא פסול לקרות בו בצבור: עד שתהא כתוכה אשורית. פי׳ וכלשון הקדש: מעשה כוי. ס' יוחסין וסי סדר הדורות הגיאו ברייתא זו ולא נתברר אימתי היה זה

 מאות שנה כ״ש שהרבה משנות סנניס נבלעין כתוך שנות האכות אלא שמנה סכתוב מיוס שנגזרה גזירת גלות
 מצרים כין הכתרים ומשם עד שנולד יצחק שלשים שנה ומשנולד יצחק עד שיצאו ישראל ממצרים ד׳ מאות שנה
 צא מהם ששים של יצחק ומאס ושלשים שהיה יעקב בשבא למצרים נשארו מאתים ועשר וכן היתה הגזירה כי גר
 יהיה זרעך בארן לא להם ולא נאמר במצרים אלא בארן לא להם וכשנולד יצחק היה אברהם גר בארז פלשתים
 ומאז עד שיצאו ממצרים נמצא יצתק וזרעו שהן זרעו של אברהם גרים ושלשים של קודם לכן לא נמנה בגזרה דהא
 זרעך כתיב: ואל זאטוטי נו׳. נראה לי שנצ״ל וישלה את זאטוטי נ״י ואל זאטוטי ננ׳ ישראל וכ״ה במגילה
 ולא כתכו וישלח את נערי בני ישראל אלא זאטוטי שהוא לשין חשיבות אבל נערי לשין קטנות . ויאמר גרועים
 שלכס שלחתם לקנל פני השכינס. ומשוס לכתבו כהחלה זאטוטי מש״ה כאותה פרשה דכתינ ואל אצילי ב״י לא
 שלח ידי. לא כתכו אצילי אלא כתכו כשמס הראשון זאטיטי. וצריכין לומר דגמרא להכא קחשינ סני הרי
 שינוים וישלח אח זאטוטי. ואל זאטוטי לחד שינוי דאל״כ ׳״ד הם ובגמרא דהכא קאמר י״ג דברים שינו • לא
 חמד כו׳. כקרא כתיכ לא חמור אחד מהס נשאתי וסם כתבו לא חמד. שלא יאמר חמר לא לקח אכל חפן אחר
 לקח: את צעירת הרגלים. כתורה כתיב את הארנבת וכמקום הארנבת כתכו צעירת הרגלים לפי שידים קטנות
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 משותף נחלת יעקב

 והטי
 (כדבר . , ... . .

 ומדרשו להחליקן מן העולם כדי לטורדן. ועוד כתינ (דברים יז)ויעבוד אצהיס אחרים אשר" לא צויתייוהסכתכו
 אשר לא צויתי לעבדם . •שאס לא היו כותכין רק אשר לא צויתי משמע אשר לא צוית׳ שיהיו ויאמר א״כ אלהות
 הן שע״כ נבראו לכן כחבו אשר לא צויחי לעבדם. גס כזה צריכין לומר דהני הרי חשיכ לחדא. כיון דמעגין
 אחד הן דאליכ י״ר ס״'[: 71ט אין כותגין בזהב כו׳. אין להקשות דהוא מעשה לסתור ברישא התני סתם
 אין כותבין בזהב משמע דככל הם״ת אין לכתוב בזהב וכסיפא מ״תא מעשה דאין כותביו האזכרות כזהב משמע
 דשארי ס׳ית מותר לכתוב בזהכ ובמסכת שבת דף קג איתא להדיא אין כותבין האזכרות בזהב אכן ככר כתב
 הב״י יי״ד סימן רע״ו הא דקתניאין כותבין האזכרות בזהב לאודוקאאלא ה״ה שאר הש״ת וכ״כ כש״רע״א
 דאין כותבי! בשאר מיני צבעונין. והט״ז גסי׳ רע״ו כחן טעם לשבח למה נקט דוקא אזכרות לפישגימיהן היה
 רוציה לחלוק כבוד להשס לזרוק עליהן זהב כדאיתא כמסכת סופריה מעשה כאלכשנדרוס כו׳ מש״הנקט האזכרות
 עכ״ל. יעוד נ״ל דמש״ה נקע האזכרות דכשאר אותיות איכא תקנתא בגרידה ומחיקה משא״כ באזכרות דאי!
 רשאי למחוק השם ואחרי כותבי זאת מצאתי סברא זו בש״ך ולכאורה מוכח הכי מלישנא דברייתא דברישא קתני
 אין כוהכין משמע לכחהלה אבל כדיעכד איכא תקנה בגרידה ובסיפא גכ׳ אזכרות נקט תגנז לפי שאין לו תקנה •
 ה״י וי״א לא דברו כו׳. הלשון תמוה מאוד. ונ״ל דת״ק סכר דבכל התורה אסור לשנות ולכתוב חיכה של
 תרגוס כמקום עברית והיש אומרים סכרי דוקא בשתי תיבות הללו אין רשאי לשנזת כגון נמקים גלעד לא יכתוב
 יגר שהדותא וכן כמקום יגר שהדיתא לא יכתוב גלעד וע״ז אמרו הטעס שהן שתי לשונות של עברי ותרגום
 ר״ל שהתורה הקפידה על זה לפי שלכן קרא לו יגר שהדותא ויעקב קרא לו גלעד משיה אסור לשנות אכל שארי
 תיבות של עכר׳ שכתב במקומם תרגום או בעזרא ודניאל שכתב עברי תחת תיבות של תרגוס לא פשל בדיעבד

 ואמת ראיתי טעם נכון במסרים אלשיך פרשת ויצא למה הקפיד יעקב לקרותו גלעד ולכן יגר שהדותאע״ש לכן"
 כזהדזקא יש להקפיד שלא לשנות. ומה שיש הפסק נקודה כגמרא דהכא כין תיבת עברית לתיבת ותרגום טעות
 המדפיסים היא ותיבת ותרגום קאי אדלעיל וכן צ״ל שהן שתי לשונות של עברית ותרגום. עברית שכתבו תרגום
 ותרגום שכתבו עברית אל יקרא בו ומלתא באפיה נפשיה היא ואע״ג לכנר תנא ליה ברישא דנר״תא אפשר
 לומר דגרישא אשמועינ! דאי! כותגין ונסיפא אשמסינן דאס כתג תרגום במקום עברי או איפכא לא יקרא בו.
 כל זה כתבתי ליישנ גירסת הספרים שלפנינו. אנל ראיתי בספר אגודה שהניא הלכה זז וגרס הכי כל סתורה
 כולה עברית היא אלא שיש בס דברים של תרגום כגו! יגר שהדותא עברית שכתבו תרגוס או תרגוס שכתבו
 עברית חל יקרא כו מכיל ולהך גי׳ עולה הכל על נכו! כלי דוחי!: יגר שהדותא גלעד. וחכירו. הלשוגוחכירו
 לא יתיישב שפיר דהא לא מצינו כתורה תיבה של תרגום רק תיבת יגר שהדותא ואפשר דקאי על תרגום של
 ירמיה יו״ל דכתיכ כדנא תימה להון או תרגום של דניאל ועזרא. רק לפ׳יז קשה לישנא דאל ׳קראכווצ״ל
 לצדדי! קחני דאל יקרא 15 קא׳ חס״ת ותיבתיחבירי P* טל דניאל ועזרא: האזיגו שמיס שעשאה שירה כו׳
 עד סוף הלכה. ידועה שיש חילוק גדול נין נתינת שירת היס לשירת האזינו כמבואר נטוי״דסימ! ער״סשכתכ
 בשם אביו הרא׳יש ז״ל וזה לשונו שירה הים כוחני! שיטה הראשונה כדינה ושאר כל השיטוח מניחין כאמצע הראשונה
 ריווח מעט ושתתתיה כתוכ באמצע וחלוק בכ׳ מקומות ונמצא השיטה הלוקה לשלשה ונמצא דוח כנגד סכתכ
 זכתנ כנגד הריוח וזה צורתה* ־ ינס״ז סי׳ ער״ה נדפס

. הטעם מנואר נמסכת שנת דף קח דנתינ למען תהיה ׳ ו  פרס ראשון ךן״א אין נותנין ספרים נ
 ׳ יי תורת ה' נפיך מן המותר נפיך. וניל דהגרסא צריך להיות הכי אין כותבי; ספרים
 תפילין ומזוזות לא על עורות כו׳ להא עיקר הצימוד מ״ת׳ ליה הש״ס לגני תפילין. ופן נראה מלשון הטור
 כי״ד סימן רע״א שכתכ אין כותכין ספרים תו״מ על גבי עור בהמה טמאה וכתכ עליו הכ״י דהכי איתא להדיא
 נפ״ק דמסכת סופרים. ועפיז מיושב קושית מעדני ייט שכתב כריש הלכות קטנות וזיל ותמהני על הא דקתני
 ולא כורכין כשערן האיך מצינו כריכות שערות לגבי ספריס עכ״ל. אבל אי גרסינן הנא ספרים תו״מ לקימ
 דייל מש״ה נקט זלא גכרכין כשערן משוס תפילין דשייך שפיר האי לישנא כדפרש״י כפ׳ ח׳ שרצים דף ק״ח
 ונכרכות האגרת כשערן שלהן: ותופרן וכורכו כשערן. ט״ש סוא וכצ״ל ותופרן כגידין וכורכן כשערן וכן
 הוא צהדיא כמשכת שבת דף מיל: שמסרגלין כקנה. סירגול היינו שירטוט וכיכ התושפות כפרק הקומן
 ונתנ סטור נייד סימן רעיא הא דנקט כקנה לא אתא לאפוקי סכין אלא לאפוקי עופרת וכיוצא בו שצוכעין. ואי
 קא׳ האי מסרגלי! אסית או לא הוא מחלוקת הפוסקים בניי סימן רעיא . ונפרק הקומץ הניאו תוס' נשם ר״ת
 דלא קא׳ רק על מזוזות וצא על ס״ת ועיש כדף ל״כ ע״ב [זיא דכיע מפרשים הכא דאס״ת קאי אלא דר״ת
. הלשון דהכא מגומגם קצת. ומבואר יותר  מפרש לה נשיטה ראשונה ע״ש]: ה״ב שאל אחד את ר״׳ נו׳
 כמסכת שבח דף ק״ח והכי איהא שם שאל כייחוסי אחד את ר׳ יהושע הגרסי מניין שאין כותבי! תפילי! על עור
 כהמה טמאה דכתיכ למען תהיה תורת ה׳ בפיך מן המוהר כפיך. אלא מעתה על גבי עור נבילות וטריפות
 אל ׳כתכז א״ל אמשזל לן משל כז׳ אלא מעתה יאכלו א״ל התזרה אמרה לא תאכלז כל נבלה ואת אמרת יאכלז
 איל קאלוס. ופרש״׳ ואחד הרגו מלך. ואלו בוראן הרגן . קאליס. משוכח הטעם עכ״ל והנה לגירשת השיש
 לשס ממילא יתבארו הטעיות שנפלו כהלכה זו. ואין להקשות דהא הינח במתו מאליהן שייך שפיר שהרגו מלך .
 ואכתי מהורות ובמקורות מאיל למה יהא מותר לכתוב עליהן ככר כתכו תוספות שם כמשכת שכת וזיל כיון
 דמתו מאליהן שרי אס כן מן המותר בפיך לאו דוקא אלא מהמין המותר בפיך: ואי; חוששין כו׳ עורות לכוכין.
 מפורש גמשכת ע״ז פרק אין מעמידין איזהו עור לבונ כל שקרוע נגד הלב וקדר כמין ארוכה והיו עושין כן לשס
 עבודה כוכבים. והטעם דלא חיישינן לעורות לבובין נ״ל משוה דהוי מיעוטא נגד שארי בהמות ולמיעוטא לא חיישינן:
ו לוקחין עורוח כיי. דיקא העיריה קודם שעיבדן מוהרין ליקח מכ״מ אכל וודאי צריכין עיבוד לשמה כמ״ש  הי
 בייל סי׳ דעיא וכל הפוסקים כחבו כן דלפהוח צריך הישראל לסייע לעובד כוכבים כשעה העיגיי: ה״ד בותבין
 על הקצף מהו קלף ומהו גזיל מבזאר בתזספזת במסכת שנח דף עיט וכהרא״ש בהלכות קטניה . כל העור
 כשהיא שלימה נקראת גויל וכשחזלקץ העור לשנים הצד החיצון נקרא קלף וכותבין עליו במקום בשר והצד
 הפנימי נקרא דוכסוסטוס ועל זה כותבי! כמקום שער דהיינו כמקום שנדבק ולכן על הגויל כשהיא שלימה כותכין
 כמקום שער . ועיין כי׳ד בכיי סימן רעיא: הלכה למשה מסיני וכוי. יש כזה מחלוקת הפיסקיס הטור כתכ
 כסימן רעיא דסית כשר על הקלף ועל הדוכסוסטוס והא דקתני הכא שאס שינה פשול קאי רק על תפילין שאינן
 כשירי! אלא על הקלף. אכל הב״י שס השיג עליו ודייק מדקתני במסכת סופריס אין קורין נו משמע דנס״ת
 נמי מיירי ועוד מדקחני אס שינה בזה ובזה ואי אחפילין לחודא קא׳ לא שייך למיתני גזה וגזה דהא אין
 כשירי! רקיעל הקלף 1ע״! במעדני ייט הלכוח ס״ת: היה אי; כותבי! לא על הדיפהרא כו׳. מבואר בכמה
 מקומות כש״ס בשבח ונמגילה ונסוטה ונמשכה גיטי! דף כ״כ ע״כ דיפהרא. דמליח וקמיח ולא עפיז: בשחור
 ובשיחוד בשחור פחמי!. נשיחור חרחא דאושכפא רש״י בגיטין דף י״ט: בקומזס. שרף האיל!: קנקנתום.
 מבואר שים כגמרא חרתא דאושכפא ואין להקשות דאיכ שיחור וקנקנתוס חדא היא כבר הקשה היספוה שס בדיה
 קנקנחוס ומסקי חים׳ שס דקנקנחוס היא קרקע ירוקה [אין הלשון מדוקדק דמחמת קושיא זו פי׳ התוס׳ דלא
 כרש׳׳ שפירש שיחור מרתא דאושכפ׳]: מיא טריא. מ׳ גשמיס רש" שש ולשון מורי מיס ששורין כו פרי
 שהוא נעיז עפציס: היו כתב בכל לשון כו׳. לכאורה משמע דקאי על סית מדקתנ׳ אל יקרא כו ואע״ג
. ואפשר ליישב לפי מיש הרמכ״ס פרק  דקי׳ל כרשכ״ג דמותר לכתוב סית יוונית כדאיתא כמשכת מגילה דף ט'
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 — צורת שירת הים כשיבוש [ולפנינו הוא מתוקן] אלא כמיש
 — וכ״כ האור תורה וכן נמצא בספרי תורות שלנו. וגבי
 שירת האזינו כתכ הטור כסי' מ״ל וזיל כצורת שירת
 האזינו מפורשת כמסכת סופרים באמצע כל שיטה
 ריוח כשיעור פרשה סתומה ונמצא כל שיטה חלוקה לשתים עכיל הטור. ומ״ש שצורתה מפורשת כמסכת
 סופרים אין כוונתו להלכה זאת דכהלכה זו לא מצינו צורתה אמנם כוונת הטור על פרק י״כ סלכס ט׳ ממסכהא זאת
 לשם מבואר לצריך לכתוב אריח ע״ג אריח ולבינה ע״ג לבינה ומבואר שם התחלת כל שיטה ומני! שיטותיה.
 יעפ״ז מנואר רישא של הלכה זו הא לקתני האזינו שמיס •שעשאה •שירה ר״ל שכתב שירת האזינו כצורת שירת
 סיס שכתב אריח ע״ג לבינה ולבינה ע״ג אריח ובאמת כשירת האזינו צריך לכחינ לנינה ע״ג לנינה יאריח ע״ג
 אריח ושירה שעשאה האזינו ר״ל שכתב צורת שירת היס כצורת שירת האזינו פסול. אכל כמסכת שבת גרסינ! סכי
 כתבה כשירה או שכתב שירה כיוצא כה פסולה ר״ל שכתב התורה כצורת השירה או שכתכ השירה כשאר ס״ת
 פסול. אמנם היא היא דאס כתכ שירת היס כשירת האזינו או איפכא נמי פסול: רצוף שעשאה מסורג כו׳.

 גס

 וכלי להקל על המעיין אציגה כא! פרש״׳ דשם נמעט תוס׳ ביאור במה שלא פירש רשיי צהדא. וזיצ רש״׳ שס
 אלהיס ברא בראשית. שלא יאמר בראשית שם הוא ושני רשויות יש ראשון ברא השני: ויאמר כי׳. בקרא
 כחיב נמשה אדם כצלמינו כדמוהינו. והס כחבו אעשה לשו! יחיד שמכאן פקרו המיני[ האומרים שתי רשויות
 יש דכתיב געשה ומה שדרשו מז״ל ללמד שלא ימנע הגדול לשאול עצה מ! כקטן לא יקבל מהס: ויכל כו׳.
 כקרא כתיב ויכל כיוס השביעי והס שינו וכתבו ויכל כששי שלא יאמר א״כ עשה מלאכה בשבת דהא כתיב ויכל
 ביוה השביעי והוא לא יקבל מדרש חכמים שדרשו בו מה היה העולש הסר מנוחה בא שנת כאח מנוחה וזה
 גמרו • זכר ונקנה בראו. ולא כתבו בראם דמשמע שני גופי! ברא כל אחד זכר ונקבה שני פרצופי! לכך
 כתבו יבראו שכך נברא אדם בשני פרצופי!: הבה ארדה. נקרא כתינ הנה נרדה והס נתבו ארדה ורש״י לא
 פירש כא! אכ! הטעם פשוט דמש״ה לא כהנו נרדה שלא יאמר שתי רשויות יש ודרש חכמיס ללמדך דרך ארן
 במ״ש רש״י בחומש לא יקבל מה!: ותשחק בקרוביה לאמור . טיס וכצ״ל ותצחק שרה בקרוביה. ולא כתבו
 בקרבה שלא יאמר על אברהם לא הקפיד דכחיב ויצחק אברהם כלבו ועל שרה הקפ-ד לכך כתבו בקרוביה לומר
 אברהם בלגו והיא אמרה בקרוביה: כי באפס הרגו איש . ט״ס הוא דהא בקרא כתיב כן. וכצ״ל כי באפס הרגו
 שור •־׳לא יאמר רצחניס היה אבותיכם שהרי אביהם מעיד עליהם שהס הרגו איש לכך כתבו שור שלא היה חשובי!
 במינמ אלא כגהמות וצא הקפיד על הגהמות: ויקה משה כו׳ נושאי גני אדם כצ״ל וכיה בגמרא. ולא כתבו
 על החמור אלא נושא גני אדם דמשמע גמל שלא יאמר משה רככס לא היה לו סוס או גמל: ומושב גיי
 כו׳ כקרא כתיב אשר ישבו כמצרים והס כתבו גמצריס וכשאר ארצית. שלא יאמר שקר כתיג גתורה שהרי קהת
 מיורדי מצרים היה וכשאתה מונס שנותיו של קהת ושנותיו של ממרס ושנותיו של משה כול! אינ! מגיע! לד׳
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 רצוף או שעשה את המסורג שלא כהלכתו אל יקרא בו: תלכה יא גמר כל^;אובין תיבה לתיבה כמלא אות ובין אות לאות כמלא שער (ובין דף לדף במלא
י אגודל). [ג] עשה סוף הדף [י] לתחלתו פסול. עירב את האותיות או שהפסיק  [א]הדף ושייר בה &חות מסרגו ועושה אותו דף קטן בפני עצמו ואיגו גמגע: מ
 באמצע W השם אל יקרא בו יי הלכה ג [ח] טגיחין בין דף לדף שם בן ארבע
 אותיות. לא יכתוב [ט] שנים בסוף הדף ושתים בין דף לדף אבל לא משם
 קטן ואם היה שם קטן בפני עצמו של [י] שלש אותיות אסור: הלכה ד
 (ג)מגיחין בין דף לדף בתורה ריוח שתי אצבעות ריוח ובנביאימ ובחומשין ריוח
 גודל אחד. מניחין מלמטה בתורה ריוח טפח ולמעלה W שני חלקים בטפח.
 ובגביאים ובחומשין שלש אצבעות מלמטן ושתים מלמעלן. כאן וכאן אם רצה
 להוסיף מוסיף ובלבד שלא יהו הרוחות מרובין מן הכתב. (י) מגיחין בין
 ספר לספר בתורה ארבעה שיטין ובגביאיט שלש שיטין: הלכה ה [ל] גמר
 כל הספרים ושייר בו דף אחד עושה אותו יריעה אחת קטנה ואינו נמגע.
 (יי) מניחין [אותו] בסוף הדף כדי להקיפו עושה עמוד בסוף הספר בתחלהכדי
 להקיפו וא״צ לעשות כן בתחלתו ובתורה מכאן ומכאן לפיכך גוללין הספר לתחלתו
 (י) ולתורה לאמצעית ואין פותחין את התורה ביריעה ואורכו של ס״ת ששה

 הלכה יב יריעה של ששה חולקין אותה לשנים ושל חמשה M אין חולקין אותה
 [ב] שמא יעשה אחד שנים ואחד שלשה. ואינו רשאי לכתוב אלא א״כ יודע
 לקרות: הלכה יג(א) ס״ת שכתבו צדוקי או מסור או גר או עבד או W שוטה
 או קטן אל יקרא בו זה הכלל כל [י] הכותבו מוציא את הרבים ידי חובתן:
 הלכה יד פתוחה שעשאה סתומה סתומה שעשאה פתוחה הדי זה יגגז.
 איזהו פתוחה כל שלא התחיל בראש השיטה. ואיזהו סתומה בל שהניח באמצע
 השיטה. וכמה יניח בראש השיטה ותהא נקראת פתוחה כדי לכתוב שם של
 שלש אותיות. וכמה יגיח באמצע השיטה ותהא נקראת סתומה כדי לכתוב
 שם של שלש אותיות. גמר כל הפרשה בסוף הדף ישייר שיטה אחת למעלה
 ואם שייר מלמטה כדי לכתוב שם של שלש אותיות מתחיל מלמעלה [ה] 1

 פרקשני
יךןץ בין שם לשם כדי שיהיו ניכרין ובאותיות כדי שלא יהא״י״אטפחים: הלכה ו'אין פוחתין ביריעה פחות משלשה דפין ולא מוסיפין על  הלכה א(מנ
 י מעורבבין אם עירב את האותיות או שהפסיק באמצע שמגה. אבל בשיטין גותגין טעם [«] במסעות ארבעים ושנים וברבבות של
 השם אל יקרא בו) יי הלכה ב 00 מניחין בין שיטה לשיטה בטלא שיטה ישראל ששים ובזקגים של ישראל שבעים ושגים ובתוכחות של משגה תורה

 הגהות הגרי״ב גוםחת הגר״א תשעים
 (א) עיין נימין דף מה: (ב) [מנחום דףל.] : (ג) [שם]: (ד) [כ״כ דף ינ:]: (ה) [שם] י. (ו) נ״א והתורה לאמצעיתה: [א] התורה ושייר בה פחות מדף עושר,: [נ] שלא : [נ] אשר.: [ד] שאינו מוציא רבים י״ח אינו רשאי
 לכתוב: [ה] (סוף הפרק): (כ״ז הוא גירסת החושפות ורא״ש אכל גירסה הרמנ״ס הניא הכ׳׳י ביו׳ד סימן
 עריה) איוו היא פחוחה כל שהחחיל טראש השיטה. וכמה יניח בסוף השיטה ויתחיל בראש השיטה ותהא נקראת פחוחה כדי לכתוב שלש תיבות של שלש אותיות. גמר הפרשה בסוף השיטה משייר שיטה אחת . נמר
 בסוף הדף טניחת שיטה אהח בתחלת הדף ואם נשארה שיטה בסוף הדף מתחיל מתחלחו. ואיוו היא סתומה כל שהניח באמצע השיטה וכמה יניח באמצע השיטה ותהא גקראת סתומה שלש תיבות של שלש שלש
 אותיות(ועמיש רנינו כאו״מ סימן ל״כ ס״ק פ״ג): [ו] שוד, (וכ״ה בירושלמי): [ז](כ״מ שנזכר כאן שפ פירושי תינה): [ח] נזדמן: [ט] א׳ בסוף הדף וג׳ בין דף לדף אלא: [י] שחי: [כ] שלשה (ועי׳ נהגריא יו״ד
 ריס רע״ג): [ל] מגיחין בסוף הספר כדי להקיף עמוד וצריך לעשות עמוד בסופו וצריך להגיח בתחלתו כדי להקיפו ובתורה צריך לעשות עמוד מיאן ומכאן ולפיכך גוללין הספר לתחלתו ובתורה לאמצעיתו ואין פוחתין

 אח החורת מבי ידיעות (וכיס בירושלמי פיא דמגילה) וארכו: [מ] במסעות(כוי) וברבבות (כוי) ובזקנים(כוי) ובהוכחות (ונ! כפעס השני צ״ל הכל ככ״ף):

 גיסחאות כיי (הלי״א) כל הספד ושייר בו פחות מדף מםרגו(וכוי) קטן ואינו נמנע: (הלי״ב) שלשה ואינו רשאי לכתוב אא״כ םרנל כתב יריעה שאינה מםורנלת פסולה ואינו (וביה בתום' גיטין ו׳ ניסדיה אמר
 בשם מ״ש בזה״ל ובתוס׳ מנחות ל״נ נ׳ד״ה הא ונרא״ש הל׳ ש״ת הניאו בקצור ונראה שננוסחא שלנו כאן נשמנו מן ואינו רשאי לכתוכ אא״כ עד ואינו רשאי לכתוב אא״כ):(ניא הלכה י״כ י״ג ליתא): (הלייג) מסור
 אשה ממזר או גר או עבד או חרש או שוטה וקטן: בל המוציא את הרבים ייח אם כחבו מוציא בו הרבים י״ח: (נ״א) כל המוציא את הרבים ידי חובתן אף כתבן מוציא אח הרבים ידי חובתן: (הלי״ד) הרי זו חננז
 איזו היא פתוחה כל שהתחיל מראש השיטה כמה יהא בסוף השיטה ויחחיל מראש השיטה והיא נקראת פתוחה כדי לכתוב שם של שלש אותיות גטר נל הפרשה בםוף הדף אם שייר שיטה אחה ופרשה סתומה היא
 מתחיל באמצע השיטה ואם פתוחה היא מתחיל מלמעלה ומניח את השיטה ההיא: פ״ב (הל״א) שלא יהיו מעורבין עירב: (הל״ב)(ליתא ככ״י ואולי נשמנו מן עירכ את האותיות כוי אל יקרא בו שכפעם הראשון
 עד פעם השני) •י (הל׳׳ג) מביאין בין דפין ב' אותיות משם נדול אבל לא משם קטן ואם היה שם קט; בפ״ע אסור: (הל״ד) מגיחין בתורה (וט׳) הנודל מניחין (זכי׳) לספר בחורה ריוח ד׳ שיטין ובנביא של תרי
: (נ״א) ובנביאים של שנים עשר ג׳ שיטין : (הל״ה) כגיחין בסוף הספר ובחחלחו כדי להקים ובתורה לא נתנו שיעור אלא עושה עמוד בסוף הספר ואינו צריך לעשות כן אלא בתחלתן (והשאר שבדפוס  עשר ג'
 ליתא): (הליו) דפים ואין מוסיפי! על שמנה ובקלפים לא נחנו שיעור אלא מוסיף כל מה שהוא רוצה ובלבד שלא יפחוח מגי דפי] גמר כל השפר ושייר ט דף אחד עושה אותו יריעה קטנה בפגי עצטח ואינו

 כסא רחמים
 אלא נתינות אלו יגל שהדותא גלעד נזה הוא שאם שינה פשול [שהוא שקר דהא באמת יעקב קראו בלשון הקדש שהדוחא גלעד וחבירו כלומר מיש שהמשנה פסל ולא יקרא נו היינו יגר שהדותא שנתנו גלעד וחנירו גלעד
 זלנן קראו בלשון תרגום] והיינו דמסייס ענרית שנתנו תרגום תרגום שנתנו ענרית אל יקרא נו ואיזהו יגר שנתנו יגל סהדותא זני׳ סנרת י״א. ודעדאפילי לסנרת ׳׳א דוקא אם כתנ פ״ התינה שנתונה נלשון הקדש

 נחלת יעקב
 גם כזה צריכי! למודעי ששירת הים צריכין לכתוב כשלשים שיסין כדלקמן פרק י״כ הלכה י״א ושירת האזינו צריכין שנייה זהו צורת סתומה להרא״ש ולהרמכ״ם זהו צורת פתוחה וא״כ הסופר צריך לכוין שלא יעשה נן ומשיה לאכתנ

 נש״ע די! זה: סליק פרק ראשון
 פרמ שני היא מגיחין כי! שם כו׳. האי שם דקתני הכא ר״ל תיבה שמניחין ייוח גי! תיכה לתיבה
 י ובאגודה גרס נהדיא הט מניחין ריווח בין תינה לתיבה כדי שיהא נכרי!. כוונתו שלא
: או שהפסיק נוי. ריל ׳  יקרב התיבות אלא שיהא ניכר שהן שתי תינות. וצ״ל דתני והדר מפרש כהלכה נ
 שהפסיק נאמצע התיכה אות מחכירו. כגון שהיה צריך צנתונ ראובן ונתנ נזה ראו נן ונראה בשתי תיכות וביב
: ה״ב כמלא אגודל. נך היא גי׳ הרא״ש נהיה  הנ״י נא״ח סי׳ ל״נ וכל הדינים הללו מנואריס נייד סי' י«״י
 שי׳ נוי ובמעדני י״נן הגיה שכן צ״ל ונין דף לדף במלא רוחב שני אצבעות ובחומשין נין דף לדף כמלא אגודל
 ע״כ. ולכאורה מוכרח כגי׳ מעדני י״ע דלקמן כהך סרקי! הלכה ד׳ איתא להדיא דנס״ת צריך להניח בין דף
 לדף ב׳ אצבעות ובחומשין וננניאיס מלא רוחנ אגודל. אע״כ דגס הכא צריכין להגיה דציל כ' אצכעות או
 דצריכין לומר דהלכה זו קאי אחומשי!: עשה סוף הדף נוי. בירושלמי פ״ק דמגילה גרסי׳ הכי עשת סוף
מ  שוה לחחלחו פסול ופי' בקרבן עדה דה״פ שהחחיל כסוף הדף ושייר מלמעלה פסול מראה כאילו חסר שם ו
 עכ״ל והלשון דחוק ובפרס לגי' הירושלמי דגרס שוה לתחלתו לא שייך האי פירוש שפיל. זלי נראה דהיפ שכתב
 בדף הראשון הרנה אוחיות חון לשיניה עד שקירב האותיות לדף שנצידו ונראה השט דפי! כדף אב־ וזהו מדויק
 נלישנא דירישלמי עשה סיף הדף שוה לתחלתו: עירב כו׳. ננר נשנית דין זה נפרק זה הלכה א' ומצינו הרבה
 ויניס שנישנו ושילשו כגמרא יי: ה״ג מגיחין כו׳. אס אנו רוצין לפרש הלכה זאת כמשמעו בלי סגה״ה
 צרינין לומר דה״פ מניחין נין דף לדף שם של ד׳ אותיות ריצ שמותר לכתוב תינה כת ד׳ אותיות חון לשיסה
 והיינו נין דף לדף דקתני. והדר מפרש הברייתא עצמה הא דשרינן לכתוב תינה נת ד׳ אותיות נין דף לדף
 צא שינתוב שתים בסוף הדף ר״ל בסוף השיטה ושתיס נין דף לדף דזה אסור. אלא דמשס נת ד' אותיות
 צריך לכתוב ג׳ אותיות נתיך השימה ואות אחת מותר לנתיב חון לדף . והא דקתני תו אבל לא משם קטן מפרש
 הנרייתא עצמה שאס היה שם קטן נפני עצמו של שלש אותיות אסור. ר״ל נתינה של שלש אותיות אסור
 לכתוכ אפיי אוח אחת כין הדפין. כן נראה לכאורה לפרש ההלכה זאת לפי משמעות לשון הנרייתא אנל קשה
 דלפי פי׳ זה יהא כל ההלכה זו נגד גמרא ערוכה דמנחות. ואציע לשון השים פרק הקומן דף למיד ע״ב
 נזדמנה לו תינה נת ס׳ אותיות לא יכתוב שנים בחזך הדף ושלש חון לדף אלא שלש נחון הדף ושנים חון לדף

 נזדמנה לו תיבה בת שתי אותיות לא יזרקנה נין הדפין. פרש״י אע״פ שהתרנו לו לנתונ ג׳ אותיות חון לדף
 מתיגה גת ה' אותיות תיבה שלימה לא התרנו עכיל ונן פסק הרא״ש נפיק ס" ט׳ ונתב עוד שם הראיש ובתיבה
 גת ג׳ אותיות יש להסתפק אי מוהר לכחוכ שחיס חון לדף כיון דמי רוג התיגה ומיהו נראה מדקאמר נזדמנה
 לו תיגה גת שתי אותיות לא יזרקנה גין הדפין אגל גת ג׳ כיון דמקצתה בתוך הדף יכול לכתוב ג׳ אותיות חון
 לדף ענ״ל הרא״ס . והמרדני נתנ אפי׳ מתינה גדולה אס השתי אותיות ניכרין להיות תיגה גפיע אין כותגין
 אותה חון לדף וכ״כ הרמ״א נייד סי׳ רעיו. הרי מוכח משוגית השיס וכל הפוסקים דמתינה נת חמש
 אותיות מותר לכתוב שתי אותיות חון לדף והנא קתני דמתינס כת ארכע אותיות אסור לכתונ
 שחים חון לדף. ויותר קשה לשיטת הרמכ״ס וכן פסקינן גש״ע י״ד סי׳ רע׳ג דאפי׳ ה' אותיות מתינה נת
 עשר מותר לכתוב חון לדף רק שלא יהא רוג האותיות חון לדף. וכרייתא דסכא אוסר אפי׳ מתיגה גת שלש
 אותיות אפי׳ אות אחת חון לדף. ואי איתא דהלכה זו אמת לא אישתמיט שוס פוסק להגיאה. ועיק דתנא הכא

 כשכעיס שיטין ושם מגואר גתרוייהו איזה תיגה צריך להיות גתחלת שיטה ואיזה גסופה גס הרמכ״ס כתכה
 כהלכות סית ומנואר היטג גספר אור תורה. ואותן התיכות שצריכין להיות סמוכין להדדי היינו רצוף דהכא
 ואות! תיבות שצריכין להיות נפרדין מחבריהם סייגו משורג דהכא והוא מלשון סירוגין ובטור י״ד קרי ליה פיזור.
 וזהו דקתני הכא רצוף שעשאה מסורג היינו התיבות שצריכין להיות םמוכין כתכ נפרדין או איפכא פסול. והא
 דקתגי או שעשה המסורג שלא כהלכתו ריל אף שכתט משורג רק ששינה בסירוג עצמה בגון התיבה שהיה ראוי
 לכחוכ כסוף שיטה הראשונה כהכ בהחלת שיטה שנייה וכן כשאר שטים דאיתא לקמן פרק י״כ ככל אלו לא יקרא
. איברא הא דקתנ׳ הכא שאס שינה כמשורג עצמה פסול לא קי״ל הכי. אלא כמ״ש הטור כסי׳ ער״ה וכ״כ ו  נ
 הב״י שס בש״ע סעיף ג' כתכ השירה כשאר הכתב פסול ודוקא שכתב השירה כשאר נתב בלא פיזור אבל אס
 שינה בפיזור ממה שנהגו לא פסול ובלבד שיהא אריח ע״ג לנינה. ואפשר הא דקתנ׳ הכא רצוף שעשאה מסורג
 כוי ר״ל שכתב בשירת היס אריח ע״ג אריח וכשירת האזינו כתב אריח ע״ג לבינה והיינו נמי שינה במםורג עצמה
 מש״ה פשול ולא יקרא כו. רק לפי זה קשה היינו רישא האזינו שעשאה שירה וכי' : הי״א גמר כל הדף
 וכו׳. כוונח הלנה זו מבואר ע״ס גמרא דמנחות דף למ״ד עושה אדם יריעה מבת ג' לפין על בת מ׳ דפין
 פחוח או יחר מכאן לא יעשה כו׳ בד״א בהחלה הספד אבל גסוף הספר אפ״ פסוק אחד כדף אחד וכחג הרא״ש
 גסי' טי״ח אעיפ שצריך לסייס הספר בסוף הדף ואין בפסוק אחרון תיבות כמנין השיטין יעשה אותיות ארוכות
 מלמעלה למטה עד שהחזיק תיגה אחת ס׳ שיטי! או שש כדי שיסיים כסוף הדף עכ״ל וכ״כ הטור סימן ער״ג
 ומעתה מכואר הלכה זו דהכי פירושה גמר כל הדף ושייר כה פחות ר״ל שנשאר עוד פסוק אחד לכחוג בדף
 האחרו! ואנ! קי״ל שצריך לסייס הספר באמצע השיטה שבסוף הדף : מסרגו ר״ל שדולג ומבליע כמה שיטי!
 בתיגה אחת שעושה תיכות ארוכות כמ״ש הראיש ועושה מפסוק אחרו! דף קט! גפני עצמו. וגי׳ האגודה
 מתיישכ יותר לפירושי שגרס גמר כל השפר ושייר גס פחות מדף מסרגו כו׳ עכ״ל וזהו ממש כמו שפרשתי:
 הייב שמא יעשה כוי. דקייל דאי! מושי! יריעה פחות משלשה דפי! כמו שכתכתי כהלכה י״א מפי הקומץ.
 ומש״ה לא יחלק היריעה של חמשה דפי! שמא יעשה אחת של שגי דפי!. ונפרק הקי״ז נקיט ליה כגוונא אחריתא
 יריעה של ט׳ דפי( לא יעשה אחת של שש ואחת שלש אלא אחח ד׳ ואחת של ה׳ וזהו מצוה מן המונחר ולגי׳
 דהכא קשה מאי הלשין שמא יעשה אחת ג׳ דפי! דיידא׳ צריך לעשות כן. יאפשר דט״ס הוא ונציל שלא יעשה
 אחת שני דפי!: ואינו רשאי לכתוכ כו׳. מלתא כאפיה נפשיה היא והכי איתא גמגילה דף ייח אסור לכחוג
 אות אחת שלא מן הכתג עכ״ל ודוקא גס״ת אגל כתפילין ומזוזות מגרס גריסי! והכי איתא נמי כפרק הקומץ:
. אין הטעם של כל אלו שווין כלאיתא כמסכת גיטין לף מה ע״ב לגבי צדוקי הטעם משוס  הי״ג צדךקי
 דאדוק נעיז ומסתמא כתבו לשם ע״ז וגני מסור הטעם לפי שפרק מעליו עול מצות וגבי עבל ושוטה וקטן הטעס
 לפי שנאמר וקשרתם וכתנתס כל שאינו נקשירה אינה ננתינה והנהו תלתא ליתא נקשירה דהוי מ״ע שהז״ג
 והכי איתא להדיא כגיטין דף מה. ומ״ש הכא גר צ״ל ע״ב דמיירי בגר שחזר לסורו שלא מחמת יראה דאי
 עדיין גר הוא למס יפסל מלכחוב ואי שחזר לסורו מחמת יראה איתא להדיא בגמרא דכשר וכ״כ נשיע סימן
 רפ״ח אעיכ דמיירי בגר שחזר לסורו שלא מחמה יראה דבזה איחא להדיא גגיטין דגרע מעוכד כוכבים. והמרדכי
 כתב בהלכות קטנות הא דקתני הכא גר מיידי גגר תושג והטעם אכתוב לקמן בהלכה זו סי' כ': אל יקרא כו.
 זהו לא קאי רק על עבד ושוטה וקטן אבל גבי צדוקי קי״ל דישרף. ואפשר ליישבו כמ״ש הט״ז כסי׳ רפ״א על הא

 לכתב הטור נמי גבי צדוקי אין קורין בו. וכתב עליו הט״ז דקמ״ל אפיי בביתו אין קורין נו אפילו ביחידית —ואם היה שם קטן בפ״ע תיבת בפ״ע אינו מובן כלל לפירושא דלעיל. לכן נלפע״ד דטעות המדפיש היא כהלכה
 דלמא אתא לאכשורי בציבור. והא מקט סבא ס״ת לאו דוקא ס״ת אלא אפיי תו״מ נמי פסולי! בכתיבת כל הגי ״ זו כררך מסי זאת ככל מקום וכ! צריך להיות. מניחי! בין לף ללף שם כן חמש אותיות לא יכתוכ שנים בתוך
̂ הדף ושלש חיז לדף . ר״ל שהרוכ לא יכתוכ *כתוך הדפי! אצא יכתוב שנים חון לדף ושלש בתוך הדף כדאיתא  להא עיקר הלימוד דוקשרתם ונתגתם כתיב גבי תו״מ ואדרבה כתג הדרישה דמדגרי הרי״ף והרא״ש נראה לעכל 
 בגמרא •שהבאתי לעיל. ותו קאמר אגל לא שם קט!. ריל אס היא תיגה גת שתי אותיות אסור לטחנה חון
 לדף וזהו נמי כשיטת גמרא למנחות . ותו קאמר ואס היה שם קטן גפני עצמי של שתי אותיות אשור והיינו
 כדעת המרדכי שהבאתי כגו! ראו•:! דאותיותגי״ת ט״ן המה תיגה גפ״ע וכן תיכתשלחן דאות חיית ומין המה
 תיגה כפ״ע אסור לכותגס חון לדף אע״פ שה! משם גדול. ואי גרסי׳ סכי סיס מסכים הלכה זו מכל צד
 לשיטת הש״ס ופוסקים : ה״ד ריוח שתי אצבעות ריוח . תינת ריוח השני מיותר וגמס׳ מנחות ליתא :
 ובחומשין. היינו ספרים העשוי! כגליון נסית אגל לא ננתגס לשס קדושת סית זהו הנקרא חומשי!: שני
 חלקים כטפח. וגמשנת מנחות גרס׳' למעלה שלש אצגעות וכן העסיק הרא״ש נה״ק ונ״ל שגס כאן צ״ל כ!
 והטעם דכעינן יותר ריוח למטה מלמעלה . כתג מימוקי יוסף(גמס׳ ג״ג) [כהל' סית] לפי שאין היד ממשמש
 כל כך (למטה כמו) למעלה [כמו למטה] : מניחין כין ספר וכוי. לכאורה נראה הא דקתני הכא וגנגיאים
 ג' שיטין היינו גנכיאים של תרי עשר. דכשאר נכיאיס כעיק גמי ד' שיטי! והכי איתא להדיא גמס׳ ג״ג
 מניחין כין ספר לספר ד׳ שיטין וכן כי; כל נניא ונביא וכנכיאיס של שנים עשר ג׳ שיטין. אכן גטי״ד ס״
 רפ״ג החג גזה״ל מניחין גתורה ד׳ שיטין וגנכיא ג׳ שיטין וכן גנניא של שנים עשר . וכתכ עליו סכ״י שכן ה"
 גירסת רגינו כגמרא וכ״ה לשון סרמכ״ם פ״ז מהלכות ס״ת ועפיז י״ל הא דקתני סכא וגנגיא ג׳ שיטין קאי
היה גמר כל הספרים כו׳ כצ״ל גמר כל הספר. ופי׳ הלכה זו יובן עיפ גמרא דמנמות : ם 'א' 5 * כ^ 5 י ע מ  ג

 דף למיד עושה אדם יריעה מכת ג׳ דפי! כוי וכבר הבאתי לשון הגמרא בפרק א' הלכה ׳״א וסיים שס בגמרא
 אנל נסוף השפר אפי' פסוק אחד נדף אחד. ופרש״׳ שם דאפ״ מדף אחד עושה יריעה אחת נסיף הספר וכיכ
 הטור סי׳ ער״כ ולפ״ז ממילא יונן פי׳ הלכה זו והיק גמר כל הספר ושייר נו דף אחד מושה אותה יריעה
 קטנה זאיגז נמנע אע״ג דגחחלת הספר לא יעשה יריעה פחות מג׳ לפין אגל כסוף הספר מותר לעשות יריעס
. ר״ל מניח קלף מלק כסוף הספר נדי לגלול ע״ג עמוד של מן ׳  אפילו מדף אחד: מגיחין בסוף הדף ט
 שהספר נגלל עליו כ״כ רש״י גנ״כ: עושה עמוד כו׳. גי' זו נבונה וכ״ה גג״ג דף ייד. ור״צ דגספר.של
 נביאים עושה סמור אחו בסופו וכתורה שני עמודים והא דקחני הכא לפיכך גוללין כו׳ זהו הטעם כשאר ספרים
 גוללין לתחלתו משיה סגי בממוד אחד כסופו כדי שיכול לגלול לתחלתו אגל ס״ת גוללין לאמציעתא מש״ה בעינן
 שני עמודים . והתום׳ גניג הגיאו הלכה זו וע״ש: ואין פותמין כו׳. ר״ל כשרוצה לפסוח התורה לא יפתח
 אוחה גיריעה שיטיל היריעה גידיו אלא אוחז גממודיס ופוהחה וגאגודס גרם אין פוחתין את התורה גיריעה.
 ופי׳ כס׳ נ״א כשכא לקרוח כהורה לא יפמח לפחוח פחית מיריעה קטנה שהיא ג׳ עמודים עכיל ופי׳ זו מחוור
 לפי גי' האגודה: ואורכו של ס״ה כו׳. היינו דוקא כגוויל והכי איתא להדיא גגיג שאלו את רגי שיעור
. מפורש גהקומן דף למיד '  ס״ת ממה א״ל נגוויל ששה נקלף ככמה אינו יודע ע״נ: היו אין פומתין ט
 וכגר הכאתי גמרא זו פ״א הלכה י״א ונפרק זה הלכה ס׳: אבל נשיטין טתנין טעם כוי. נהלכס זו יש נמס

 ואשה וקט! פסולי! דוקא בתו״מ ולא נס״ת. והא מקט הכא ס״ת צ״ל לרבותא נקט אפ״ נס״ת פסולי!. והכ״
 נס" רפיא הביא נשם מסכת סופרים דממזר נמי פסול לכתוכ וכ״כ כמרדכי נשם מ״ש ונתב שם הטעם לפי
 נשמגיט לפסוק לא ינא ממזר כקהל ה׳ נמפז ואינו כותינ האזנרה לשמה ואפי׳ אמר נתכוונתי אכן סהר׳ שלא
 נתכוון יכן בגר תושב כשמגיע לפסוק לא תאכלו כל נבלה לגר אשר כשעריך כו׳ כי עס קדוש אתה לה׳ אלהיך.
 אבל השיך בס״ק מ׳ הקשה על טעם זה אמאי כל הס״ת פסול לא לפסול רק אותה יריעה וכתכ הש״ך טעם
 אחר כמו גכי מכד ואשה וקטן הינ לפי שיש כמה מצות דגימ וממזר אינן מייבין ומש״ה פסולי(. עכ״פ מכל
 הלין מוכח שחסר הכא בהלכה זו תיבת ממזר . ובאגודה המתיק הלכה זו וקחשיב נמ׳ ממזר: זד, הכלל .
 ובאגודה גרס הכי זה הכלל כל מי שאינו מוציא הרבים ידי חובתן אס כתבו לא יקרא בו ע״כ וגי' זו נכונה
 יותר מגי׳ דהנא ־• הייך פתוחה שעשאה סתומה. הלבה זי הביאו תום׳ בפרק הקומץ והרא״ש בהלכות ס״ת
 סימן י״כ ויש כזה מחלוקת כין הרמכ״ס והרא״ש כצורת סתומה ופתוחה ועיין ככ״י כטוי״ד סי' ער״ה . ימבל
 הפוסקים נראה דגמרא דהכא סכר ופתוחה צריך להיות פתוחה כתחלת שיטה דהיינו שצריך לשייר כחחלח שיטה
 כדי שלש אותיות ואת״כ מתחיל לכתוב וא״כ היא פהומה מחהלתה. וצורת הסתומה יניח באמצע השיטה פנוי כדי
 שלש אותיות ומתחיל לכתוב כסוף אותה השיטה לפחות חיכה אחת. והיה אס השלים כסוף השיטה והניח כל
 שיטה שחהחיה פנויה והחחיל לכחוכ מחחלת שיטה שלישית זהו נמי סתומה כמ״ש הרא״ש סי' י״א ועפיז יובנו
: שם של שלש אותיות . ריל כדי לכתוב תיבה של שלש אותיות. אכל אכן קי״ל  סיפא דהלכה זו כסי׳ ג׳
 דכעינן שלש תיבות של שלש אותיות וכ״ב הרמב״ס כמו אשר אשר אשר וכ״כ בש״ע י״ר סי' מר״ה. והכ״י מביא
 כשם מ״ס שלש תיבות של שלש אותיות אכן כל שאר הפוסקים שהביאו הלכה זו הביאה כמ״ש לפנינו שס אחד
 משלש אותיות: גמר כל הפרשה כוי. זהו קאי אסתומה אס סייס הפרשה בסוף השיטה שבסוף הדף ישייר כדף
. ואס שייר  השני שיטה עליונה פנוי ומתחיל לכתוב כחחלת שיטה שנייה וזהו נקרא גמי סתומה כמ״ש לעיל סי׳ א'
 בשיטה אחרונה כדי לכתוב שלש אותיות וא״כ יש למטה שיעזר סתזמה מתחיל מלמעלה ואינו צריך להניח שיטה
 עליונה פנוי. ויש לתמוה למה השמיט הכי׳ בש״ע דין זה דאס סייס בסוף הדף כיצד יעשה. הלא הרא״ש והטור
 הביאה הלכה זו ואין חוצק עליה ונלעיד לפי שכתב הכ״י בש״ע סי' ער״ה סעיף כ׳ וז״ל בצורת פתוחה וצורת
 סתומה יש מחלוקת כין הרמכ״ס והראיש וירא שמיס יוצא את כולם ויעשה כענין שבפרשה פתוחה יס״ם פרשה
 שצפניה באמצע שיטה וישייר בסופה הלק כדי תשעה אותיות (והיינו פתוחה לשיטת הירושלמי אכל לא לדעת גמ׳
 דהכא ועיין ככ״י כטור) ויתתיל לכתוב כראש שיטה שתתתיה וכפרשה סתומה תמיד יסיים פ' שלפניה בהחלת
 שיטה ויניח הלק כדי ט׳ אותיות ויתתיל לכתוב בסוף אותה שיטה עצמה ולא ישנה לעשוח צורה אחרת לא לפתותה
 ולא לםחומה ובהט הוי כשר כין להרמב״ס וכין להראיש מכיל השיט . וכזה כנר נכלל שלא יסיים פרשה סחומה
 כסוף השיטה שבסוף הדף. דהא אס סייס כסוף הדף ומנימ שיטה עליונה מדף שני מלק ומתחיל לכתוב משיטה

 ראשון לציון י [א] [פי׳ אין חולקין אותה אפ" ליקח החלק הנחתך לתפילין ומזוזות דשמא יעשה כו׳ נ״א]: [כ] פי׳ שהתיבה שממחיל למעלה כהעמוד כמג ג״ב למסה לסי׳ כמו שעושי[ בספרים הנדפסים פסול עד שיתקן נ״א:



ס שני לו ר ת סופרים פ כ ס  מ
ת פלס שלישי ה א ש ב מ ת כ י י A) י * * 1 0 3 ) ד מ א נ  תשעים ושמנה הכל לפי הכתב. במםעות ש

 מוצאיהם. ברבבות ישראל שנאמר(שטות לד) כתב לך [וגוי] ואת ישראל מה י
 ישראל בששים ריבוא אף שיטה שלתורה בששים(ריבוא). בזקנים שבעיט״ל׳הלבה א (יי) עושה תורה ונביאים M כאחת דברי ר׳ יהודה וחכ׳׳א תורה
 בפני עצמו ונביאים בפני עצמן: הלכת ב לא יניח בין
 נביא לנביא [י] נשם שמניח בין ספר לספר בתורה אבל נותן W לזה ריוח
 בפני עצמו [ולזה ריוח בפני עצמו] ומתחיל מלמעלה: הלכה ג אין עושין
 תורה חומשין כשהן מפוזרין תורה חומשין מקובצין שאין טורידין
 מקדושה חמורה לקדושה קלה אבל עושה חומשין תורה אימתי בזמן שמדתן
 ושיטתן שוין: הלכה ד אין עושין שני חומשין כאחת ולא חומש ומחצה

 ושנים שנא׳(במדבר יא) אספה לי שבעים איש וגו׳. וישארו שני אנשים במחנה
 [וגו׳] והמה בכתובים שבעים ושגים. ובתוכחות תשעים ושמנה שנאמר(דבדימ
 כח)אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת [ונוי] ובקלפים לא נתנו
: W מוסיף ובלבד שלא יפחות משלשה דפין M שיעור אלא כל שרוצה 
 הלכה ז יריעה שבלתה לא יטול שנים ויחזיר שגים אלא גוטל ג׳ ויחזיר ג׳ ומה
 שהוא טחזיר כמדת כתב ראשון: הלכה ח שיעור הדף כדי שיהא רואהו

 ובקטן לא יפחות. טטפח. ר׳ יוסי בר יהודה אומר לא יפחות משלש אצבעות: 5 כאחת אבל אם עתיד הוא להוסיף עליהן מותר: הלכה ה (0) מעשה במיתוס
 הלכה ט ולא יעשה חצי ארכו [יתר] על רחבו ולאדחבו יותר על חצי ארכו "בן זונן שהיו לו שמנה נביאים מדובקין באחת ע״פ ר״א בן עזריה וי״אלאהיו
 אלא ״טאטצעו הוא ועושה אותו מן המובחר: הלכה י לא יעשה חציו גויל£ לו כי אם כל אחד ואחד בפני עצטו ושוב טעשה באדם אחד שהביא לפני חכטים
! תורה נביאים וכתובים כאחת: הלכה ו בד״א בדיפתרי אבל בגיליון תורה  וחציו קלפים אבל עושה חציו גויל וחציו צבאים W קלפים טפני שאינו מן
 המובחר: הלכה יא אין דובקין בדבק ואין כותבין על גבי מטלית (א) ואין I בפגי עצמו וגביאים בפגי עצמן): הלכה ז ספר [ח] שפסקו ושגוקד ראשי פסוקים
 תופרין במקום הכתב. אמר ד׳ שמעון בן אלעזר משום ר׳ מאיר דובקין בדבק& שבה אל יקרא בו גורפו או שעירב בו את האות אל יקרא בו: הלכה ח ספר
8 שנמחק אל M יכתוב בו ר״ש בן אלעזד אומר אם היה במאה שלו נכרת הרי א ל ) כותבין במקום הכתב מבפנים א נ ) [ ד  ומתבין על גבי מטלית אבל אין [
 מבחוץ. צריך שיהא טשייר טלמעלן ומלטטן שלא יקרע וטחו לה אמוחא מלטטה* זה מותר: הלכה ט ספר שנטחק מ שיטה אחת על פגי כולו אסור גטחק בו
 למעלה ומלמעלה למטה (ג). הלכה למשה מסיני ספר תורה שנקרע מטלה' רובווטיעוטו קיים טותד. 0) ספר שיש בו טעות אל יקרא בו וכמה יהא אחד

 עליו טטלית מבחוץ. כל האותיות הכפולים באל״ף בי״ת כותב את הראשונים בדף דברי רבי יהודה רשב״ג אומר אפילו [י] שלשה בדף אל יקרא בו ן
 בתחילת התיבה ובאמצע התיבה והאחרונים בסוף(י) ואט שיגה פסול. (ספר£״אהלכה י אין [כ] פוחתין בתורה פחות מג׳ דפין אבל קורין באחד ואין נמנעין
 (ח) ומצוה בגדול לגללו הגולל ס״ת גוללו כגגד התפר אבל לא כגגד היריעה ס״ת[ל] לא

 הגהות הגרי״ב יחיקני
 (א) ניא אבל תופרין: (ב) [אין דיבקין כצ״ל]: (ג) [נ׳ניג: עי׳ מגילה דף ינה]: (ד) [עי׳ שנת דף קד. מגילה
 דף ג.]: (ה) [ננא נתרא דף יג:]: (י) [ננא נתרא שה]: (ז) מנחות דף בט:: (ח) [מגילה דף לנ.]:

 שנקרע טטלה עליו מבפגימ אבל לא מבחוץ):
 נוסחת הגר״א

 [א] עושה: [ב] נטר כל השפרים ושייר ט דף אחד עושה אוחו יריעה קטנה ואיגי גטגע: [ג] אע״פ שאיני
 מן המובחר: [ד] תופרי! בטקום הכחב ואין חופרין טבפנים אלא מבחוץ. הלכה למשה טפיני שיהא

 משייר טלמעל!וטלמטן ומחו לה אמוחא שלא יקרע ום״ת שנקרע מטלה עליו טטליח מבחוץ אבל לא מבפנים
 כל האותיות : [ה] וכחובים כאחח דברי ר״מ ר׳ יהודה אומר חורה בפני עצמו ונביאימ בפגי עצמן וכחובים בפיע וחכמים אומרים כל אחד ואחד בפ״ע. אמר ר׳ יהודה מעשה בבייתום בן זוני! שהיו לו ח' נביאימ
 טרובקים כא׳ ע״פ ראב״ע. ר״א לא היו לו כי אם כל אחד ואחד בפני עצטו. אמר ר׳ מעשה באחד שהביא לפנינו חורה ונביאים וכחובים כאחח והכשרנו. במה דברים אמורים בקלף אבל בנויל חורה בפיע ונביאים
 בפ״ע וכתובים בפ״ע לא יניח : [ו] ריוח באמצע(וכים ננ״י): [ז] לו ריוח טלטטה וטתחיל טלטעלה: [ח] שנקרו או שפסקו : [ט] יקרא : [י] א' בשלשה דפין אל: [כ] פותהין ־. [ל] טללו טבחוץ אבל טהדקו טבפנים:

 נוסחאות כ״י נמנע : (הל״ז) ג׳ ומחדר (וטי) הראשון: (הליח) כדי שהיא ריאהי: (הליט) לא יעשה ארט יתר על רחבו ולא רהט יתר על ארכו אבל םמציעו: (הלייא) אבל אין
 כותב־ן במקום הכתב וספר שנקרע טולה עליו מטלית מבחוץ (והשאר שנדפוס נסוף ההלכה ליתא) י פ״ג (הל״א) עושה אדם : (הל״ד) עתיד להוסיף: (הל׳ה) עצמו איר מעשה בא׳
 שהביא לפגיט חורה גביאים מדובקים כאחח והכשרגי: (הליו) אבל בנוילין: (ניא הליס ו' ליתא): (הל״ז) ספר שנפסק או שנקר ר״פ אל יקרא בו גלפו או שעירב אותיותיו (נ״א אות כאות) איי ט :
 (הליט) בו אוח אחת (וטי) נמחק רובו ומיעוטו קיימ מוחר (והשאר ליתא): (לא) אסור לקרות ט נמחק (וכו׳) אומד נ׳ בדף א' אל: (הל״י) אין פוחחין בתורה יוחד מד׳ דפי! אבל קורי! אפילו עשרה כאחח

 ואין נמנעין(והשאר ליתא): (נ״א) אין פותחין בתודה יוחד מנ׳(וכוי) היריעה והמהדק סית (וכוי) מבחוץ כלפי פנימ והנותן:
 כסא רחטיט

 לא יפחות כוי: ר׳ שמעון בן אלעזר אומר משוס ר׳ מאיר כצ״ל וכן הוא כראיש הלכות ספר תורה סיס י׳ד.
 פרק ג מעשה גבייתוס כוי. פיק דב״ב דף י״ג איתא אמר ר׳ יהודה מעשה כו׳: לפגי חכמים. פי׳ רני
 1 ובית דינו כדמוכח בנ״כ שם: כאחת והכשירום כצ״ל: ושגוקד . פי' או שנוקד ראשי פסוקים

 שלא עשה ספסק בין הפסוקים אלא עשה נקודה בראשי הפסוקים לסימן: מותר . לקרות גו בגון שנמצא
 בשעת הקריאה אס רישומו ניכר איצ להוציא ס״ת אחר ויגמור הקריאה ואח״כ יתקן האותיות שנמחקו תקון
 יפה: אבל קורץ באחד. דד לקרות בדף אחד ובספר האגודה גריס אבל קורי! יו״ד באחת פי׳ דסגי כשפתח
 ג׳ דפי! לככוד הסית ויכולים לקרות עשרה כאחת כזה אחר זה [וכס׳ רגל ישרה פי׳ וו״ל אי! פוחתי! כו׳. ריל

 נחלת יעקב
 וי! נותני! כפ״ע ומנ׳א כל אחד ואחד כפיע ופרש״י כל ספר של נכיאיס וכהוכיס צריך להיות כפ׳ע. ותוס׳ שם כתכו
 סעמא דמ״ד כל אחד ואחד כפיע שלא יהא [נראה הכל כמו נכיא אחד וסעמא דר״י שלא יהא] סכל נראה
 כתורה או הכל נביאים וע״ש כדיה ר״י: ה״ב לא יניח כו׳. ר״ל שבין כל נביא וככיא אין ציין להניח ד׳
 שיסין כמו גי[ ספר לספר בהורה בדאיתא לעיל פ״ג הלכה ד' אבל נותן לזה ריוח כפ״ע כו׳ ריל שמניח גישיסין
: ומתחיל מלמעלה. זהו קאי בין נכיא לנביא כמבואר בחוס׳שס  בין נגיאלנגיא כדאיתא נמי לעיל נפרק ני
 נמס׳ נ״נ ור״ל אם סייס נניא אחד נסוף הדף אין צדך להניח ג׳ שיטין חלק מלמעלה נהחלת הדף אלא מתחיל
 מלמעלה בראש השיסה העליונה . ומבואר שס נגמרא הסעס שאס נא לחתוך חותך. בלומר שמותר לחתוך ולחלק
 זה מזה ונמצא זהו ראש הכרך וגנאי הוא לו שיהא דף זה משונה מסבירו על הנס ומשיה מתחיל מלמעלה :
. ר״ל שאין חולקין סית שלמה לחומשין דהיינו כל ספר נפ״ע דהיינו מפוזרין ונין מקופצין ׳  n׳j אין עושין ט
 דהיינו או שלשה חומשי! כאחה אפ״ה אסור לפי שאי! קדושה חומש כקדושה סיה ואי! מורידי! מקדושה. ואית
 ספרים דגרסי מקובצין בנייה והיא היא דאוהיוח נומ״ף מהחלפי!: אימתי כוי. ריל שאין גליו! של אחד גדול
 מחנירו. ונן נשימות שאין באחד שימות ארוכות ובאחד שימות קצרות. או גענין הכתב שאחד נכתכ כתיבה גסס
 ואחד נתינה דקה אז מותר לעשות מחומשין חורה. וכאגורה גרס הכי אין עושין חורה חומשין שאין מורידן
 מקדושה כוי: ה״ך אין עושי! כו׳. ר״ל שאי! כותכי! שני חומשי! כאחת או חומש ומחצה. ואין להקשות דכהלנה
 ג׳ משמע דמומר לנתונ נל מומש נפ״ע מדקתני אכל עושין מימשין הזרה. י״ל דשני חומשין או חומש ומחצה
 גרע דממזי כס״ת ואתא לממעי שהיא כקדושמ ס״ה. וכיוצא בזה אימא נמס׳ גימין דף ס' ע״א דמנעיא ליה
 לשיס אי מומר לקרומ במומשין בציבור ורצה הש״ס למפשמ מדקמני ככריימא ם״ש שמסר יריעה אמת אין קורין
 בו ש״מ לאסור לקרות בחומשי{ ודמי הש״ס לא היא סתם ממשר גמלתא פרש״י שקורץ לה ס״מ וחסר הוא .
 וא״כ הינ ייל הכי כיון שהוא יומר ממומש ולא הגיע לכלל ס״ת גרע מפי: אבל אס כוי. כלומר מתחלה
 כשכהבו כל חומש ומחצה או שני מומשין היה דעהו להוסיף עליו שארי מומשין עד שישלם הסיח מוהר. והכי
 איהאנמי כה״ג במסכה גיסי! דף הנ״ל כהא דקי״ל אין כוחבין מגילה להיניק אבל אס עשיד הוא להוסיף עליו
 מומר: היה שמגה נביאים . פרש״י בכ״כ כל ספרי נכיאיס שמנה ה!: באחת. כמס׳ כ״כ דייג גרסי׳
 הכי ושוב מעשה באמד שהכיא לפני מכמיס מניך כאמה והכשרנהי: היו בריא נדפחרי אבל כגליו! כוי.
 נראה שתינת גליי[ מ״ס וצ״ל נגויצין. וקאי אריש פרקי! דקתני דר״י מתיר תורה ונניאיס וכמוביס כאמה.
 ע״ז קתני הכא דוקא נדפתרי מיתר זלא שייך הטעם שיאמרו ככל הוא תורה לפי שאין כותכין ס״ת על הדפתרי.
 אכל גגויל דמותר לכמוב עליו ס״מ וא״כ איכא למימש שיאמרו כולו ס״ת היא אפילו ר״י מודה דאסור לכתוב
 מניו נאי׳" : \VT שפסקו. ר״ל שעשה הפסק בין הפסוקים בנקודות כמו שאנו עושין במומשין העשויות
 בדפוס פסול וכתכ כדברי ממידות סי'ע״ר הטעם דפסול משוס שאין לנו אלא כנתינתה משיני. ובנקדו העעס
 דפשול כתוב שם כשם תשוכת הרמכין משוס דיש אס למקרא ויש אס למסורת ואס נקדו אין כאן מסורת. וסיים
 שס דאפי׳ אס הסיר הניקוד פסול מהאי טעמא: טרפו. בדברי חמודות סי׳ עיר הביא הלכה זו וכתכ שם
 בשם הגהת מיימוני דבמקום גורפו גרס גולעו. וכתב התי״ט ופ" שתיהן לא אדע ויראה לישצ״ל גורעו ר׳יל
 שגרע אח האות והקטינה עכ״ל: שעירב גו את האות . ר״ל שלא הפריד האיתיות שיהיו מוקפת גויל אלא
. ועוד אפשר לומר הא דקתני גורפו או שעירג גו את האות קאי אדלעיל ו  שעירג אות למגרתה אל יקרא ג
 לקסני ספר המנוקד פסול וע״ז קאמר גורפו ריל אעיפ שמזר וממק הניקוד או שעירג גו האות דל שהמשך
 הניקוד לאות אפ״ה פסול וכמיש התי״ט גשס תשוגות הרמג״ן גסימן שהנאתי לעיל דאפילו הסיר הניקור פסול
 וכן כתג הג״י גייר סימן רעיד . ועוד נ״ל לפרש הא דקתני או שעירג גו האות ר״ל שעירכ האותיות משורה
 לשורה כמו כגט מעורה וכ״כ כש״ע סימן רע״ד שאס עירכ האומיומ כמו כגט שאסור לכממלה. וכיכ הלבוש
. הלשון מגומגם ונראה שצ״ל אל יקרא כו וכן מצאתי כגמרא אמת כמג י  סי' יע'י י• ד7ח ספר שנממק ט
 על סגליון אל יקרא בו: רשב״א ט׳ בבואה. ר״ל שעדיין ניכר רשומו של האות מותר לקרות גי: ה״ט אסור

 נהרגים אבל כתב סי׳ שאמרו רזיל כגון שכתוב הן ואמרו ח״ל [מויק במ יש״מ] בלשון יוני אמד אס בתב א'
 כמקום סן פסול וכן מ״ש גמנמות דף ל״ד מט בכתפי שתים פמ באפריקי שתים אס כתג במקום למיטפוה לארבע

 פסול וכיוצא גזה יפשיט :
 פרס ב כמדת כתג ראשון. אפשר דאתא לאשמעינן דכל הקפידא הוא שיהיה כמדס כמג ראשון סגס
 1 ליש שינוי כמהות הכתכ כל שהיא כמלת ראשון סגי אמנס ולאי לטוג שיכתו? ספר.הראשון אס

 אפשר כמיש סרג שיך ז״ל אמנם אין קסידא כי אס על שיהיה מדה כנגד מדס: שיעור כוי. פי' שיעור אורך
 הדף לא יהא ארוך כל כך שאינו רואה פי׳ שלא יהא כיכ גגוס עד שיטרמ לראות. ובקטן אס גא לעשותו קטן

. לכאורה יש להמוה מה״מ שאס נממק רוכ השיטה שיהא כשר. דלת״ק דלעיל ו  ר״ל אסור לקרות גו: גמתק נ
 כהלכה מ׳ םתמא קתני ספר שנממק אסור משמע אפילו אות אמת . ולרשכ״א בעינן עכ״פ שיהא ככואה שלה
 נכרת והיכא קתנ׳ הכא דאס נממק רוכ השיטה ומיעוטו קייס דמותר. ואפשר לומר דהלכה זו אתיא כרשכ״א
 ללעיל בהלכה מ' לאמר אס היה רישומה ניכר מותר. והא דקתני הכא אס נמחק רוט מייר׳ באמת שבבואה
 שלה ניכר. ואפיה קמני רישא אם נממק כל השיטה אסור אע״פ שרישומה ניכר . ולולא למסתפינא הייתי אומר
 שטיס יש כאן ונציל ספר שנמחק נו אות אתת אסור נממק נו רונו ומיעוט קייס מותר. וקאי מיעוט קייס
 על מיעוטו לאוח והוא ע״פ מיש כטאיח סימן לינ וזיל ניקנ רגל הימני של היא אס נשאר ממנה מלא אות
 קטנה כשר. וזהו לקתני סכא ומיעוס קייס ר״ל אס נשאר רק מלא אות קטנה של האות הראשון כשר: טעות.
 צ״ל טעיות כלומר שנמצאו בו טעיות המה כדמפרש לקמן: אחד נדף . ר״ל אחד ככל דף ודף: אל יקרא
 כו. טעומ דמוכמ יש כאן וצ״ל יקרא בו והכי מוכח מגמרא דמנחות דף כמ עיכ. אר״י הני תרתי מילי אמר
 רג נספרים ותניא מיונחא מדא הא דאמר רנ ס״מ שיש כה שמי טעיות בכל דף ודף ימקן שלש יגנז ומניא
 חיוכחא שלש ׳הקן ארנע יגנז עכ״ל. וא״כ הא דקאמר רשניג הנא אפ" שלשה גרף יקרא גו היינו עיי תיקון
 אנל לת״ק נשלשה לא מהני תיקון אלא יגנז והיינו כרכ כמסכח מנחומ ורשכיג סיל כהנא דכרייהא והכי ק״ל
 נשיע י״ר סימן רע״ט. ישם נמנמומ משיק השיס וה״מ מסירות אכל יתירות לית לן כה ופרש״י וה״מ דאמרי
 ד' יגנז כגון מסירות שמסרו ממנו אותיות. ומפרש נשיע סימן הגיל סטעס שאס כהנ המלא מסר שגנאי הוא
 למלות כ?ב ניני שיטי. אכל אס כהכ המסר מלא אפי׳ יש ככל דף כמה סעיומ יהקן לסי שאין הגרירה גנאי
 כמו תליי׳ ועיש: ה״י אין פוממין. ר״ל נשנא לקרומ נחורס נצינור לא יפחוח מלפהומ מג׳ לפין: באחד.
 ר׳ל שמותר לקרות רק דף אמד אע״פ שצריך לפתיח שלשה לפין מ״מ מותר לקרות כאחד. ובאגודה גרס הכי
 אבל קורין יו״ד נאמד. ר׳יל נימידית מותר לקרות הרבה בני אדם כאחד אע״פ שבציבור אסור אנל נימידימ
 מותר: ומצור, כגדול לגלול. כדאיתא כסוף מסכת מגילה א״ר שפטיא אריי יו״ד שקראו נתורה הגדיל שבכולן
 גולל. ועיש ננ״י בטאימ סימן קמו הפירוש של גדול שבכולן. אי קאי אגדול שנשבעה שקוראי[. או קאי על

 עלול שנבל עשרה: הגולל סית. גם זה שס בדף הניל ופרשי׳ ׳עמדנו כנגד המסר ששם ראוי להדק! יפה.
 והליי

 טעיות ומסר וימיר. אמנם אעמיק מיש מעדני ייט נסוף היק שהניא הלנה זו על מנינה וז״ל גשיטין נוהנין
 טעם כמסעומ מיב וכרננומ של ישראל ס׳ וכזקני של ישראל ע״כ וכמונמימ של משנה מורה צימ הנל לפי הכסנ:
 כמם״ות שנאמר ויכתוב משה אש מוצאיהם . ר״ל שהוקש כהינס מהורה למסעומ של ישראל שהיו מ״כ
 עיין רשי׳ נמומש פ׳ מסעי: ברבבות ישראל שנאמר כתג לך ואת ישראל. ר״ל גפי כי תשא כתינ כתכ לך
 נו׳ כי מיפ הוכרים האלה כרסי אמך כרימ ואמ ישראל הוקש כמיגמ המורה לישראל מה ישראל כס׳ רינוא אף
 כתיגת ההורה גס׳ ריגוא. ובגמרא מדויקת מצאתי כתוג אף כתיגת המורס גסי. ונכון היא: כזקגים עיכ
 שנאמר אססס לי שבעים איש וישארו שגי אנשים בממנה והמה ככתובים שבעים ושניס . ר״ל כדאיתא כמסכת
 סנהדרין דף יז שמשה גדר ששה מכל שבט ומשה מ״כ פתקי! וא״כ היו מתמלה מ׳כ זקניס ומדכמיב והמה
 גכתוגיס מקיש כתיגת התורה למיג זקנים: וכתוכחות צ״מ שנאי אס לא תשמור למשות את כל דגרי התורה
 הזאת. וניל דמסיסא דקרא נסקא ליה דכתיכ בסיפא הכתובים כספר הזה מקיש נמי כתיגת התורה למוכמות
 שהס צ׳ח עכיל ממדני ׳'ט בקצת תוססת ביאיר. ובהגהות מ ״מוני כמבו מ״מ מסמות ועיש כתי״ט והראיש והטור
 הביאו עוד דעה אמת מ׳כ שיטין וסימן לדבר אדני כיס סיני בקודש: ובקלפים לא נתנו שימור כוי. ר״לשלא
 נתט שיעור כמה יריטות צריך לס״ח אלא כל שרוצה מוסיף ובלבד שלא יפחות משלשה דפין ר״ל שלא ירכה ביריעוה
 מד שיעשה גידעה אמת פמוה משלשה דפין דאין מושין יריעה פחות משלשה דפין כדאיתא לטיל ובמס׳ מנמות:
 היז יריעה שבלמה כו׳. ר״ל אם בלה מסית יריעה אמס אז שתים לא יטיל אומן שגלתה ויחזיר אמרים
 תממיהן אלא נוטל שלשה זממזיר שלשה והטעם במג.הטור סי׳ ריפ ובש״ע שם לפי שאי אפשר שיהא אומן
 שמחליף דומומ לגמרי לאמרות לכך צריך שיהא לפתות שלשה יריטות ממוח: ומה שהוא מחזיר כוי. אין
 להקשות דמלתא דסשיטא. היא דכעינן כמדת כמכ ראשון דהא מה שנוטל ממזיר ואס לא יהא כמדמ כחכ ראשון
 יהא דף אמד מסר או יוסר. אמנס אין זה קושיא ד״ל דאפשר כשלשה יריעות שממזיר איזה דפי[ יושר מבירימומ
 שנטל לפי שיוכל לכתוכ כתיבה גסה יותר מכראשונות או איפכא שיכתוב נתיבה דקה ויממיט כדפי( ט״ז קאמר
 שיסא כמדמ כמכ ראשון שלא יהסיר ולא יעדיף בדפין וא״כ ממילא יהא כמדת כתכ ראשון ועוד ייל דאתא לאשמטינ!
 כמיש הש״ך בסי' ריפ דטוכ שיכתוב הסופר ראשון אס אפשר טכ״ל וא״כ י״ל הא דקהני ומה שהוא ממזיר כמדמ
 כתב ראשון אתא לאשממינן כמ״ש השיך . ובאמת כש׳מ לא כתב הכי׳ סך סיומא דיהא כמדת כתכ ראשון :
ח שיהא רואה . דאיתא כמנתות דף למ״ד שיטור אורך השיטה כדי לכשוג למשפמותיכם שלשה פעמים ל  ו
 ולא תהא קצרה מזה כדי שלא יהא נראה כאגרת ולא ארוכה יותר מל זה כדי שלא יהא מיניו משוטטת ככתכ.
 וסרשיי שאס יהא השיטות ארוכות כיג יטטה כראשי השיטות מ׳כ . וזהו־דקתני הכא כדי שיהא רואה ר״ל
 שיהא יוכל לראות ככתכ ולא יהא עיניו משוטטות והיינו שלא יעשה ארוכות יותר מכשיעור וככלל זה נמי שלא
 ׳משה קצרות כד שיהא רואה לכל שהיא םימ ולא מהא נראה כאגרמ אלא שלשים אומיוה בשיטה אמת והוא שיטור
 האמיר בגמרא: ה״ט ולא ימשס מצי ארכו כו׳. הלשון מגומגם מאד. וכמסכמ כ״כ דף י״ר גרס" הכי
 אין סושי! סימלא ארכו יהרמל הקיפו ולא הקיפו יסר על ארכו וכיה הלשון כשיעסייעריכ וכן צריך להיות
 כאן. ואפשר ליישב ג" דהכא דקי׳ל שימור ס״מ בגדל ששה טפמיס בדאיחא לטיל הלכה ס׳ יאיכ מוט המקיף
 אותה צריך נמי להיות ששה טפמיס דגמינן ארכו כהקיפו. יידוע כל שיש בהקיפו שלשה טפחים יש ברחכו טפמ
 ואיכ נסתם סית שארכה ששה טפמיס רמכה שני טפמיס שליש הקיפה. ולפ״ז אם מצי ארכו הוי יומר מרמכו או
 רחבו יומר מחצי ארכו איא להיומ הקיפה נארכו ומשיה לא יעשה כן. אנא שהלשין דמוק ושפת יתר דהליל
נ : היי לא יעשה כו׳. הרא״ש הביא (כשם הירושלמי) הכי אכל מושה מציו גויל  בקיצור נדאיהא נמס' נ׳
 וחציו קלפי צגאיס אמ״פ שאינו מן המוגמר ע״כ וג" זו נכונה. והטעס דקלף הצנאיס דומה קצס לגוי ל שלנהמה
 ולגי׳ דהכא דגרס מפגי שאינו מן המוגמר צ״ל דקאי ארישא: הי״א אין דוגקין גדכק ואיןכוהגין מיג המטליח.
 וקשה דגרישא פליג תיק ירשגיא גזה. יגסיפא קתנ׳ סתם הל״מס״ת שנקרע מטלה עליי מטליח מגחו׳ן. אכן
 כתב הראיש בה״ק סי׳ טיי דפלוגס״הו הוא רק אס כותכין כמקום הדבק והממלית אכל לאחר הכתיגה מוח
 כ׳מ דדוכקין ומושי! מטלית כדקתני סיפא הל״מ ס״ת שנקרע כוי: ואין תופרי! כמקוס הכתב. ר״ל כשבא הסופר
 לתפור הידמות ביחד לא יניח שפת שתי הידמות זו מיג זו ויתפור ככפל מכית ומכמין ולתפור כמקום הכתכ
 אלא שיהפור מכחון כמו שאנחנו עושי! ומיין כטוי״ד ס״רע׳יח שכתגהטור בשם אכיו הרא״ש ז״ל ששאל השואל
 מן הראיש למה אנו אי! תופרי! כדרך הראשי! שכתגתי והשיג לו הרא״ש שנ״ל גאמת היה יותר טוג לתפור
 נענ־ן זה אלא שבמסכת סופרים איתא שתופרין מבחוץ וע״ש: אבל אין כותנין כוי מ״ס הוא וכציל אכל אין
 הופכין במקום הכתנ ונזה מורו רשביא לתיק: צריך שיהא משייר כו׳ הלשון מלמעלן ומלממן אין לו המשך
 לא למעלה ולא למטה. אבל כמגילה דף יט איתא הכי ואר״ח כ״א ארי׳ שיור התפר הלכה למשה מסיני ומחו
 לה אמוחא ולא אמרו אלא כדי שלא יקרע. ופרש״י ומחו לה כוי. לאחר שאמרה הכה על מוחא כלומר מזר
 וסחר ואמר לאו הלמימ הוא אלא חכמים אמרו כדי •שלא יקרע שאס אינו משייר מהדק בחזקה כשהוא מהדק
 לסיח והוא נקרמ אכל מכשיו כשהוא מהדקו בכח ומממיל להרמיכ ורוצה ליקרמ מונע מלהדקו יוסר מכיל .
 ובירושלמי דמגילה אימא כלשון אמר קצת וזיל הלכה זהו שהוא חופר צריך לשייר מלמעלן ומלמטן כדי שלא יקרע
 יממו לס אמומא אס הלנה למה לא יקרע ואס לא יקרע למה הלכה. ופי׳ המפרש לירושלמי דהיס אס הלכה
 למשה מסיני הוא למה צריך הטמס כדי שלא יקרט דהלכה למ״מ לא צריך טממא ואס הממס מא מכח סברא
 כדי שלא יקרע למאי איצטריך הלכה למ״מ ע״כ. ומעתה נראה דגס כאן צריך להיות כגי׳ הבכלי או ירושלמי.
 כי נלא״ה טכ הלכות נמסכה זה המה כלשון הירושלמי: הראשונים נחמלת התיבה. כגון כיף כשפה
 ומיס פתומה. וכן גשאר אומיוה מנצפ״ך: ובאחרוגות כו׳. סיס וצ״ל והאמרונוח נסוף. כגון כיף פשוטה
 ומיס סתומה וכן כשאר אותיות מנצפיו: ספר שנקרע וכוי. רילספר העשוי בגלילה כמו ס״ת מותר לתפור
 מבפנים משאיכ בסיס מופרין מבחין כדקתני רישא. תוגות אנל לא מנחון מיותר הנא לנהון פשיטא דמותר
 וכספר נחלת אריאל מקיים ג" להנא והיס מותר לתפור מבפנים ולא מבמון ר״ל שאין צריך לתפור דוקא מניוון:

 , סליק פרק שגי
 פרס שלישי היא וחכיא תורה כו׳. כמסכת כ״כ דף יג מ׳כ גרס" סכי סיר מדביק אדם תורה
 י ונביאים וכתובים כאחד לברי רימ ליי אומר מזרה בפני עצמי ונביאיה בפיע וכתובים



ס שלישי ר ת סופרים פ כ ס  72 מ
 רבי יוחנן כל האוחז ספר תורה ערום נקבר ערום ערום ם״ר אלא נקבר ערום

 בלא אותה מצוה :

 פרק רביעי
ן שמות שאין נטחקין הכותב אל״ף למ״ד אל״ף דל״ת יו״ד ל  הלכה א (י) א
 ה״י שדי צבאות אהיה אשר אהיה דבי יוסי אומר צבאות
 חול אמר ר״ש בן אלעזר של בית [י] אגודה היו כותבין [י•] בירושלים והיו מוחקין
 צבאות שהיו גוהגין בו חול שנאמר(דברים כ) ופקדו שרי צבאות בראש העם:
ד אותיות אינן  הלכה ב הכותב אל״ף למ^ [י] מארבע אותיות •ו״ד ה״י מ

 יהדקנו מתוכו אבל מהדקו מבחוץ והנותן ס״ת לחבירו לא יתנהו אלא בימין
 והמקבל לא יקבלגו אלא בימין שכן גתינתו מהר סיגי שגאמר(דברים ל) מימיגו
 אש דת למו(א) א״ר שפטאי א״ר יוחגן הקורא בלא געימה והשוגה בלא זמרה
 עליו הכתוב אוטר(יחזקאל כ) ונם אני גתתי להם חוקיט לא טובים: הלכה יא לא
 M יגיח כותבין דיו בקולטוס על גבי הכתב ולא יאחזו בכפליים ויתירם ולא יאחזו
 ויוציא הכתב טבחוץ ולא יוציאגו טתוכו ויחלצגו וכולן בטגיהי מפריט טותר לא
 ישמט אדם ס״ת מחיקו ויחלצנו(בו) שגוהג בו דרך בזיון ולא יתגנו ע״גאדכבותיו
 ויתן אצילו עליו ויהא קורא כדברי ד׳ גחמיה : הלכה יב לא יתננו על גבי
 הכסא ויהא תלוי וקורא כשם שקורין בשטרות שאין גוהגין בזיון בספרים אלא
 אוחז בידיו באימה וקורא בו00 אין זורקין ספרים ממקום לטקום ואין גוהגין

 בהן דרך בזיון: הלכה ינ לא יתגנה על גבי טטה (לא) במרגלות המטה •נ;״אגמחקין מפגי שיש שמות כיוצא בהן שי״ן דל״ת משדי צבא מצבאות א׳ ה׳
 ולא תחת המטה (ג) ולא ישב אדם על גבי המטה שס״ת עליה מעשה"'מאחי׳ הרי אלוגמחקין מפגי שאין שמות כיוצא בהן: הלכה ג כל האותיות
 ברבי אלעזר שישב לו על גבי המטה וספר עליה ועמד דומה כמי שנשכו נחש המשמשות לשט בין מלפניו בין מלאחריו הרי אלו גמחקין בה׳ [ז] כה׳ לה׳
 (י) שגאמר(ויקרא יט) את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו לא מן השבתות וה׳ בכל״ו הרי אלו גמחקין וכיוצא בהן ומלאחריו אלהיגו אלהיכם אלהיהם נ״ו
 אגי ירא אלא ממי שפקד עליו [ולא] מן המקדש אגי ירא אלא ממי שפקד עליו כ״ם ה״ם הרי אלו גמחקין וכיוצא בהן ויש אומרים [ח] כ״ם מאלהיכם איגו
מל,אגמחק: הלכה ד וכל שטות הדיוטות שאותיותיהם אותיות השם הרי אלו

 (שגא׳ את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו). (ה) חייב אדם לעשות ציצית גאים"ג
 ומזוזות נאות ולכתוב ס״ת נאה בדיו נאה וקולמוס נאה ולבלרין נאים ובקלפים נמחקין כי יודע אלהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלהים
 גאים ועורות [ב] צבועיט ויעטפגו בשיראין גאין שנאמר(שטות טי) זה אלי ואנוהו (בראשית ג) הראשון קודש והשני חול כי ה׳ אלהיכם הוא אלהי האלהים (דברים י)
 עשה לפגיו מצות גאות כדברי ר׳ ישמעאל. ר״ע אומר הרבות בגאות שלו אבא הראשון קודש והשגי חול י• הלכה ה ואדגי האדנים (שם) הראשון קודש והשני
 שאול אומר הדמה לו מה הוא רחום וחגון אף אתה רחום וחנון: הלכה יד (י) אין חול [ט] אלהי אברהם (בראשית לא) קודש ואלהי גחור(שם) חול אלהי אביהם
) משמע קודש וחול ר״ש אומר  גוהגין בזיון באוכלין ואין זורקין אוכלין ממקום למקום לא ישב אדם על גבי (שם) חול אלהים לא תקלל (שמות נב) [י] (נ
 קופה מלאה תמרים או גרוגרות אבל יושב הוא על נבי קופה מלאה קיטניות או קודש (שגאםר)(בראשית לג) כי על כן ראיתי פגיך כראות פגי אלהים הרי זה חול
מ^מחגה אלהים(שמ לב) הרי זה קודש: הלכה ו כל השמות האמורים באברהם

׳ י ״ באוכלין 0) (ואיןהג י י  י
 קודש חוץ מאחד שהוא חול שנאי(שם יח) ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיגיך
) ויהי כאשר התעו אותי אלהים [ל] ר׳ חנינא אחיו של  וי״א [כ] [קודש](שם נ
 ר׳ יהושע אומר קודש שאלולי אלהיס כבר התעו אותי: הלכה ז כל השמות
 האמורים בלוט חול חוץ מהאחרון(שם יט) ויאמר לוט אליהם אל נא אדני. כל
 השמות האמורים במיכה חול ר׳ יוסי אומר ביו״ד ה״י קודש באל״ף למ״ד חול
 חוץ מבית האלהים (אשר) בשילה (שופטים יח) וכל השמות האמורים בנבות
 קודש חוץ מברך נבותאלהים ומלך (מלביס כא) ובל השמות האמורים בגבעת
 בגימין ר׳ אליעזר אומר חול ר׳ יהושע אומר קודש אמר לו רבי אליעזר וכי היאך

. אין סומכין ואין מכםין מ  ע״ג עגול של דבילה מפגי שגהגו כן
 אוכלין אוכלין באוכלין אלא אס כן ראויין לאכילה ר׳ אליעזר בן יעקב
 אומד כל שיש לו יד ועוקץ מותר לכסות בו ר׳ שמעון בן גמליאל אומר
 כל אוכל שגומרו בידי אחרים מותר לכסות ד׳ שמעון בן גמליאל אומר
 כל אוכל שיש לו שומר מותר לכסות (ח) והכותב בספרים לא יהפוך
 מגילה עליה שגוהגין בהן דרך בזיון: הלכה טו אם סיים כל הספר ושייר בה
 דף א׳ עושה אותו יריעה קטגה ואיגו גמגע אין מכסין באובלין)ר״מ אומר כל
 שיש לו קליפה מותר לכסות בו ר׳ יהודה אומר כל שיש לו עוקץ או יד מותר
 לכסות בו : הלכה טז אין אוכלין אוכלין באוכלין אלא אס כן היה

 אוכלן בבת אחת W וספר שאין עליו מפה הופכו על הכתב (ט) אמר*ל(יכול) אפשר שהמקום מבטיח ואיגו עושה אמר לו ר׳ יהושע(ל) המקום(כבר)
 הגהות הגדי״ב גוסחת הגר״א טבטיח

 (א) מנילה דף לב.: (ב) [עירונין דף צח.]: (נ) [מנחות דף לנ.]: (ד) [יבמות דף ו. עיש] : (ה) [שכח דף [א] יניחו הכותבין דיו: [ב] צבאים : [ג] והכותב נספרים לא יהפוך היריעה על פניה שנוהגין בהם דרך
 קלנ ע״א]: (ו) [ברכות דף נ:]: 0) [עיי[ שם כתום׳ דיה נמאן וכרא״ש שם]: (ח) [עירוכין דף צח:]: בויון: [ד](כירושל׳ פיא דמגילה הגירסא) חנידה ־. [ה] אומנים שבירושלים: [ו] טאלהים יו״ד (ונ״ה ננ״י):
 (ט) [שנת דף יד. מנילה דף לנ.]: (י) [שטעות דף לה. ושם רונ עניני זה הפרק]: (כ) נ״א טשמש : [ו] שה׳ כה׳ מה׳ לה׳ והי בשכמל״ו: [ח] נ״ו כ״ם אינו: [ט](עד כא[ שייך להל״ד): [י] ר׳׳ע אומר קדש

 (ל) [שם נשמעות מנואר היטב]: ר' ישמעאל איטר חיל. כי : [כ] חוץ ויהי נאשר: [ל] חול:

 גוםתאות כיי(הלייא) ולא יאחז בקלפיפ ויתירן אלא יאחז בקלפימ ויוציא כחב מבחוץ ולא יוציאנו מחוכו. ויחלצו(וכוי) מותר לא יתננו עינ הכסא ויתן אציליו עליו ויהא קורא בו כדברי רינ: (הלי״ב) וקורא
 בו כשם (וכוי) בספרים (והשאר ליתא): (נ״א) למקום לפי שנוהג בהן בזיון: (הלי״ג) 1עמד כאדמ שנשכו נחש שנאמד (וכוי) שנאמר אשית ומקדשי היראו אני ה׳ חייב (וטי) אומר אדבר בנאות
 (וכוי) אהה היה רו׳ח : (הלי״ד) באוכלה לא ישב (וכוי) קטגיות ואע״ג עיגול דבילה מפני שנהנו בו כן (והשאר ליתא): (הלט״ו) (אס כוי עד אין ליתא) אין מכסי! (וכוי) מותר ד׳י (וכוי) מותר אין(וכוי)
 אא״ב אוכלין בב״א(והשאר ליתא): פ״ד(הל״ד) שאותיותיהם כאותיוח; (הל״ו) ר׳ חנינא (ניא חנניה) בן אחיו: (הליז) מן האחרון במיכה חול אפילו יה בגבות קדש אפילו אל(והשאר עד אלהיס גצנ שנהל׳ס ליתא):

 הגהות מהריעב״ץ כסא רחטיט
 פרס ד הל״ה חול ניב כי לא יראני האדם וחי: כדי שיהא הדף שקורא בה מגולה מנל צדדיו. אכל קורי! כאחת. ר״ל אף שפותחין ג׳ דפים אפ״ה לא יקרא
 1 אלא באחת לאפיקי אם שנים רוצים לקרות אחד בדף זה וא׳ כדף שני שאסור עכ״ל]: אלא אוחז בידיו באימה.

 פי׳ מלנד שאין נוהגין בזיון אלא צריך לכבדן ביראה. דבל התורה שמותיו של הקביה וכתיב ליראה את השם מכבד וגי׳ : הדמה לו מה הוא כי׳. וכמ״ש בשועה דף י׳ד [אחרי ם״א חלכו וכי אפשר כיי.אלא להלך
 אחר מדוסיו של הקניה מה הוא מלכיש כוי] עיש: אין נוהגין כזיון כאוכלין. לא לי שלא ינהגו בזיון גמור כאוכלין עצמן אלא אף זו שאין זורק־ן אונלין ממקום למקים אף מידי דלא ממאיס [היימ נפת דוקאאנל שאר
 אוכלים דוקא נממאיס] לנראה שהס נזויס בעיניו. ולא זו כי בעת שזורקן ניכר הנזיון אלא אף זו לא ישנ כוי שנמשך מזה אח״כ כזיון שיתמעט: ע׳ג קופה נוי. ואס מונחים נתינה של ען שרי. ניח ואחרונים: בל שיש
 קליפס מותר לכסות. ללא ממאיס: פרס ד הראשון קדש. אגב שאמר בסוף הלכה הקודמת אלהי האלהיס הראשון קדש והשני חול גמר אומר שזה פי׳ ואדוני האדונים ואדוני קדש האדונים מול . אגל לענין מחיקת

 1 השם אדון הוא כמו חנון רחיס :

 נחלת יעקב
 זפטיא בכלל. ועפ״ז מיושב נמי דכאכות דר״נ פל״ד קחשיכ ״ שמוה. דסתס קחשינ כל סרט ופרס והכא קחשיכ ככלל. וכן אנו

 צרינין לומר ננרייתא דהכא דקתשיב ירד היא ונזה נכלל השם של ארבע אותיות וגם החצי שם של ארבע אותיות
 שנאי ופקדו שרי צנאית ואיכ קאי צבאות על שם ישראל ולא על הקנ״ה. ונמשנת שטעות מפורש להדיא ר״י
 אומר צבאות תיל שלא נקרא צנאות אלא על שס ישראל. ומייתי לה מקרא אחרינא והוצאתי את צנאותי את
ע אותיות. משם אלוה או אלה׳ שנתכוון לנתונ כל סשס ולא נתנ רק ב ר א : ה״ב מ ש י י 5 מ  עמי ישראל מ
 שתי אותיות אל״ף למ׳׳ד וכן שנתכוון לכתוב שם הויה ולא נתנ רק ירד היא. אפ״ה אין נמחקין לפי ששתי
 אותיות אלו לחוד סן נמ׳ שמות ובספר אגודה גרש הכי הכותב אל מן השם: כיוצא כהן. ר״ל
א מצבאות . כמס׳ שבועות גרס" צדי׳ כי״ת מצבאות שי״ן דלית משדי ב  ששתי אותיות הללו סן נמי שמות: צ
 הרי אלו מחקין לפי שאלו שתי אוחיוה לחוד אינן שמות ומשיה אין בהם קדושת השם עד שכתב כל השם :
ץ. כית מן כה׳ וכיף מן כה׳ ולמ״ד מן לה׳ וכן וי׳ו מן וסי שכל אלו נטפלין לשם ואינן מעצם  J)Tl בכל׳
 השם ומותר למוחק{.: וכיוצא כהן. ר״ל שסי שיין נמחק מה׳ מים נמחק שהן נמי טפילין לשם: ניו טי. ר׳ל
 אלהינו נ־ו נמחק אלהיכם כ״ס נמחק אלהיהס היס נמחק שכל אותיות הללו נטפלין לשם מאחריו והא דקתני
 הכא וכיוצא כהן ר״ל אלהיך כ״ף נמחק: וי״א כ״ס כו׳. חרא מינייהו נקט דהא לדעח הי״א כל האותיות
 סנטפלין לשם מאחריו אינן נמחקין והכי איתא במשי שבועות להדיא אחרים אומרים לאחריו איני נמחק שכנר
: ה״ד הראשון קודש . דיודע אלהיס קאי י ר  קידשו השם ופסקינן התם הצכתא באחרים יכ״כ בש״ע סי' מ
 על הקכ״ה והוי קודש. אבל והייתם כאלהיס לא קאי על הקכיה אלא פירושו והייתם כמלאכים וכן מפרש התרגום
 והוויתן כרכרכ־־א ומשיה הוא חול: אלהי האלהיס. דאלהיס השני קאי על השופטים הנקראים נמי אלהיס
 והוא חול וכ״כ הכ״י סי׳ רעיו דאלהיס כתרא קאי אשופטיס ושרים והוא יתכרך שופט עליהם כי רם ה׳ ומש״ה
 אלהים הראשזן דקאי על הקנ״ה קידש י• היה הראשון קודש. דקאי אהקכ״ה זאדונ״ קאי אשופטיס והקביה
 הוא אדון על כל האדונים לכן הראשון קודש והשני חיל: אלהי אברהם . הכי מפורש במ״ר ורש״י בחומש פ׳
 ויצא דאצהי אברהם קאי אהקב״ה. אבל אינך היי שס עטדת כוככיס. ובמ״ר איה׳ אלהי אברהם משמש קודש וחול
 ליש לפרש על אביהם של יעקב והוא קודש ויש לפרש על אלהי אביהם של לכן והיי מיל: ואלהיס לא תקלל כוי.
 דיש לפרשו על כרכות השם והיה קידש. ויש לפרשו גמי שהוא אזהרה על קללת דיין והוי מול ובסנהדרין לף סיי
 ע״א פליגי בזה ר״׳ יריע דר״י סכר מיל יריע סבר קודש. והא דקתני הכא ריש קודש צ׳ל רשיא קודש. ובאגודה
 גרם ר״י אומר קודש : שנאשר כי על כן. תיכת שנאמר מיותר וכצ״ל כי על כן כיי מול דפני אלהיס קאי
 על מלאך וכן מפרש התרגום אפי רברבייאאכל על ממנה אלהים מתרגם משרית'מן קדם ה׳ואיכ קודש הוא.
 ובאגודה הוסיף כאן פסיק אחד נשיא אלהיס קידש [יכ״ה בכ״י]: הין ויאמר אדני כו׳. פרש״י בחומש ובמסכת
 שבועות למלאך אמצעי קרא אדון וא״כ מא מול דקא׳ על המלאך: וי״א ויהי כו׳. ר״ל זהו חול. אבל הפסוק
 ויאמר אדני אה נא כו׳ הוא קודש ונגד הקניה אמר אס נא מצאתי מן בעיניך אל נא מעטר מעל עכדך תמתין
 לי עד שאכניס האורמין וכן פרשי׳׳ נמומש ובשבועות ומיגיה ילפינן דגדול הכנשת אורמין יותר מקבלת פני
 השכינה. ורני חנינא ם״ל דגס הפשוק ויהי נאשר התעו איתי אלהיס נמי קודש הוא והיפ אילולי ס׳ נכר המעו
. וסיים כגמרא ׳  אוחי וכן איחא כירושלמי פ״ק דמגילה אכל כבכלי ליתא לה!־ י״א: הץ ויאמר לוט אליהס ט
 מי שיש בידו להמימ ולהמיות. פרש״י וה״ק ויאמר לוט אליהם כאזניהס אל נא יהי כן וחזר כלפי השכינה ואמר
 לו אדני הנה נא מצא עבדך מן כוי להמיות אמ נפשי עכ׳׳ל וכיון דקאי אקנ״ה משיה הוי קודש. והא מקט נל
 השמות האמורין כלוט חול מון מזה וכאממ ליחא כפרשה של לוס רק עוד אחד דהיינו ויאמר מה נא אדני סורו
 נא כו׳והיא שס אדנות וקאי על כמצאכיס ועוד ב׳ פעמים נתיב שם הוי׳ וזהו וודאי קודש וא״כ היכי קתני כל
 השמוח האמורין בלוט חול חון מזה דהא ליתא רק זהו. אכן כבר הרגיש כזה סכימ כפ״ו מיסודי תורה ותירן
 כשס הריטכ״א דלאו דוקא אלא אגכ רהיטא נקט. ר״ל מדקתני כל השמות האמורים כאכרהס קודש מון מזה נקט
 נמי גבי לוט איפכא: רי״א כו׳. כגון הקדש הקדשתי הכסף לה׳(שופטים יז) וכגון נוכמ ה' דרכיכם אלו הן
. כאל״ף למ״ד כגון(שס ׳״ח) לו בית אלהיס. (שס יז) את אלהי אשר עשיתי לקחתם חול  ביו״ד היא וקודש הן
 חוץ מנית אלהיס אשר נשילה דודא׳ קודש הוא וקאי על הקניה והכי איתא נמסכת שבועות: אלהים ומלך. ניל
 לסי שרונ ישראל היו עזנלין מ׳כ נימים ההם זמסתמא לא רצו שיענשו לגנות על נדבת סשס אלא ולאיידקאי מל
 מ׳כ. אמנם כמס׳ שבועות איתא דכל השמות האמורין כנכות קודש מכלי חולק וכיכ הרמכ״ס כהלכות יסודי התורה
 והוא הנכון גס הכא צריכין לומר י.מיש לעיל ס" א׳ מקט כל השמות אגכ רהיסאדהאלינא כפרשה של נכות אלא
 עוד פעם אתד (כרך) [ברכת] אלהיס ומלך ופעם אמד שם הוי׳ ואיכ לימא רק שם אמד שהוא קודש ומאי כל
ת בנימין. דכתיכ וישאלו כני ישראל כה׳ לאמר האושיף לגשת למלממה עם ע ב ג  השמות מקט א״ו כדאמרן: ב
 בני מימין אמי ויאמר ה' עלו אליו. וס״ל לריא שהוא מול ר׳ל ששאלו לע׳כ. וריי סכר שהוא קודש ששאלו
ם מכטימ כוי. פרש״י במסכמ שבועומ שיבסימ שיצלימו ואינו עושה. שהרי לא  כאורים ומומים: שהמקו
 סצלימו באומה המלחמה. אע״כ שלע״ב שלהם שאלו. וע״ז השיב ר״י המקום כבר מבטיח ועושה. ובגמרא מבואר

 יותר

 והדי בתג שהטמסמפני שאס יקרע יקרע כתפר עכיל: ס״ת לא יהדקנו כו׳. הכי גרס" כסוף מגילה. וא״ר שפטיא
 אדי הגולל סית גוללו מבתוץ וכשהוא מהדקו מהדקו מגפניס. פירש״י הגולל ס״מ מענין לענין והוא ימיר וס׳ת
 מונמ לו על כרכיו גוללו מגמון העמוד שהוא מוצה לו גוללו ויגול מצד מון לצד פנים שאש יאמוז עמוד הפנימי
 לצד החוץ יתפשט החיצון ויפול לארן. וכשהוא מהדקו כשגמר מלכלול ונא להדקו ׳אחוז כפנימי ויהדק על החיצון
 כדי שלא יכסה הכתב בזרועותיו שמצוה להראות את העם כשמהדקו כמס׳ סופרים עכייל. ומעתה כין תנין אשר
 לפנינו שגי׳ דהכא משובשת. דהכא קתני לא יהדקנו מתוכו אבל מהדקו מבחוץ. וזהו ממש נגד סוגיא דמג־לה
 שהבאתי. לכן נ״ל דגרס״ הכי ס״ת לא יהדקנו מכמון אבל מהדקו מבפנים וכי." דהתם. או שגרסי׳ הכי ס״ת
 אינו גוללו מבפנים אכל גוללו מכמון וזהו נמי כסוגיא דהתס. ומיין בכיי כא״מ סימן קמז הרכה פירושים על
 גמרא דמגילה שהכאת׳: הקורא . שס בסוף מגילה ופרש״י הקורא כלא נעימה טעמי ממקראות. ומל שונה
 בלא זמרה פי׳ תום׳ שהיו רגילין לשנות המשניות כזטרה לפי שהיו שונין אותן מ״פ ועי״כ היו נזכרים יותר.
 ובגמרא דשם הוקשו עלה אניי משום ללא ידע לנסומי קלא משפטים לא ימיו קרית ליה . ומוקי הש״ש נאמת
 הך קרא לדרשה אחריחא. הי״א לא יגיח. נסי אגודה הגי' יוחר נכונה וה״ג שם לא יניח הכותב ידיו
 בקולמס על הכהנ והטעם פשוט שמי״כ יחקלקל הנחינס: ולא יאחזו ננפלייס ויחירס . הלשון מגומגם מאד
 ובדוחק יש ליישבו דה״ס כשכא להגביה הספר ולהראות הכחכ אל העם לא יאחז השני עמודים מוכפלים זה על
 זס ואמ״כ ימירה אלא יפשוט מתחלה קורס שמגביה הס״ת. ואפשר שט״ס הוא וצ״ל לא יאחזנו כידיס ויתירס
: ולא יאחזו. ריל שלא יאחוז סש״ת ׳  והכי איחא במס׳ מגילה. ובפרק זה הלכה טז כל האוחז ש״ת ערום ט
 באופן שיצא הכתכ מבמון אלא כשמגביה אותה יהא הכתכ נגד פניו: ולא ׳וציאנה מתוכו. דל שלא •יציאנה
. תיכת כו מיותר וכציל לא ישמט ו  מן התיק דרך בזיון אלא יפשוט התיק מעליו וכן משמט כבי׳ סימן קמי: ב
 אדם ס״ת מחיקז ייחלצגה נלומר שלא יניחה על חיקו זיחלצנה מן התיק דזהי נמי דרך מיין: כדברי ר״נ.
 ליל כך סס דברי דנ ומצינו זה הלשון כמה פעמים במדרשות ובירושלמי [יכן במתני׳ דסוף נזיר כדנרי ר׳
 נהוראי ומ״ש ניש״י]: הי״ב בירין. לאו דוקא בידיו דהא אסור לאחוז סית ערום אלא כהפסק מפה
 קאמר: אין זורקין. כ״כ סרמכ״ס כסוף הלכות סית וכתכ דה״ה שאר ספרים נמי אסור לזורק!: הי״ג ע״ג
 המטה כו׳. זו ואין צ״ל זו קתני ככל הני ד' כבות: מעשת כר״א כוי. במנחות דף לכ הגירסא מבואר
 יותר וה״ג שם מעשה בריא שישכ מ״ג סמטה שס״ת עליה ונזכר ועמד ודומה כמי שנשכו נחש . כלומר מרוב
 צמר שהיה לו עמד במהירות כאילו נשכו נחש: את שבתותי תשמרו. הכי איתא ביבמות דף ו׳ והא דקתני
 נסיפא את שבתותי תשמרו מיותר סוא: תייב אדם. כל המאמר הזה איתא כמשכת שכת דף קלג מ״כ.
 ובמקום דקתני הבא ולבלרים נאים . קתני התס ולבלר אומן. וכן הא דקתני הכא כעורות צבועים לא קתני
 התם כלל. אלא הכי גרס התם וכורכו כשיראין נאים: הרבות בנאות שלו. דל הרכה בשבח של המקום
 וכן הוא כמכילתא פרשת משפטים: הדמה לו. דרש יאנוהו לשון אני והוא אשוה לו מה הוא רחום כוי. רש״י
 במסכת שנח: הי״ךי ואין זורקי! אוכלי[. הטעם הוא פשוט כמס׳ כרכות דף נ' משוס כזיון אוכלין: לא ישכ
 אדם. הטמס דכדכר לח כשהוא יושב עליו הקופה נכפפת וספירות נמאסים. אכל בקטניות וטבולי דבלה שהן
 יבשי! ואי! נמאסין וכיה כטאוימ סי׳ קע״א: אין סומכין. אי! סומכין הקערה כאוכלי! ואין מכסין כלי כאוכלי!
 שמא ישפך מהקערה על האוכלין ונמאשין וכן כשמכסה כלי כאוכלין פן יסול לתוך הכלי וימאס. וכי הטור סי'
. מפרש הטור הא דקתני אא״כ ראוי! '  הנ״ל דוקא נמידי דמעאס אנל אי לא ממאס שרי: ואין אוכלין ט
 לאכילה סי' שדרך כיא לאכול אלו עם אלו ואוכלי! כימד משו״ה מומר לאכול דבר אוכל כאונל אמר: יד
 ועוקץ. דאס יש לו יד או עוקץ אינו נמאס אס יפול לתוך הכלי דיונל לאחוז בעוקץ או כיד לכן מומר לכסומ כו:
 בידי אמרים. הנ״י נס" קע״א הניא נשם מסכת סופרים דגרסי׳ סכי כל שגמרו נידי ארס מותר לנסות נו.
. שאס הנמנ למ עדיין  והיינו שעדיין אינה ראויה לאכילה עד שצריך תיקון בידי אדם: והכותב נספרים טי
 וחושש שיעלה אנק עליו לא יהפך היריעה שיהא הכהנ למטה אלא יפרוס עלים נגד. אכל אס אין לו מפה
 מותר. והכי משממ כמסכת עירובי[ דף צח והכי איתא נמי לקמן הלכה v< : הטיל רישא דהלכה זו נשנית
 למיל פ״א הלי יא ופ״כ הל׳ ח ושם פרשתי׳. וסיפא דהלכה זו נשנית כהך פרק כהלכה הקודמת: הט״ז אר״י
. כתט הוס' כשוף מגילה כשם סל ׳כיא האדקתני ערום כלא אותה מצוה שאס קרא י  כלהאיחז ס״ת ערים ט

 כסית ואחזו מרום אין לי שכר מאיתה סקריאס: סליק פרק שלישי
 פרס רביעי היא אלו שמות שאין נמחקין. אעיג דכמס׳ שכומות קחשיכ יותר. דקתנ׳ התם אלו סן
 י שמות שאין נמחקין אל אלהיך אלהיס אלסיכס אהיה אשר אהיה אל״ף דליית ׳ויד היא
 שדי צבאות מ׳כ. גס הרמכיס פיו מסל׳ יסודי התורה קחשיכ שכמה שמות שאין נמחקין מלכד אהיה אשר אהיה.
 אסיה אין מזה סתירה לכרייהא דסכא. דייל דקחשיכ סכא אל וכזס נכלל כל שס אלהות. דהיינו אלהיך ואלסיס
 ואלהיכס. אכל סש״ס דשבועות קחשיכ כל חוא כאפיה נפשיה. וכיוצא כזה כתכ הכ׳מ בסרק מיל ליישכ הא
 ללא קחשיג סרמביס אל ואלה׳ משוס דנכלצ אצהיס הוא ואיכ ייל איפכא ברייתא דהנא קחשיג אל וכל שס אלהות
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 מבטיה ועושה M : הלבה ח א&פרה אל חוק(תחלים ב) הרי זה(קודשוחכ״א^בםוף הךף W מעכב את הראשון ומקיים את האחרון שני שמות של חול
 הרי [זה]) חול אל אלהים בציון (*ם פי) הראשון חול והשני קודשלהלוך אל מקיים את הראשון ומוחק את האחרון ר׳ יהודה אומר אם היה הראשון [ט]
׳ בראש הדף מוחק את הראשון ומקיים את האחרון: הלכה ב הכותב יהודה ״ ־ ־־־ י %  ־ ״ ־ ׳
 ולא נתן בו ולת יתלנו מלמעלה. [י] את השם כותב יהודה עושה מדלת
 הי ומוחק הי האחרון היה צריך לכתוב יהודה ונתכוון וכתב את השם. אע׳׳פ
 [כ] שלא כתב בו דלת מעכבו וכותב יהודה אחר: הלכת ג היה צריך
 לכתוב את השם ונתכוון וכתב יהודה ולא נתן בו דלת מוחקו וכותב את
 השם ר׳ יהודה אומר יחזור עליו את (י) הקולמוס ויקדשנו אמרו לו אין זה
 טן הטובחר: הלכה ד [ל](י?) הכותב את השם וטעה בה אות אחת יתלנו
 מלמעלה רבי שמעון שזורי אומר שם בולו תולין אות אחת טמנו אין תולין
 טעה את כל השם יתלנו בין השיטין דברי ר׳ יהודח רבי מאיר אומר מותק
 טלפניו וכותב את השם על טה שמחק רבי שטעון בן אלעזר אוטר טשטו
 אין תולין אלא השם ואין כותבין האזכרות על טקום (י) הגרר ר׳ חנינא בן
 עקביא אוטד יגנז את כל היריעה: הלכה ה טעה(0 וכתב יסגירני [מ] אל אל
 ערל(איוב «) מקיים את הראשון [נ] ומעכב את האחרון: הלכה ו הכותב
 את השט אפי׳ הטלך שואל בשלומו לא ישיבנו. היה כותב שנים ושלשה
 שמות כאחת טפסיק ביניהם וטשיב הטובל קולטוט לא יתחיל אותיות השם
 אלא מתחיל מאות שלפניו(ח) המוחק אות אחת מן השם עובר בלא תעשה
 א״ר (ט) שמעון לכך נאמר(רבדים יב) ואבדתם את שמם מן המקום ההוא

 אל במשפט (איוב לד) הראשון חול והשני קודש עמנואל(יעעית ז) ועטנו אל
 (*ם ח) הראשון (נחלק) [חול] והשני קודש הראשון [אינו] נחלק והשני
) ומי  (אינו) נחלק: הלכה מ [כ] ויהי כאשר התעו אותי אלהיט(בראשית נ
 אל כמוך (םינה ז) הראשון חול והאחרון קודש תאשם שומרון בי מדתה
 באלהיה (הושע יד) הרי זה קודש רבי נתן אומר W בבית אלהיו(שם ט) הדי
 זה טדש ואתה באלהיךתשוב (שם יב) הרי זה קודש אלהיט נצב בעדת אל
 בקרב אלהיט ישפט (תחלים פב) טשטש קודש וחול יסנירני אל אל עויל(איוב
 «) הראשון קודש והשני חול כי אל אל (העמוד) [האםר] נשאתי(שס לד)
 הראשון חול והשני כ^דש ואמר ר״א בנו של ר״י הנלילי ואל יהי מקום
 (לשועתי) [לזעקתי](שם ») יש לאל ידי(בראשית לא) ואין לאל ידך(דברים 3ח)
 בהיות לאל ידך (טשלי ג) אל(מותי) [מות](שם ב) [י] כולם חול(א) ואלהים
 אמר לבהלני(דה״ב לה) קודש חדל לך מאלהים אשד (עמדי) [עמי](שם)
 קודש כדברי ר׳ יוםי בד יהודה אלהיט זדים קמו עלי(תחלים פו) קודש אלא
 שהקורא צריך שיהא םפסיק בקריאתו אלהים. זדימ קמו עלי. אבל רחום
 וחנון ארך אפים ורב חסד מלך מלכים מרומם גדול עליון צדיק וישר חסיד
 תמים גבור הרי אלו נמחקין(ב) והמקלל בהן עצמו וחבירו חייב [ה] גוים
 ומתים [י] אחד חייב דיין ונשיא חייב שתים וי״א על הגשיא חייב שלש

 המקלל(בהן) אביו [ואמו] בשם המיוחד הרי זה טעון סקילה ועל הכינוייםיי״׳אלא תעשון כן לה׳ אלהיכם: הלכה ז אבל הדיו שנטפה על גבי הכתב מותר
 הרי הוא באזהרה : ״ י לטוחקו שלא היתה כוונתו אלא לתקן: הלבה ח הטועה את השיטה אינו
 תולה(אלא) טנגד השיטין אלא M הטעות גורר אחת וכותב שתיט או שתים
ו חמישי וכותב שלש ובלבד שלא ינרר שלש M י: הלבה ט (י) אין עושין שמע ל ל  פ
 ׳ הלל טגלה לתיגוקות [«] ד׳ יהודה טתיר טן בראשית עד הטבול טן ויקרא
ב שם של שני שמות של קודש מקיים את הראשוף־ייאעד ויהי ביום תשמיני ושאר כל הספרים אסור (אם עתיד הוא להוסיף עליו ת ו כ  הלבה א ה
 M (ג) ומעכב את האחרון ר׳ יהודה אומר אם הראשון"י, מותר): הלכה י אלו שמות הנחלקין ביר אל בית און באר שבע צפנת פענח

 הגהות הגרי״ב פוטי
 (א) [עיין תענית דף «:] : (ב) [סנהדרין דף סו.]: (ג) [פי׳ קודר את האחרון]: (ד) [שכיז דף קר:
 נימין דף כ. נד.]: (ה) [מנחות דף ל:]: (ו) נ״א גרד : (ז) [ר״ל שקידש שניהם]: (ח) [מכות דף «.] :

 (ם) נ״א ישמעאל: (י) [גיסי! דף ש.]:

 גוסחת הגד״א
 [א] יחם לא הביני: [ב] מי נמוכה באלים ה' (שמות מו) הראשון: [ג] מבית אלהיך (נחום א׳) הרי:
 [ד] אל הלקח ארק (שמואל ד): [ה] אחח(וכ״ס כס״א): [ו] פטור ־. [1] ומחטב : [ח] מחטב: [ם] בסוף:
 [י] נתבוין לכתוב את השם וכתב : [כ] שכהב בו דל״ת טחטבו(וכ״ה שכתנ נס״א): [ל] הטועה בשם
 טרד מה שכתב ותולה את מה שגרר וכותב את השם על מקום הגרר דברי ר׳ יהודה דים (בגמרא

 סגירסא ר' יצחק) אומד מוחק וטתב ר' יוסי אומר אף חולין את השם ריש שזורי אומר כל השמ חולין מקצה! אין חולין רשב״א אומר משוט דיט אין כותבי! את השם לא על מחק ולא על גרר ואין חולין
 אותו אלא מסלק את הידיעה טלה וגוגזה (וכיה בגמרא ומ״ש דברי מיד מוחק קודם דכד ר' יוסי כ״ס כר״ף וראיש וע״ש במעדני יו״נו): [מ] אל: [ג] ומחטב : [ס] חולה כנגד מקום: [ע] (סי׳ שלא יגרור ג׳

 ויכתוב אי): [פ] ואם עתיד הוא להוסיף עליו מותר: (ר׳י כו׳. ומשמע גגיטין שם דלר״י בוסגין מגילה לתינוק):

 נוסחאות כ״י, (הל״ט) אלהים גצב (וכוי) האטד הראשון חול והשני קדש ואל יהי מקום לזעקתי חול ואלהימ אמר (וכוי) צריך להיות קורא ומפסיק(ופשאר ליתא): (נ״א) מלך מלבי המלבימ מרומם גדול ונורא
 עליי! •י פיה (הל״א) הכותב שגי (וכוי) אם היה האחרי1 בסוף (וטי) היה האחרון בראש: (הליב) אעיפ שגת! בו דלת מחטיבו: (הל״ג) וגתכוין לכתוב יהודה: (הליד) וטעה אות
 א׳ יתלנו מלמעלה פעה את השם טלו יתלנו בין השיטי! כדברי ר׳ יהודה ד' יוסי אומר מוחק מה שלפניו וטתב את השם וחוזר ותולה מה שמוחק ר׳ חגניה בן עקשיא אומר צריך לגנוז את כל היריעה:

 (הל״ח) הטועה בשיטה שליטה אינו תולה מנגד (גנ״א כל ההלכה ליתא): (הליט) אין עושי! מגילה והלל לתינוקת(וכוי) ואם עתיד להוסיף עליהם טותר:
 כסא רחטים

: פיה את השם וכתכ יהודה כצ״ל. פי׳ שהיה צריו לכתוב השם ואחר שכתכ אותיות ימ נזכר שיהודה צריו לכתוב וכתב דלת אפ״ס כיו! דמא נתכוו! לקדש שם מיס ובתג אותיות ל ל  התעו אותי אלסיס חול מי אל כמוך קדש פ
: ראשונות ככוונה זו לא מהני מיש דלת אלא מעכבו וכותב ימרה: אפיי המלך. סי׳ מלן ישראל אבל מלן ׳  וסננה וכתב יהודה אבל מא היס בדעתו שכותב שם ונתכוון לקדשו אך מעה וכתב יהודה להט עושה מדלת ט

 ונתכוון ונסב אח סשס אמ״פ שכ׳ גו דלת כצ״ל פי׳ שהיה צריך לכתוכ יהודה ונןננה ונתכוון ללתוב סשס וכוון לקדשו אויה פוסק [ונמ״ש ננרטת דף לב:]: מותר למחקו. והיה שמוה או חלב מותר להסירו. אגודה:
 נחלת יעקב

 מתר והבי איתא סתם. איל ר״י מה שהנטיח מושה והס לא טחנו אס לפצוח אם לנצח באחרונה שכחנו הסכימה המקלל בהן משמע דקאי אכינויין דהא מד השתא מיירי בכינויי! ומשמע דאס קלל אביו ואמו ושם המיוחד בכינויין
 חייב סקילה. ובסיפא קתני מל הכינויין כאזהרה ובאמת הכי קי׳ל בסנהדרין דף נו ודף סו דהמקלל אביו ואמו
 אינו חייג מד שיקללם נשם. וכן גגי גרכת השס וילסינן לס מדכתיג גגי ונוקב שם ס' מד שיברך שם בשם. ונן
 כתג סרמג״ס פ״ג מהלכות מגורת כוככיס ופ״ה מהלכות ממרים. וע״כ צריכין לפרש הא דקתני המקלל כהן אגיו
 וכו׳ ארישא קאי דהיינו כשמות המיוחדין חייכ סקילה. ויותר נראה להגיה וכצ״ל המקלל אגיו ואמו גשם המיוחד

 חייג סקילה ומל הכינויין גאזהרה וגזה ניחא סכל: סליק פרק רביעי
 פלס חמישי היא הכותב כו׳ • שהיה צריך לכתוב שס של קודש יממה וכתב שני שמות ונתכוון לקדש
 1 שניהם מקיים הראשון לפי שנכתכ כדינו ומעכג האחרון ויש גורסים ומחטג וכיכ

 המיז גסי׳ לסו והוא מלשון קדירס אמנם היא היא שהחי״ת והמי״ן מחחלפין כאותיות אהח״מ [תינח דהמיץ
 מתחלף גחי״ת דמחמג אכל סכיף דממכג איך תתחלף גטי״ת דמחמג] • אמנם ספוסקיס מחולקים גזס אי מותר
 לקדור השם ועיין גביי םי׳ סנ״ל ובשוית צמח צדק סי׳ נס ובתשובת משאת מימין סי׳ נז: הראשון גסוף הדף כוי.
 דגנאי הוא אם יהיה נקג גראש הדף ומש״ה קודר הראשון שהוא גסוף הדף ומקיים האחרון שהוא גראש הדף: שגי
 שמות של מול. ריל שתי תימת של חול. הראשון כראש הדף מוחק הראשון שלא יהא הפסק כ״כ גי( סתימת לכן
 סוג הוא לממוק הראשון־ והיה וה״מ לממני הכא כמו גרישא וכן גרישא היל לממני כמו גסיפא אלא דגכל גגא
 מדא מנייסו נקע ־ אכן גאגודס לא גרס לסיפא כלל: ה״ב יתלגו מלמעלה• הדל״ת יהלנו מלממלה: את סשס
 כותג יהודה • כצ״ל את השם וכתכ ימרה שהי׳ צריך לכתוב השס יטעה וכתכ יהודה עושה מדלית ה״א ומוחק
 היא אחרונה: אע״פ שלא כתכ דלית • לשון אמ״פ לחוק לעיקר המסות הוא משוס דלא כתג דלית • ונראה
 לכצ״ל אע״פ שלא כמט כולה • ר״ל אעיפ שעדיין לא נמוג כל השם כגון שנזכר לאחר שכתכ יויד היא אפיה
: Jj'71 לא נתן גו לל״ת • ר״ל כמוך מתשגשו ם ש  אסור לממוק לפי שכתג אלו שתי אותיות ככוונת קדושת ה
 שהי׳ מתטין לכתוג יהודה טעה שנית ולא כתג לל״ת ואיכ הוא סשס מותר למוחקו לפי שנכמג שלא בכוונת
: ה״ד הכותב כוי ־ ששכמ לכתוב י ' ע  סשס להא כוונתו הי׳ לכתוב יהודה ולא נתקדש הסם וכ״כ גש״ע סי׳ ר
 אות אחת מן השם יתלנו אותו האות מלמעלה כין השיסין: כל השם • ששכמ לכתוב כל השם: כותב את
 השם על מה שמחק • והוסיף בגמרא למנחות וחולה מה שמחק וכ״כ כשיע סי' רמו דמדיף ספי לכתוב מל המחק
 מלתלות השם גץ השיטין: אלא השם • ציל את השם: הגרר ־ החילוק גץ מחק לגרר • מחק הוי כשמוחמו
 ומדיין הדיו לחה וגרר הוי כשנתיגש וגגמרא גרסי׳ להלי׳ לא מל המחק ולא מל הגרר: ריח גיע כו׳ • לפחש׳
 דגרי רשכ״א אתא דאמר אין תולין ואין טסגץ מל המחק אלא כיצד יעשה יגגז כל הירימה וגגמ׳ גרסי׳ כל
 זה גדגרי רשג״א ולא כשסר״ח נ״ע׳• ה״ה טעהוכתג כוי• דאל הראשון הואגניקוד צירי והוא שם קודש
 ואל השני הוא מיקוד סגולונקרא מלס • והסופר ממס וסגר ששתי שמות הן ונתכוון לקדש שתיהס מקיים הראשון
 שנכתכ כדינו וממככ האחרון י אך קשה לפי מה שפרשתי א״כ קשה דככר תנא ליי כריש פרקין הכותג שני שמות
 של קודש מקיים הראשון ומעככ האחרון וא״כ תרתי ל״ל • ונראה ע״פ מ״ש גדגרי חמולות ס׳ ל״ז גשם ספר
 התרומה שנסתפק לו אי הך דינץ של השם כגורר ומומק ותולין שייכי נמי מכיאיס וכתוגים אי לא והוכיח
 מלשון הירושלמי פיק למגילה לשייט כל דני השם נמי גנגיאיס וכתוכים וא״כ י׳ל נמי לברייתא זו אתא
 לאשמעינן הך דינא דגכי נביאים וכתובים שייכי נמי הך דיני כמו בתורה ולכן נקט הךקראדיסגירני כו׳שהוא
 בכהוכים: ה״ו שגים כו׳ י כגון ה׳ ה׳ אל רמוס ומנון שהמה שלשה שמות זא״ז וכגון שמע ישראל ה׳ אלהינו
 ה׳ אמד שהם נמי שלשה שמות זא״ז • וכן ננכיאים(יהושע ככ) אל אלהיס ה׳ י וככמוביס (הסלים נ) אל אלהיס
 ה׳ שהם שלשה שמות רצופים מותר להפסיק ביניהן • ועוד יש לפרש כמ״ש סנימוקי יוסף שהנימ ביריעה שמות
 רמת ולא כתבן מפני שלא היי טהור ועתם כא לכותבן כולם זא״ז מיתר להפסיק ביניהן: הטובל קולמש •
 דכיון שהקולמס מלא דיו פן יתקלקל הכתיבה כשס לכן יממיל לכתוב מאות שלפניו וכ״ס כש״ע סי׳ רעו :
 אמר ר״ש כו׳ • לפרושי ת״ק קאתי משיה אשור לממוק השם דכתיכ ואכדתס את שמם וסמיך ליה ל6 תמשין
 כןלהיאלהיכס וכיס כמסכת מכית ובספרי־• ה״ז אבל הדיו כו׳. אפי׳ נטף הדיו מל השם מותר לממוק
' '״א י• ה״ח הטועה כוי • הלשון מגימגס י ע ו ס ע  לאין זה לרך ממיקה אלא דרך תיקון וכ״ה יש״ע ס" ר
 מאד אכן ראיתי כשוית משאת בנימין שהעתיק הלכה זאת יזיל כמסי סופרים פ״ה ה״ח תניא הטימה את השיטה
 גורר אחת וכותב שתים שתים וכותב שלש אכל לא יגרור שלש ע״כ • ומפרש הוא כוונת הברייתא וז״ל פיריש
 גורר אחת שיטה אחת ומל אותו הריוח כותכ שני שיטין וכן גורר שתים וכותב מל מקום השני' ג׳ שיטין אכל
 לגרור שלש ולכסוכ במקומן ד׳ או ס׳ שיטין אשור דכולי האי לא שרי לממט ריומ השיטות משוס דמחזי כמנומר
 אס יהיס ד׳ שיטות קצרות מכ״ל מ״כ ולפי גרסא זו טולה סיפא דהלכה זו כלי פקפוק וכל השאר הוא מיומר
 וכן נראה מלשון האגודה שגורס הכי הטועה גשיטה גורר אמת וכו׳ וכל שארי התיבות לא גרס כלל ובדותק יש
 ליישכ נמי רישא להלכה וכצ״ל הטימה את השיטה איני מולה מכנגד משיטין אלא גורר אמת כוי י וס״פ אס שכמ
 כל השיטה לאיתלנו כל השיטה בין השיטין לפי שצריך לכתוכ כהיבה דקה ומחזי כמנומר אלא גורר שיטה אתת
 וכוסכ כמקומה שתים ואיכ הוי לפחות שתי שיטות דומות: ה״ט אין טושין כוי • כלומר אין כותכין הרשת
 שמט או סלל לתול להיות כמגילה לקרות נו התינוקות ־ ופשיטא למ״ל תולס חתומה ניתנה לאסור דצריך שיהא
 כל התורה כאמת אלא אפי׳ למ״ד תורה מגילה מגילה נימנה אפיס אסור • כדמפרש מטמא נגיטין כיון לאלכק
 אדבק וביה גשימ שי׳ רפ״ג: דיי מתיר ט׳ • דמן גראשימ מד פרשת המנול הוי כמו מנין אמד וכן כספר
 ויקרא מהתלת הספר מד ויהי כיוס השמיני הוי מנין כפיע ומשיה מותר וכן כתכו תוספות במסכת גיטין וכ״ה
 בירושלמי פיק דמגילה: ושאר כל הספרים ־ ריל נשאר ספרים אסור לכתוב מגילה ממנו לתינוק להתלמד
 נס י אבל אס מתיר הוא להוסיף מליו כגון שרמתו לכתוב כל השפר מותר והכי קייל נשיס סי' רפג:
 היי הגחלקיי י אעיג דשם אמד מא אפיה מומר למלוק אותו בנתיבה ובמיבמ ידיד" והללויה פליגי אמוראי
 בסוף מרבי סשחים ובירושלמי פיק למגילה ופ״ג לסוכה ומיץ מזה נס׳ מבמב מאלי׳ פרשמ לך לן כתיבת

 בררלמומר

ון. סרש׳י סס לא שאלו אלא האלך ולא אמרו הממנמ ביל׳ באחרונה שגימנו באורים והומים שאמרו סאוסיף  מל י
 מור לצאת למלממסמסגני גנימץ אחי אס אחדל. הסכימו לדגריהס והשיב ויאמרה׳ עלו כי ממר אמנני בידך.
 ובאותו פמס כאמת סצלימו ואם כן יש לומר שהוא קודש : היח אספרה אל חוק. כהלכה זו אתי
 לאשממינן לסי שתיגמ אל מצינו לססמיס מיקוד סגול והוא נקרא אצל המדקדקים מלה שממכר השס
 וססומל. ופעמים בתיג מיקוד פתח ופירושו לא . ופממיס מא מיקוד צירי והוא שם קודש משמות שאין
 נממקין. וסממיס אף שהוא מיקוד צירי פירושו כמו אלה כמו שמציט כמס פעמים גתורס (גראשית כיו) את
 כל הארצות האל. ופעמים פירושו לשון חוזק כמו ואת אילי האדן. או יש לאל ידי. והואיל שנתורס אי! מילוק
 באלו סתימת במסורה משיה אתא לאשמטינן דלא ניתי למטמי היכא נקרא מיקוד צירי וטא קודש והיכא נקרא
 באחד משארי מגופות ומא חול ועל פיז מבן כל הלכה זאה לקמן. אמנם הא דפליגי סכא סמיק ומכמים באססרס
 אל חוק. קשה לי במאי פליגי לאיל לפליגי גמינמ אל ק׳ מיס לתיק דאמר קודש דא״כ אין לו שייכות וחימר
 בלל. וא״ל מד לפליגי נשם המיוחל לכתיב בתריה אל חוק ה׳ קשה מיס לחכמים לאמרי מול ומלילה לעשוה
 מקולש חול. ומצאתי דאתא לידי מקרא גדולה מדפוס ויניציאה הנדפס מיי נומבורגי מם תרגום ופי' הרדיק
 שנכתג מל סגליון כפסוק אספרה אל חוק ונכתג גצידו אל אל. וכן בתרגום כתנ נצו הגליון. אשתמי אלהא
 קיימא דה׳ הרי לסד״ דאיכאמא! דסגר דתיגת אל מא קודש. וא״כמ״כ צ״ל דפסקינן לסך קרא גסכינאמריפא
 והיפ אספרה אל ועד הקכ״ה אמר אספרה חוק המוטל סלי כפרש״י והדר מפרש מהו שאספר ה׳ אמר אלי כוי:
 אל אלהיס. לפי לנתיב גכיאלהיס אתא לאשמטינ! למאי אל לכתיב גביה נקרא בסגול ולא בצירי ואיכ מאמול:
 להלוך אל אל אל הראשון בסגול ומול. ואל השני בצירי והוא קודש: עמגו אל וממנו אל כו׳. ג" להכא
 אי! לס שחר ובודאי סיס הוא וכציל הראשון מול והשני קודש הראשון אינו נמלק והשני נחלק. וסיפ דכישעיה
 ז׳ כתיב לכן ימן ס׳ מא לכם אות הנה העלמה הרה ויולדת ב! וקראת שמו טמנואל וקאי שס טמנואל על האדם
 וכבר קתנ׳ למיל הלכה ל׳ כל שמות הדייסות שאיתיותיהס כאותיות השם הרי אלו נמחק׳( ומשיה מותר למחוק שם
 ממנואל לפי סקאי על הכן היולד ומהיס נמי דאינו נמלק דמד תיבה הוא. וכישמיס ס״ ח' כתיכ וחלף ביהילה
 שטף ומגר עד צוואר יגיע והיו מוטומ כנפיו מלוא רומכ ארצן עמנו אל ועוד כהיכ שם מצו מצה ומופר דברו דבר
 ולא יקום כי עמנו אל. זהו קודש שהנביא הכמימ שבארצנו יהיה אל טמנו להצילנו וכן כי עמנו אל קאי וודאי מל
 הקכיה ואיכ הוא קודש . ומה״ט נמי דנמלק לפי שעמנו הוא מיכה בפ׳ע ואל הוא מיכה בפיט. וכן ראיתי
 כמקרא קטנה מדויקת משנמ ד״ש שנדפס תיכמ עמנואל הראשון במיכה אמת ועמנואל השני והשלישי נמלקים כזה
 ממני אל י• היט ויהי כאשר התעו כו׳. לשון ראשון ואחרון דהכא דמוק דהא תרי פסוקי נינמ י אלא שרצה
 לפרש כקוצר וכולל שמי הפסוקים בתדא. וצריכין לומר מ׳כ דהלכה זו אתי׳ כייא כהלכה וייו דאילו לתיק ולריי
) כמיג צופה אפריס כוי משטמה כבית  דלסילגס כאשר התמו אותי אלהיס הוא קודש: בביתאלהיו(גהושמט,
 אלהיו. פרשי׳ גכיהמיק הרגו את זכריה ויגקשו להרוג את ירמיה וכיון לקאי גגית אלהיו סל גהמיק הוי קודש
 אגל כרדיק טל פסוק זה מפרש פ״א ולאותו פירוש הוא חול: ואתה כי׳. פרש״׳ גהושע גהגטמתו ומשמנתו שמא
 מגטימך אתה תובל לסמוך ותשוב אליו ואינ קאי טל הקניה והוי קודש: אלהיס נצג כו׳. בפסוק זה כתיג
 ג׳ פממיס אלהיס. הראשון קאי על הקגיה והשני קאי טל הדיינים והוא מיל: יסגירני אל אל טויל. הראשון
 מיקוד צירי והשני מיקוד סגול והוא מלה: אל אל הממוד. כצ״ל אל אל האמור והוא (באיוכ לד) וסבא הוי
 איפכא מדלמיל שהראשון הוא מלה והשני הוא שס קודש: אל יהי מקום לשועתי. סייס הוא וכן צ״ל אל יהי
 מקום לזעקחי והוא(כאיוב טז) ומלה אל הוא בניקוד פממ: יש לאל. אין לאל. כהיוה לאל. אמ״ג דהנ׳
 תלחא מיקוד צירי אפ״ה חולין הס ופירושו לשין חוזק כדכתיכ ואת אילי הארן לקמ : אל מוחי. אין זה
 ססוק ובאגודה;נמי לא גרס ליה וניל דציל אל מות כיתה . והוא (כמשלי כי) כי שחה אל מות כיתה והוא י בסגול
 ימול היא: ואלהים אמר לכסלני. חדל לך מאלהיס אשר עמדי קודש. אף שלפי פשטא דקרא מא חול שהרי
 פרמה נכס אמר זס אמנם כבר כתכ הרדיק שם טל הפסוק ואלהיס אמר לכהלני וז״ל מתלוקת כדברי רז״ל י״א
 כי שניהם קודש וכן נראה ממה שאמר כפסוק שלאחריו ולא שממ אל דברי נכה מפי אלהיס אולי מפי ירמיה
. ר״ל שיפסיק בין אלסיס וכין זדים : ׳  הנביא היה לו מכיל ואיכ נראה דקאי מל הקכ״ס: שיהא מפסיק ט
 אבל רתום כו׳. אריש פרקץ קאי דקתנ׳ אלו שמומ שאין נממקין מ״ז קתנ׳ אכל רמוס וחנון וכל הכינויים נממקין:
 עצמו וחגירו מ״ג. דכתיב רק סשמר לן ושמור נפשך וכן פסק סרמכ״ס פרק כיו מהלכות סנהדרין המקלל עצמו
 לוקה כמו שמקלל אחרים: גוים ומתים אחד חייג. הלשון אחד ח״ג אינו מדוקדק. גס מל עיקר סדין יש לתמוה
 מאד דלא מציט ככולה הש״ס שיהא מייכ מל קללת מוכד טכגיס אדרגה ככולי שיס אמרינן ונשיא גממן לא
 האור גמישה מעשה טמך ואף טל הכאתו איכא מיד דפטור דמקשינן הכאה לקללה כדאיתא כמכות דף ט' ובסנהדרין
 דף פ״מ ואפילו מאן דממ״כ על הכאתו ה״ט דס׳ל לא מקשינן הכאה לקללה. מ״מ גקללתו ליכא מיל דממייג.
 גם הרמכיס פ' כ״ו מהלכות סנהדרין כתכ להדא המקלל אחד מישראל לוקה וגפ״ה מהלכות ממרים כתכ המקלל
 אכיו ואמו ככינוי פטור מן הסקילה אכל לוקה כדרך שלוקס מל קללת אדם מישראל מכיל. מכל זה משמע דאינו לוקה
 על קללת מוגר כוכגים. גס הא דקתני הכא במקלל את המת דמ״ג. יש לתמוה. דגהדי׳ כתג הרמגיס כהל׳ סנהדרין
 פ' הגיל המקלל את המת סטור וכהנ הכ״מ הטעם מדאיצסריך קרא במקלל אגיו ואמו לאמר מימה דמייג מכלל

 דכשאר כל אדם פטור. לכן נ׳ל ברור דטים יש כאן ולפני המדפיס ס״ כתוכ פוכר כוככיס ומת א״מ והוא ראשי
 מיכומ אינו מייכ וטטס וסבר שצ״ל אמד מייכ. ותקנתו היא קלקלתו. ומה״ט נמי שינה הלשון וכתב אמד מייכ ולא כתכ
 חייג אחד . ולפמיש גמרא דהכא אינו חולק על הש״ס: דיין ונשיא ח״ג שתים. שדיין ונשיא היו בכלל של
 המקלל כל אדם ולמה ייחד הכתוב לאו כדיין ונשיא לחייבו שתים והי״א סכרי דנשיא הוא ככלל אלהיס לא שקלל
 ולמה ״חד לאו ונשיא בעמך לא תאור לחייבו שלשוכ״כ הרמכ״ם כהלכות סנהדרין וז״ל נמצא למד שהמקלל אחד
 מישראל לוקס אחת ואס קלל דיין לוקה שתים ואס קלל נשיא לוקה שלש מכיל: המקלל כהן כו׳. מדקתני
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 פוטי: פרע בן אוני ידיד יה הללו יה (וחרה אף וחרה אפי) רבי יוסי אופר*?* פרפ! ששי
 אין נחלקין אבל הבל שדן שאין חולקין(א) עמיאל עמינדב צוריאל צורישדי: מ ״

י י) ויהי ב בטי  הלנה יא אלו שטות שאין נחלקיל ישראל נעתם פוטיפר נבוכדנצר (עמיאלי״ליהלכה א הכותב (0° צריך לעשות W שיעור בפתיחה של(
 צוריאל ול צורישדי): הלכה יב [»] (ב) הכותב את השם על בשרו לא ירחוץ ״׳ בנסוע הארון(י) מלמעלה ומלמטה שהוא ספר בפני עצמו
 ולא יסוך ד׳ יוסי מתיר ובלבד שלא ישפשף : הלכה יג על קרן הפרה*י׳אוי״א שמקומו בנסיעת דנלים: הלכה ב(הכותב צריך לעשות שיעור בפתיחה
 (0 ועל כרעי הטיטה(ך) גוררו וגונזה על האבן שומטה וגונזה: הלכה יד ספר מ"' של ויהי העם כמתאוננים מלמעלה ץמלמטה שהוא ספר בפני עצמו וי״א
 שטקוטו בנסיעת דנלים): הלכה ג (כ) עשר נקודות בתורה (בראשית טז)
 ישפוט ה׳ ביני וביניך יו״ד [ח] שביניך נקוד (שם יח) ויאמרו אליו אי״ו נקוד
 (שם יט) ולא ידע בשכבה ובקומה וי״ו M נקוד שבקומה(שם לג) ויפול על צוארו
 וישקהו כולו נקוד (שם לי) וילבו אחיו לרעות את צאן אביהם את נקוד
 (במדבר ג) אשר פקד משה ואהרן אהרן נקוד(שם ט) או בדרך רחוקה ה״ינקוד
 (שםכא) ונשים עד נפח אשר רי״ש נקוד(שם בט) ועשרון עשרון שבחנביי׳ט
 הראשון וי״ו שבעשרון השני נקוד (דברים בט) הנסתרות [לה׳ אלהינו] והננלות
 לנו ולבנינו עד עולם [י] עיין עזבעד נקוד: הלכה ד א״ד שמעון בן לקיש
 שלשה ספרים נמצאו בעזרה ספר [כ] טעונה ספר זאטוטי ספר היא באחד
 מצאו כתוב מעון ובשנים כתוב מעונה אלהי קדם(שםלג) וקיימו שנים ובטלו
 אחד באחד טצאו כתוב וישלח אל זאטוטי בגי ישראל ובשנים מצאו כתוב
 וישלח את גערי בגי ישראל(שטות כד) וקייטו שגים ובטלו א׳ באחד כתוב
 (ל) אחד עשר הוא ובשנים מצאו כתוב אחד עשר היא וקיימו שגים ובטלו
 אחד : הלכה ה שלשה לא כותבים בלט״ד אל״ף וקוראים בלט״ד וי f ואלו הן
 אשר לא כרעים ממעל לרגליו(ויקדא יא) אשר לא חוטה (שם כה) אשר לא
: הלכה ו ואלו הן של נביאים ושל כתובים תרבו חושי ( א  (יגיד) [יעדה](שמית נ

 [ב] שחותך התפר שלו אתת חוזר ויתפוד שנית חוזר ויתפור שלישית לא
 יתפור המחתך בספרים חדשים מותר בישנים [אסור] מקק הספרים מקק
 התפילין מקק טטפחות הספדים הרי אלו יגגוזו י• הלכה טו(ה) מעשה בר׳
 חלפתא שהלך לפגי רבן גמליאל ומצאו יושב על שולחגו ובידו תרגום של
 איוב והיה קורא בו א״ל רבי תרשיני לומר מה שראו עיני אמר לו אמור
 צופה הייתי ברבןנמליאל הזקן אבי(אמך) [אביך] שהיה יושב על גב הבנין
 בהד הבית והביאו לפניו תדנום של איוב ואמר (לבניו) [לבנאי] סלק את
 השורה ושקע זה תחתיו W ר׳ אוטר ב׳ תשובות בדבר אחד טיט בהר
 הבית טנין [ועוד] שאינו רשאי לאבדן ביד אבל לא יניחן בטקום הטינוף אלא
 במקום התורפה והן מרקיבין מאליהן: הלכה טז (י) המשאיל ספר תורה
 לחבירו אינו רשאי להשאילה לאחר [י] אם יודע לקרות בו פורא אם [די]
 בשביל לפתחו הרי זה אסור סומכוס אומר חדש גוללו אחד לשלשים יום [י]
 (0 א׳ חדש וא׳ ישן אחד לשנים עשר חדש: הלכה ין(ח) כל השלמות האמורים
 בשירהשיריםכולם קודש חוץמאחדשהוא חול ואיזהו(ש״הג)הנהטטתו שלשלמה
 וי״א(שם ח) האלף לך שלמה: הלכה יה כל מלכיא האמורים בדניאלכולםחול חוץ
 מאחד שהוא קודש ואיזהו זה(דניאל ב) מלכא מלך מלכיא די אלה שמיא מלכותא

 חסנא ותקפא ויכךא יהב לך וי״א(שם ד) [מרי] חלמא לשנאך ופשריה לערך: י־ל׳אמר(לו) הרבית צרתם יקטלני אחריש כצפור מרעהו זרובבל יצרו דעו יאםף
w נופחת הגד״א 

 [א] פי שהיה שם כתוב על בשרו ה״ז לא ירחוץ ולא יםוך ולא יעמוד בטקוס הטינופת נזדמנה לי
 טבילה של מצור. כורך עליו נטי ויורד וטובל ר׳ יופי אומר לעולם יירד ומובל כדרכי ובלבד:
 [ב] שנחתך (פי׳ שנחחך על טן השינוין ע״נ אם הם נין ג׳ שיטץ לא יחפור) : [נ] ר׳ יוסי בר׳ יהודה
 אוטר עריבה של טיט כפה עליו אמר ר' ב' תשוטת בדבר א' טיט בהר הבית מנין ועוד וכי מותר
 לאבדן ביד אלא מניחו במקום התורפה: [ד] והטפקיד םית בידחבידו גולל אחר לייב חדש : [ה] בשבילו
 !ה (וסם המכין של ויהי מסוע): [ח] ב׳ של וביניך : [ט] ב' שובקומח

 הגהות הגרי״ב
 (א) ניא עוזיאל: (ב) שנת דף ל,נ: יומא רף ח. פח.: (נ) [שנת רף סא: ערכין דף ו.]: (ד) ניא נורדו:
 (ה) [שנת רף קמו.]: (ו) [כ׳מ רף כס:]: (ז) ממי הגי׳ ראני׳׳א: (ח) [שטעות רף לה:]: (ט) [שבמלף קשו:
 עיש והכן]: (י) האגודס לא גרס כפיסקא זו מלמעלה ומלמטה והכוונה לסיפא זו ג״כ טל ויסי מסוע הארון

 רלעיל: (כ) [נאדרינ פליר מנואר]: (ל) [עיש כאדר״נ]:

 פתחו: [ו] ישן אחד לייב חדש ראב׳י אומר (ונגמ' פרין ראנ׳י הייט תיק וקאמר אלא אימא ראנ׳י אומר זה ויזה ל' יום) י [ן] סימן בפרשה ו
 נקוד: [י] לנו ולבנינו עד: [כ] טעון: [ל] עשר היא (ואולי מיש ספר היא צ״ל הוא):

 גוסחאות כיי, (הללי) שבע פוטיפרע צפנת פענח והדה(וכוי) נחלקים הבל : (הלי״א) ישראל ראובן נעחמ(ננ״א כל ההלכה ליתא): (הלי״ב) הכותב שמ (וכוי) ר״י אומר מותר: (הלייג) גוודן וגונזן.:
 (הלי״ד) (ספר כוי על המחתך ליתא) הםחחן בספרים בחדשים(וטי) יעזו אבל לא יניחם אלא במקום תורפה והן טדקבין טאליהם (והשאר עד סוף המס׳ ליתא ננ׳א): (הלטיו) לומד דבר מה

 (וטי) אמד א״ל צופה (וכוי) בםקום הטינא אלא במקום התורפה והן מחאבדין מאליהן: (הלט״י) יום ישן אחד לי״ב חדש וחכמימ איםרים אחד:
ה נקיי ייפיל (ימי) ־לנו aW׳u טלו נקוד: (הליד) כתוב מעון אלהי קדם ובשנים: ט י ק ב  jTlS ו (הל״ג) וי׳יי ש

 כסא רחמים הגהות טהריעב״ץ
 על האבן. סי' שה" האנן משוקעת נמק ומ״ש שומטה ר״ל חולצה. רגל ישרה: ספר שחותך. ייל שנקרע התפר ה ידידי׳ הללוי׳. נ׳נ נתלמולין נמי פליגי בהט תרתי ואינא תו מונא ללא קחשיב הכא כגון
 ומשים בג׳ פעמים אפשר להחזיק עדין במה שנתקיים אבל נפעם ג׳ לא יתפור דמסתמא כנר כלה כל הגליון. רגל י כדרלעומר נת שנע בית אל פדה צור ודכוותיהן נת היענה: צורישדי. נינ אולי ציל עמישדי.

 ישרס: ואיזהו הנה כו׳. כשטטות דף לס הנוסחא היא להיסך ותיק סנר כהייא שנכאן וייא סנרי כת״ק רבאן: לא סשינ הנא אליצור אחיעזר ודומיסם רניס: מלך מלביא. נ״נ מלך קודש לא מלניא:
 נחלת יעקב

. אין לפרש הא דקתני צריך לעשות שיעור היינו שצריך להניח נדרלעומר שהאריך גענין זה ועיין כמסיג פרשת רגש: הי״א פוטיפרע• הא דקתני סכא פיסיפרע גט נפרקים אלו ואנרר ואלנן להיות נחרות כשמלה ולהרים המכשלות ולסקל מהם כל הקמשונזתוס׳ יומי מיו י  אמת: היא הכותב צריך לעשות שיעור כו
 ל' שיטי( כמו כין ספר לספר. דהא פרשת ויהי מסוע היא סתומה במיש הרמנ״ס כהלכות סית וכיכ הרמ״ה
 סליי בספרו משורת סיג לתורס. אלא הא לקתני הנא צריך לעשות שיעור כתחילת ויהי מסוע כוונת הברייתא
 על נוני״ן ספוכין וסכי איתא נמשכת שנת תy ויהי משוע הארון פרשה זו עשה לס סמניות למעלס ולמטה
 לומר שאין זו מקומה . פרש״י שאינה ראויה לכאן דלאו כהלכות מסעות משתעי לעיל מיניה. והיכן מקומה
 אמר רכ אשי נדגליס. פרש״י כדגלים היתה ראויה לנתונ נפרשת נמדנר סיני ורני סנר לא מן השס היא זה
 אלא מפני שספר משונ הוא כפ״ע . פרשיי לא זהו השם של טעמי הסמניות דמקומה הוא דשדשה זו כסמלת
 מסע שנסעו מהר סיני איירי כדנתינ לעיל מני׳ ויהי נחודש השני נשנה השנית נעשרים לחודש מ׳כ • ואיכ
 הא דקתני סכא שהיא ספר כפיע היינו כדעת רני נגמרא: וייא שמקומם מסיעת דגלים • סייט כדעת התיק
 דשם דסנר משיה עשה לה המניות לומר שאין כאן מקומה אלא מקימה היא כנשיעת דגלים. והנס ככל הש״ס
 לא מצינו מה הן השמנים שצריכין להיות רק עיפ המסורה מצינו שססמניות הן כנוני׳ן ספוכין וכיב האור תורה.
 ועיין גשו״ת רש״ל סימן לץ ובתשובת מהרים לובלין סי׳ ט״ה כענין נוניין הפוני! היכן מקומן וגס בצורת הנוץ
 יש מחלוקת והרגה דעות. והעיקר הוא שמקומה הוא גפיסקא שקודם ויהי גנשוע ואחד לאחר פרשת ויהי
 מסוע קידם פרשת ויהי העם כמתאוננים וכ״כ הא״ת להלכה וכן נוהגי[ סופרי זמנינו. וצורתה היא כמיש הא׳ת
 טיפ הזוהר שרגל הנו״ן יהיה הפוך ולא הראש והייט כזה הצירה ן אי רק פניה הפוך כזס * וכאמת אני מצאתי
הזוהר באדםשמניט J בכמה סית שהיא על צורה השניה רק סניה הפוך וזה מסכים י• לדעת סאית עיפ ספר 
 לאמריו כך השכינה מכינו לאשריה ומשגימ תמיד על סישראל לשומרם מכל ניקל היב הכותב צריו
 נו׳. כל ההלכה זו מיותרת דהא פרשת ויהי מסוע ופרשת ויהי העם כמתאוננים סמוכים זה לזה וכיון דקתני
 בהלכה א' רבפרשת ויהי משוע צריך לעשות שיעור למטה והיינו למעלה דפרשת ויסי סעס כמתאוננים וכן הא
 רקתנ׳ הכא למעלה מפרשת ויהי סעס היינו למעה לויסי מסוע ר ועול קשה הא דקתני לצריך שיפור למסה
 בפרשת ויהי סעס ובאמת זהו ליתא דלאמר פרשת ייהי סעס אין טין הפוכה . ועוד קשה הא דקתנ׳ מפני שהוא
 ספר גפני עצמו נמי ליתא דפרשת ויהי העם אינו ספר גפני עצמו. וגס טעם של היש אומרים לא שייך בפרשת
 ויהי העם. לכן נראה לי דכל הלכה זו מיותרת. או שצ׳ל הכי צריך לעשות שיעור למעלה מפרשת ויהי סעס.
 כד שנדע דפרשת ויסי מסוע סיא ספר גפני עצמו. או כדעת סיש אומרים לומר שאין כאן מקומה. וגאגודה
 גרס הכי הכותג צריך לעשות שיעור גפמימה של ויהי משוע הארון שהיא ספר גפני עצמו וכן גפמימס של
 ויהי העם כמתאוננים ע׳כ. וזהו הגירסא הנכונה ומסכים צמ״ש: ה״ג עשר נקודות כתורם • רצה לומר
 געשר מקומות גתורה מצינו תיגה שהיא מנוקדת לפעמים כל התיכה מנוקדת . ופעמים איזה אותיות מסתיגס
 מניקדיס כדמפרש.ואזיל. וטעם של עשר נקודות מבוארים כולם גמדרש רגה פרשת גמדגר וגאטת דרגי נתן
 פרקלד. ישם סארכמי לפרשם טלם וכמבמי שסכלמלוקי הדעות. אכן כאן לא באתי רק לתקן הטעיות
 שנפלו במסכת זו גטנין יויד נקודות: ישפוט כוי. טעות סופר הוא וצריך להיות וביניך בשני יודי״ן והנקודה
 היא על יו״ד בתרא של וביניך: אייה נקוד. צריך להיות אי״ו רצה לומר אותיות אייו מן אליו נקוד וכן הוא
 גפרק הפועלים ורש״ בחומש פרשת וירא : נקוד שבקומה כצ״ל וייו שוגקומה נקוד דהיינו וי״ו גתרא של
 וכקומה הראשי! האמיר גגי ככירה והכי איתא כמסכת נזיר וכן כתג רש״י גחזמש פרשת וירא : וייו שגעשרון
 השני נקוד. כן צריך להיות וייו שני שגועשרון הראשון נקוד. דביו׳מ הראשון של תג כתיכ ועשרון משרון.
: עיין שכעד נקוד. כן צריך להיות  וייו כתרא שצ ועשרו! נקוד וכן הוא גשיס למנחות וגמדכר רכה פרשה ג'
 לנו ולבניט ועי״ן שבעד נקוד וכן הוא כמסכת סנהדרין דף מיג עיג וגאבות דרינ פרק ליד וכספר נ״א דחק
 טצמו ליישכ הגירסא שלפנינו אכן אין אמר האמת כלים: היד וישלח אל זאטוטי גני ישראל. כן צריך
 להיומ וישלח את זאטוטי גני ישראל והוא כסזף פרשת משפטים וזהו אחד מייג דכריס ששינו לתלמי כמלך כדאיהא
: באחד כתיכ כו׳. כירושלמי פרק ד׳ דמסכת תטנית אישא נמ׳ להאי מאמר  כמסכת זו פרק קמא הלכה ח׳
 וכתכ היפה מראה הא דקתני אחד משר היא הכוונה סל הפסוק דויקס גלילה הוא דפרשת וישלח כאחד כתיג
 נלילם סוא ונשנים היה כתוכ כלילה היא. ומשוס דכתיכ כסאי קרא אחד עשר ילדיו נקט לסימן אחד עשר
 הוא . ומי שנתנ היא מצי למימר היא מל הלילה •שמכר כא! לשון נקנה ענ״ל. אנל הפירוש הנראס יותר כמו
 שכתב בס׳ מכתב מאל" . לאימא באנוס לר׳ נתן אמד משל היא כתיג נתירה ריל גבל התורה כתינ הוא נו״ו
 אף אי קאי סל לשון נקגה אלא דלנקגה קרינן הוא נמיריק כאלו בתינ היא ולזנר קרינן סוא גמלאפוס . אגל
 בייא מקומות גתורה כתיג היא כיויד וסכיאיתא נמי גמסיג וגמשיק פרשתוישג. וזהו פירוש הגרייהא גאמד
 היה בשוב אמד משר הוא ר״ל באותן י״א מקומות היי כתוב הוא טי״ו וכשנים היה כתוב באותן י״א מקומות היא
 ביו״ד וקיימו השנים וגטלו האמד וכן נוהגין סופרי זמנינו לכתוג גייא מקומות הללו היא גיו״ד וזולהכ לא מצינו
 בכל הסירה היא בירד. וכל ס״א מקימית מפזרשיס גאגית לר' נתן פ' ליד ישם פרשסים. וגי' האגירה
: היה אשר לא יגיד.  נמי מסכים לפירוש מכתב מאל". דגרס הכי כמוב נאמד הוא ובשנים היא עגיל
 שני פעיות גזה . רגקרא בתיג אס לוא יגיד גוייו ואל״ף וסכא משמע דכתיג רק גאליף לגל אמנם האמת הוא
P שבן 5׳ל אשר לא ימרה כתיב בלמיד אליף וקרינן לי כלמיד וייו וביה גמסורה גדולה ס׳ שמיני: היו ואלו 
 כוי. ריל השתא קמשיג מגיאיס ובתוגיס כל היכא דכתיג לא גאל״ף וקרינן גו f . ומציין מכל פסוק תיגה
. בשמואל א׳ ב׳ כתיב אל מרגו תדגרי גטהה כו׳ ולא נתכמ מלילות  אמת. והנני מפרשם אמת לאמת: תרבו
 וקרינ! לו: תושי. שמואל 3' ס״ז ויאמר מושי אל אבשלום כוי ל״א אהיה ואתו אשב וקרי' לו: אמר לו
 טיס סוא ונציל ויאמר אליו • מלכים ב׳ מ׳ כחיב ויאמר אליו אלישע לך אמר לא מימ ימיה וקר״ לו:
 הרבת . ישעיה ט׳ הרניה הגוי לא הגדלת השממה לו קרי: צרתם. ישעיה סיג ככל צרמם לא צר וקרי
 לי: יקטלני. איוב ״ג הן יקטלני לא אימל וקרי' לו: אחריש. איוכמ״א לא אמריש וקרי' לו :
 בצפור. משלי כיו כצפור לסד כו׳ כן קללת מנם לא תטא לו קרי: מרעה . טיס הוא וכצ״למרמהו .
 משלי ייט כל אחי רש שנאהו אף כי מרעהו רחקו ממנו מרדף אמרים לא הסם וקרי' לו: זרובבל . עזרא
 ד' ויגשו אל זרוגבל כו׳ ולא אנחנו זובחים לו קרי: יצרו. הכלים קליט ימים יצרו ולא אחד כהם לו
: דעו. תהליס זעו כי ה׳ מא אלהים מא עשס זל6 אנחנו וקרי' ולו: יאסוף • כצ׳׳ל^אסף. ישעוס , י  "נרגז ק

 שמות שאין נחלקים ט׳ס מא דהא לעיל כהלכה ״ קחשיג ליה גגי שמות הנחלקין וכן האמת וכן כתג האור מורה
 פרשת מקן ד&וטיפרט נחלק לשתי תיבות וע״ש כסי מכתכ מאני׳ וכן הוא ככל סית שלנו שכתוג גשתי תיבות :
 הייב הכותב . מבואר יותר כמסי שכת ד׳ קב הרי שהיה השם כתוב לו טל כשרו סי! לא ירחן ולא
 יסוך ולא ׳טמוד כמקום הטנופת נזדמנה לי טבילה של מצוה כורך מליו גמי ויורד וטובל. (פרש״) [וסרשינן]
 כדי שלא יעמוד גפני השם טרום. ר׳ יוסי אומר לעולם יורד וטובל כדרכו ובלבד שלא ישפשף טיכ וכ״כ הרמב״ם
 ס״ו מיסודי התורה דטעמא דתיק הוא דאסור לממוד גפני השם טרום והא דשרי ר״י מסיק שס גש״ס דפליגי
 במנילה נזמנה מצום או לא. אנל נס״ד דש״ס סנר טעמא דת״קמשוס מחיקת סשס ור׳י שרי הגרמס. ונראה
 דגמי דהכא ס״ל כסיד דהתס מדמייסי ליה הבא נדינא מחיקה דלפי המסקנא לא שייך הך דינא הבא :
 הייג על קרן הפרה. שהיי השם כתוב על קרן הפרה או על כרעי המסה גורר מקוס השם וגונזו וכן אם
 סיה שס כתונ מל האבן שוממ מקום האבן שהשם כתוכ עליו וגונזו ושאר הכלי או האבן מותר להשתמש נו
 וכ״כ הר«נ*1 פ' «׳ל •־ הייר שחותך. ציל שהותר תפר שלו וכיה באגודה: אחת חוזר ויתפור. יש
 לפרש הכי אס הומר תפירס פעם אמת מותר לתופרה אע׳פ •שממעט קצת גגליון שנין יריעה ליריעה אפיה
 מוסר אבל אם הותר שלש פעמים שנתמעט הרכה אסור לתיפרמ יצריך לעשות יריעה ממדש: המחתך כספרים
 חדשים מומר. ריל אם מתך קצת קלף מירימה חדשה מותר להשתמש בנותר שמדיין לא מלה עליו קדושת הספר.
 אכל סממהך כספרים ישנים אסור הגליון להשממש שחל מליו קדושה. אכן בש״מ איח סי' שלד פסק דגליונומ
 של ספרים אץ מצילי! מפני הדליקה משמע דאין גהן קדושה ומיין גשרה מ״ב שהאריך בזה: בישנים. כציל
 בישנים אשור: ממקק . מה שנאכל ע״י חולעח הנקרא מקק. רש״י נמסישגמ. גין שהמקקהוא מספרים
 או מתפילין או ממטפחת המשמשין לספרים טעונין גניזה ונ״ה במסי שכהי1 צ' : הטיל מעשה • הלכה
 זו משובשת בכמה טעיות. אבל הגירס׳ הנכונה היא כדאיתא כמסכת שנת וז״ל א״ר יוסי מעשה כאבא חלפתא
 שהלך אצל ר״ג ברכי לטכריא ומצאו שה" יושב על שלחנו של יוחנן הנזוף וגידי ספר איוב תרגום ומא קורא
 כו איל זכורני גרגן גמליאל אגי אגיך ופרש״י אט אגיו של רגינו הקדוש • שר\ עומד ט״ג מעלה בהר הכית
 והגיאו לפניו ספר איוב תרגום ואמר למאישקעהו תחתהנדכך אף• היא צוהמליו וגנזו כו׳ איר כ׳ העבות
 בדבר מדא טיס בהר הבית מניין ופרש״י הלא במרכסיד היו כיני! חיל יסיר ממורביס יטיס לא הוי אלא מפר
 ומים ועוד וכי מותר לאבדן ביד אלא מניחו במקום התורפה • פרש״׳ מקום גלוי והפקר. וה! מרקיני! מאליהן
9&1: הטיז המשאיל סית כו׳. עירוב דכריס יש כהלכה זו דמרכיב

 ט״כ לשון הגמרא. וכיה ראו" להיות 
 שני בבות בחדא ואציע גמרי דכ״מ וממילא יוכנו הטמיות שבהלכה זו. וה״ג כגמרא תיר השואל סית מתכירו
 היז לא ישאילנו לאחר פותחו וקורא בו ובלבד שלא ילמוד בו בתהלה ולא יקרא אחר טמו וכן המפקיד סית
 אצל חכירו גוללו כלשנוס משר מורש סותמו וקורא ט אס בשבילי פתחי אסיר סימכיס אזמר כחדש שלשים יום
 ובישן ייב חודש ראכ" אומר אחד זה ואחד זה "כ חודש מ׳כ הברייתא. ותו א" התם אמר מר השואל סית
 מחנירו סיז לא ישאילנו לאחר מאי אירי׳ ס״מ אפיי כל מילי נמי כו׳ ומשני סית איצטריך ליה מיד ניחא לאינש
 דתעכד מצזה כממוניה קמ׳צ ־ פותחו וקורא כו פשיסא אצא צמאי שיילס מנ" סיפא אצטריכא ליס וכלבד שלא
 ילמד בו כתחלה וכן המפקיד סית אצל חבירו גוללו כל שנים טשר חודש פותחו וקורא בו מאי עבירת׳ גביה .
 פרש״י מאי טבידתא דהאי גגי ס״ש לקרות בו. ותו אס בשבילו פתמו אסור הא אמרת פוממו וקורא טה״ק
 אס כשהוא גוללו פותחו וקורא גו מותר • פרשי׳ כשהוא גוללו להנאת ס״ת פממו וקורא כו מותר. אס
 בשבילו פיתחו אסור ע״כ. ומעתה הא דקתני הכא אם יורע לקרות ט קורא הך כבא קאי אמפקיד ריל אס
 נשמה שגזצלו לצורך הסית כדי שלא ׳תעפש יוכל לקרות בו מותר . והא דקתני אס כשכיצ לפתחו צריך להיות
 אס בשבילו פתחו אסור כנ״ל. והא דקתני כסיפא סומכוס אומר כוי. צריו להיות סכי. סומכום אומר חדש
 גוללו נל שלשים יום. לפי שהוא ממהר להתעפש וישן נל י״נ חודש. ראנ״י אומר אחד חדש ואחד ישן י״ב
. כלהיכא דכתיב שלמה בשיר השירים קאיעל הקנ״ה והיפ שיר למי  חודש•' היין בל שלמות האמורים טי
 שהשלום שלו חון מהנה מטתו שלשלמה שמא חול דקאי על שלמה המלך סצמו ופרשיי גמס׳ שטעות לפי שה"
 נגעת מאשמדאי היה לו גגוריס סכיכ למיטתו. והי׳א פליגי על התיק וסגרי הנה מטתו שלשלמה הוא קודש
 אלא האלף לך שלמה זהו חול ומפרש במשי שבועות דה׳פ האלף לך שלמה לדידי׳ שמותר לעשות בהן אגגריא
 ומאתים לטטרים את פריו. לרבנן הניחום ויעסקו בתורה אחד מששה שבהם . רשיי במס׳ שבועות:
 הייח כל מלכיא כו׳. כל מקום שנאמר שיבת מלו בדניאל כשדבר עם נכוכמצר הוא חול וקאי על
 נכוכדנצר חון מפסוק זה אנת מלכא מלך מלכיא בו׳ זהו קודש וקא׳ על הקניה ואילו נכוכדנצר לא הוי קרי ליה
 יניאל מלך מלכיא . והכי פירושו אנת מלכא אתה נכוכדנצר מלן מלכיא דשמ" זהו הקב׳ס מלכותא תשנא
 וחקיפא ייקרא יהג לך פך פרשי׳ בשבועות: וי׳א חלמא לשנאך. מפרש סתם כגמרא דאי סיד לננוכדנצר אמר
 ליה שנאותיה מאן כינהו ישראל מילמ קלייט לישראל אע״כ צ״ל נגד הקג״ה אמר מרי והיק להקניה מרי.
 חצמא לשנאך החלום שלו יתקיים כשונא של המקום כ״ה והיינו נגוכדנצר וא׳יכ ס״ל להי״א גס• זה קדש. [וגמס׳
 שבועות קתני גהדיא הכי וי״א ג״ז קדש מרי חלמא כוי]. וכתכ הרמכ״ם פיו מהלכות יסודי התורה הא דקאמר
 ושלמה ומלכייאהוא קדש ר״ל שהן כשאר כינויי! •ומפרש הכ״מלא לענין שאין נממקין אלא הןכשארכיטיץ
 לכל דכריסס ונאמר דהוי קודש שאם השביעו כהן את העדים וכפרו העדות הרי אלו מייני! קרבן שטעה

 עביל הכ׳מ: סליק פרק חמישי

 פרק ששי הכותב . סרק זה ומיק שאמריו המה מעט הכמות ורכ האיכות סאד מאד כי מהם
 ׳ יוינאין כמס דינים לענין כתיכת וקריאת התורה יכן כנביאים וכתובים . אכן המה סמומיס
 ומתומיס כנותן ספר מתום אצ איש היודע ספר ואומר לו לא אוכל לקרא כי מתום הוא. כן סמם סני פרקים
 אלו כי כל רגריהס המה ברמז הרומיז על האר״ש ואינו זוכר רק תיבה אמת מפל פסוק ומי כהמכס יודפ
 פשר דבר להבין כוונתו מתוך תיבה אמם. וגם אנכי לא מתכמתי ומבינת, טדמ לי רק אמר החקירה והיגיעה
 רבה במסורה גדולה וקטנה ובמסורה רכתא מצאמי כל אתר מל מקומו גס נמצאו כשני פרקים הללו טעיות
 רטת מד כי נזדל לספור . לבן םוברשסי להאריך קצת בפרקים הללו ואודיע מקום כטד של הפסוקים סנאים



ח ס ששי ל ר ת סופרים פ כ ס  מ
: הגדתה קללת (שמתה) [שתה] עשית נבהלו! פתוחיה תזגותיה שבנה(אבלה) (  שם [א] (א) ודברו: הלכה ז ענאל יניאל ובגדעון אלישמע השוטר י
. בגיו. צבאות . [אגלה] (שקטה) [שבת] ויראה: הלכה נ אלו כותבין דבר אחד וקוראין  הלכה ח(ב) אלו קודאין ולא כותבין בגי. פרת. איש. בן
 באים. (לא) [לה]. אלי. אלי: הלכה ט וחילוף כתובים ולא קוראים אםגון.«י׳>׳שגים בא גד [י] אש דת(אשתוגן) [מאש תם] מה לכם והגה ׳הוא(באגת׳).
 באשר. במקום. נואל. W ידרך. חמש: "י' מה הם בני מן לבן ימיגי חל כאים(כי שימות) [ישי מות] לגאיוגים מן הסערה
 ץ6דייי* *מויזייןיי טן סערה (טן) [הם] פרוצים וחילופיהן כטוב (מן בנימין) [מבנימין] למרבה
J ע מהמערה מאתי בחרבותיהם מבת כיענים: הלכה ד אלו כותבין וי״ו וקוראין K P ׳ 'S 
 הלכה א אלו כתובין חסרון וי״ו וקוראין בוי״ו M ויעלהו אמרו ויאמרו יו״ד (אסורים) [אסורי] אבוגיל אנועך אולי אושר ארוצם [כ] בעוני (ביד)
 וידברו(ויקחו) [יקחו] ויתנהו ואכלו יחדיו(יהללו)(0 [וחללהו]^6[בור] בהליכתם החפשות(דרכי) התעיף(המבעיסנו) [הכעסוני] הישר הגתיגים
 ויעלו(שמו) [שויו] וקבלו \b טלכיה וחילופיהן דגלי שטטוה ויצור, נכחו שער המבינים ברזות נול דהיא היצא החרסית הלחות המביא הבציר (אילנו
 ושח עיניה) [וילונו ושחצומה] וצניף ואליל ותרמית וסום ואתיקיהא ותילון
 (וחיאל) [ל] והכינו חוקך יציעו [ט] יעיר יעביר M (ועיאל) יניעון יבסימו
 יכשילו לרוב לשור ליש לדינים לסיג למשיסה למעניתמ מיפעת מניות [ס]
 נטוות נוב נובי נפישסים שום עשיות עיפי(עברים) [ע] עתודים תגיינא

: W [צפיעי] (צעיפי)צעיריהם צעיריה 

 העין ויקראו לו [י־׳] ויקהל תפס: הלכה ב אלו כותבין [בה״א] ולא קודאין ואדא
 ואביא הארי דשמואל(מוצא) [נמצא] ותרא הזאת דע הרע בא ובא [י] וקו וקו
 M (הרע) אוהבי ורע יעש פקח [ח] אריאל(צור) [ציד] וחלופן(וארכה הגונה)
 [וארבה הגגה] והמה M יהיהוהיתה(ונראה)(והמה יהיה) [הנה] שתול גדליהו
 ותעגבה המדה ואכבדה שלשה (דממה) [זממה] טעמה קומי זכור השיבנו

 הגהות הגרי״ב
 (א) [צ׳ל דדבדי ור׳ל דלנד הימיס] : (ב) נרריס דף לו:: (ג) 1ע״( כמסיג

 נוסחת הגר׳׳א
 [א] דברי ענאל יגיאל ובי גרעו! אלישמע הטופר(עי׳ מנחת שי ישעיה מס והיינו פלוגת״הו יטנאל יניאל עם
 אלישמע דהוא מגרפ להגי כ׳ נסרייתא): [כ] את (ירמיה לט) גא (מ׳כ ס): [ג] ויצוו(שופטיה כא):

 ן ד] חנניה (נחמיה ג) מלכיה(שס) רשחחו(נראשיה כז) וישחחו(שם מג) וישחתו(מיא ט). וחילופיהן ויאשר (׳הושט ו) ויאטר (שס ט) ויאמר (ש״א טו): [ה](מ״א יכ ויקראו לו ויכאו כתיכ וקרי וינא): [ו] קו(ירמיה לא):
 [ז] הרב (תסליס נא): [ח] ארי(איכה ג) אל(עזרא ה): [פ] [שמה] (שיכ כא כחיכ שה וקרי שמה): [י] מה זה (שמוח ל): [כ] [אעודך (איכה נ) אחולה (ירמיה ל) אשוב(שם לג) אשוב (שם מט) ישוב [משלי ינ)]:
 [ל] ויזואל (לס׳׳א יכ) [ויעואל(שס יא) ויעואל(לסיג כט) ומדעים (משלי יח) םדונים (שם כא) מדוגימ(שס כג) מדונים (שם כס) מדונימ (שם כו) מדונים(שס כז)]: [מ] [היצוע(מ׳א ו) היצוע(שס)]: [נ] יחואל (דס׳ב
 כט) [יעואל(דה׳א ט) יעואל(רם׳ג כו)]: [ס] [מוזנים (ירמיה ס)]: [ע] [עטים (תהליס ט) ענוים (ישעיה לג)] ענוי (איוג כד) [עולם (ירמיה מט)] עפרון; [פ] [צלול(שופטים ז)] קרואי(כמדבר כו) שושק (מיא יל)
 שרוקת (ירמיס ייו) שרוחך (שם טו) שפרוט (שם מג) [שלמות (דהיא כג)] שמור (שם כל) שבותם (צפניה כ) שבות (תסליס פס) [שטחינו (שם קכיי ועיש כמנחת שי)] שלשום (משלי כג) [השלושיפ (רהיא יא)
 השלושים (שם יג)] חגואון (גמלגר לג) חרוב (משלי ג) תשוה (איוג ל): (איה כל מה שהצגנו כאן גרגועיס לא קחשיג להו גמסורה מערכת אות היול. ונראה מיש כאן גפנים .״ברווה גול למאי צ״ל למעלה אחר מלס

 , , נהלוכתס כסלר סאיג וכיס גמסורה) •
 נוסחאות כיי. פ׳ז(הליא) וקבלו חנניה מלכיה:

 נחלת יעקב
 ......., ונראה . ישעיה מ׳א הגידו האותיות לאחור ונרא וקרי׳ ונראה: והמה . הציל והנה סיג פ׳ איזכל וקרי׳ והיתה:

 ישעיה ניד הן אנכי וקרי' הנה ותיכת יהיה מיותר דככר קחשיכ לעיל: שתול . ירמיה י׳ז והיה כעז שתול
 כו׳ ולא ירא וקרי׳ יראה: גדלי׳ שם מ׳ ויאמר גדלי׳ כו׳ אל תעש וקד׳ תעשה : ותעגבה. יחזקאל כיג
 זתעגכ עלי למראה וקרי׳ וחעגכה: המ^ה. שם מיה ומן המרה הזאת חמש וקרי׳ חמשה: ואכבדה. חגי
 א׳ וארצה גו ואכגד וקרי׳ ואכבדה: שלשה. משלי צ׳ שלשה המה נפלאה ממני וארנע וקרי׳ וארכעה :
 דממה. כציל זממה וכיה כמסרה והוא כמשלי ל״א זממה שדה כו׳ נטע כרם וקרי' נטעה : טעמה. שם
 טעמה בי טוב ט׳לא יכבה בליל וקרי׳ לילה :קומי. איכה ג׳ קומי רוני גליל וקרי׳ כלילה •־ וכור. שם הי
 זכור ה' נו׳ הנט וקרי׳ הביטה: השיבגו • שם השיבנו ה׳ אליך ונשוכ וקרי׳ ונשובה: הגדת . שמואל א׳
 כ״ר ואת הגדת וקרינן ואתה : קללת . קהלת ז' אשר גס את קללת וקרינן אתה: שמתה . כציל שתה
 תסליס 5׳ שת עוונותינו וקרי׳ שתה: עשית . נחמיה ט׳ את עשית וקרי' אתה וכוונתו על את תניינא בפסוק
 זה: גבהלה ־ תהליס ו׳ ונפשי נבהלה כיי ואת ה׳ וקר" ואתה: פתוחיה. שס ע״ד ועת פתוחיה יחד וקרי'
 ועתה: תזגותיה. יחזקאל כ״ג ואומר לגלה כו׳ עת יזנה תזנותיה וקרי' עתה: שבגה . כצ״ל לבנה רות
 א׳ לכן כמתי שכנה וקרי׳ לכנה: אבלה. כצילאגלה רות ד׳ אגלה אזניך ואדע וקרי׳ ואדעה: שקטה. הציל
 שכתה איוב א' הלא את שכתה בעדו וקרינן אתה : ויראה • שס מיג וירא את בניו כי׳ וקרינן ויראה :
. ר״ל שנכתב בתיבה אתת וקרינן ב׳ תיבות: בגד. בראשית ל׳ ותאמר לאה ׳  ה״ג אלו כותגין דבר אחד כו
 גגד וקרי׳ כא גד: אשדת דכרים ל׳ג מימינו אשרש וקרי׳ אש דת: אשתוגן. גיל דכצ׳ל מאשתם ירמיה ו
 נחר מפוח מאשתם וקרי' מאש תס וכ״ס כמם״ג ד״ה א׳ כ״ז: מה לכס. ישעיה ג׳ מלכם תדכאו עמי וקרינן
 מהלכם : והגה הוא. ירמיה י׳ח וארד כיח היוצר והנהו וקרינן והנה מא: באגתה. ניל שכציל מענתות
 לכן ימיני והוא כריה א' כיז הענתות לגנימיני וקרי לגן ימיני . ותיכת לכן ימיני דלקמן שייך הכא לתיכס
 הענתות: מה הס. יחזקאל ח׳ ויאמר אלי כו׳ הרואה אתה מהס עושים וקרינן מה הס: בגימין. דיה א׳
' גנימין וקרי׳ טי מן: חלכאים. תהליס י׳ ונפל כעצומיו חלכאים וקרי' תל כאיס :  ט' עותי כן עמיהוד ט
 כי שימות. כצ״ל ישי מות וכיה גמס״ג והוא תהליס נ״ה ישימות וקרינן ישי מות: לגאיוגים. תהליס קכ״ג
 הכוז לגאיוניס וקרינן לגאי יונים: מן הסערה . איוכ ל״מ ויען ה' את איוכ מנסםערה וקרינן מן הסערה :
 מן ספרה. שס מ ויען ה׳ את אייכ מנסערה וקרינן מן סערה: מן פרוצים . בצ״ל הס פרוצים נחמיה ג אשר
 סמפרוציס וקרינן הס פרוצים. וכמס״ג נמסר עוד אחד מזה כידו(שמות ה) וקרי מה זה כידו: וחילופיק.
 מעתה קחשיכ היכא דכתיגא כ' תיכות ונקראים כאילו הס תיכס אחת ואלו ס! כטוכ. שופטים טז ויסי כי טוב
 להם וקרי כטוכ: מן כנימין. כצ״ל מגן ימין שמואל א ט ויהי איש אחד מגן ימין וקרי מכנימין: למרבה •
 ישעיה ט׳ כתיג למדגה מ״ס סתומה גאמצע התיכה ואיכ לפי הכתיג סוי כשתי תיכות דלא מצינו מ״ס סתומה
 רק בסוף התיגה וגאמת נקרא גתיכה אחת כאילי כתיג למרגה גמ״ס פתוחה: מהמערה. שמואל א׳ כיל
 ויקס דוד אתרי כן מן המערה וקרי מהמערה: מאתי. ישעיה מיד רוקע האין מי אתי וקרי מאתי:
 בחרבותיהם . דיה כ ליד וכערי מנשה ט׳ כתר טתיהס וקרי כחרכותיהם: מבת. איכה א ויצא מן כת
: היד אלו כותגין וייו כו׳. ריל ס '  וקרי מגת: כי יענים. שס [ד׳] גת עמי לאכזר כי עניט יקרי כיעי
 גאמצע תיגה כתיכ וייו ונקרא כיויד וכיה כמסרס רכתא מערכת אות יו״ד: אסורים. כציל אסוד גראשית
 ליט אשר אסורי המלך וקרי אסירי: אבוגיל. שמואל א כיה ותמהר אגוגיל וקרי אגיגיל: אגועך. שמואל
 נ׳ ט׳ו תמול נואך והיום אנועך קרי אניעך: אולי. מלכים ג כיד ואת אולי האיז וקרי אילי: אושר ישעיה
 מ״ה והדורים אושר וקרי אישר: אריצם. ירמיה טין אריצם מעליה וקרי אריצה: בעוגו.. שמואל נ' טז
 אולי יראה ה׳ נעוני וקרי נעיני: ביד. כצ״ל טר ירמיה ו׳ כהקיר נור וקרי ניר: בהליכתם . נחום
 ג׳ ׳כשלו כהלוכתס וקרי כהליכחס: החפשית . דיה נ׳ כיו וישנ נטת החפשות וקרי החפשית: דרכי.
 בתג גס׳ נ״א דקאי על פסוק ויתר תמים דרכו וקרי דרכי אכל אין זה נכון דהתס כתיג הקרי בסוף תיגה והכא
 קחשיג החילוף גין וי״ו ליו״ד גאמצע תיגה וגס גמסרה לא נמנה פשוק זה ועול לשם גמסרס קחשיג לפי סדר
 אלפא כיתא וגס הכא ואיכ מה שייכות לתיכה זו לכאן דהשתא מונה אות סייא לכן נ״ל דט״ס הוא וכצ׳ל
 דהיא והוא געזרא ד' אדן רחום כעל טעם כוי דהוא וקרינן דהיא: התעיף. משלי כי׳ג התעוף עינך כו וקרי
 התעיף: המכעיסגו כצ״ל הכעסוני ירמיה כיה ולא שמעתם ט׳ למען הכעסוני וקרי סכעסינ׳: הישר .
 תהליס ה׳ למען שוררי הושר וקרי הישר: הגתיגים. עזרא ח ואוציאם כוי הנתונים וקרי הנתינים: המביגים.
׳ ליה ויאמר ללויס המנונים וקרי המגינים: ברזות. ליה א׳ ז' וגני גריעה כו׳ גרזותוקרי כחית :  דיה נ
 גול. משלי כ׳ג גול יגיל אני וקרי גיל יגיל: דהיא . ננר פרשתי לעיל כמקום דרכי ציל דהיא : היצא.
 כראשיח ח׳ הוצא אתך וקרי היצא: החדשית. ירמיה "ט ויצאת כו׳ שער החרסוח וקרי החרסית: הלוחות•
 ירמיה מ׳ח כי מעלה הלוחות •וקרי הלוחית: המביא . יחזקאל מ׳כ ומתחת הלשכות כו׳ המנוא וקרי המטא:
 הבציר. זכריה י׳א הילל כחש כוי הבצור וקרי הבציר:אילגות . כציל וילינו כמדכר ייד וישוכו וילוט וקרי
 וילינו: ושח עיניה. חרא היא וכציל ושחצימה וכיה כמכרה יהושע ייט ופגע הגבול בתמר ושחצומה וקרי
 ושחצימה: וצניף. ישעיה ס״כ והיית עטרת כו׳ וצנוף וקרי וצניף : ואליל ותרמית . שניהם בפסוק אחד
 ירמיה ייל ויאמר ה' אלי כו׳ ואלול. ותרמות וקרי ואליל ותרמית ־• וסוס. ילמיה ח גס חסידה כוי וסוס וקרי
 וסיס : ואתיקיהא. יחזקאל מ״א ומדד אורך הנני! כו׳ ואתוקיהא וקרי ואתיקיהא : ותילו . ד״הא ר
 ומיי שימון אמנון ותולון וקרי וסילון: ותיאל .כצ׳ל יחיאל דיה נ ניט ומן מי סימן יחיאל וקרי יחיאל:
 והכינו. דיה כ ליה והכונו לבית אכותס וקרי והכיני: חוקך. תהליס עיר וימינך מקרכ חוקך וקרי חיקך:
 יציע . מלכים א ו ויכן על קיר הכית יצוע יקרי יציע: יעיר . דיה א כ ותהי עוד מלחמה כוי בן יטור
 וקרי יעיר: יעביר . יחזקאל מיח ולא ימכרו כו׳ יעטר וקרי יעטר: ועיאל . כציל ויזיאל ד״ס א׳ ייג
 ויואש ויזואל וקרי ויזיאל: יניעון. תהליס ניט המה ינועון וקרי יטעו!: יכסימו. תהליס קימ עמל שפתימו
 יכסומו יקרי ׳כסימו : יבשלו. חד תיבה הוא וכציל יכשלו משלי ד׳ כ׳ לא ישנו ט' יכשילו וקרי יכשילו :
 לרוב . שופטים כיא והיה ני יבואו אנותם לרונ וקד למנ : .לשור . שמואל א ייח כשוב דוד כו׳ לשור
 וקרי לשיר: לוש שמואל נ ג וישלח איש כושת לוש וקרי ליש : לדיגים . ירמיה טיז הנס שולח לדוגיס וקרי
 לדגים: לסיג . יחזקאל כ״נ היה לי נית ישראל לסיג וקרי לסיג : למשיםה. ישעיה מ׳נ מי נתן יעקב
 למשוסה וקרי למשיסה: למעגיתם . תהלים קכ״ט האריכו למעניתס וקרי למעניתס: מיפעת. ירמיה
 מיח ומשפט כא ט׳ מופעת וקרי מיפעת: מגיות . שמואל א' כ ויברח לול מטות וקרי מניות: גטוות .
 ישעיה ג׳ ויאמר ה' ט׳ ותלכנה נטוות וקרי נטיות ־• גוב. ישעיה ניז בורא טב שפתים וקד ניב: גיבי.
 נחמיה י׳ חרף ענתות נוני וקרי ניבי: גפישםים. נחמיה ז׳ מי נפיששום וקרי נפישסיס : שום . שמואל
 כ׳ ייד והנה קמה ט׳ לבלתי שוס וקרי שים : עשויות . שמואל א כיה וחמש צאן עשוית יקרי עשיות :
 עיפי. ירמ" מ ומי עופי וקרי עיפ׳: עברים. גיל דכצ׳ל עפרון דיה כ ייג וירדף אביה אחרי עפרון וקרי
 עפרק וכיה במסדה: עתודים. אסתר ח' להיות היהודים עתודים וקרי עתידם: תגייגא. אין זה פסוק
 ננל המקרא [אנל נאמת מלת תניינא נמשך למלת עתידים לאפוקי קדמאה דשם גי] וניל שכציל תנואון במדבר
 ל׳כ ולמה תנואון וקרי תניאון וכיס נמסרה רנתא אות תייי ־• צעיריהם. ירמיה ייד ואדיריהס שלחו צעיריהם
 וקרי צעיריהם: [צעיריה. שם מ״ח השמיעו זעקה צעיריה וקרי צעיריה]: צעיפי. כצ׳ל צפיעי יחזקאל ד׳
 צפופי נקר וקרי צפיעי וע״ש כמסרה רבתא מערכת אות יו״ד דקחשיכ עוד יותר מככאן ואני לא נאתי רק

 לפרש מס שנתנ נספל: סליק פרק שביעי

 מחולקין והוא מחלוקת בן אשר ובן נפתלי: סליק פרק ששי
 פרק שביע W1 ך״א אלו כותטן כו׳. ריל שחסיריס וייו בסוף החיכה וקוראי,

 מ״ע וישראל לא ׳אסף לו קרי ונמסיג לא קחשינ פסוק זהונן לעיל פסוק זרוכנל נמ׳ לא קחשינ כמסי!
 שמיני: שם . ד״ה א׳ ייא ואנשי אמי יואב ולא שם בשלשס לו קרי • גס זה לא נמנו כמסיג אנן אין זה
 ממחימה ״ למצינו כמה פעמים חלוקי דעות נין סמסרת: ודברו. לא מצאתי פסוק זה ונ״ל דנציל ומנירו:
 ריל להא׳ קרא ולאשם כשלשם כתיב נמי כשמואל א' כיג ומציבו לשון זס כמם פעמים כמסורה מי שבקי כלשון
 המסורס אכן לא ראיתי כשמואל שוס מסרה על פסוק ולא שם בשלשה לקרינן לו כוי׳ו [אלא כתיב ט״ו וקרינן
 נוייו]. אכן ראיתי עוד פסוק א׳ כשמואל כ' '׳ט לאהכה את שגאיך כו׳ סגדמ סיום כי לא אכשלומ מי ואיתא
 במסורה קטנה לו קרי ילסיז אפשר לומר הא דקמשינ הכא ומרו טיס הוא וצילהגדש והיינו הך פשוק ושמואל
 שהבאמי [אבל ז׳א נסוג הנהונים האמרים דהכא קרי לו כמו לו ישמעאל יחיה לו ישטמנו וביוצא]:
. מזרת׳ על סרנה מסורות גדולות וקטנות ולא מצאתי גס שאלהי להרבה מכמיס ובקיאים  הין עגאל טי
 כמסורת ואין מגיד לי. ומספר אגודה נראה שלא סיס גורס הלכה זו כלל לפי שדרך ספר האגודה להעמיק ראשי
 פרקים מכל ההלכה ובפרק זה כתוב כזה הלשון שלשה כתוכיס בלא וקוראין בלו כדאיתא במסורת. ואלו הן של
 נניאיס וכתובים כו׳ אלו קריין ולא כתכין ט׳ אלו כתבין ולא קריין כו׳ עכ״ל הרידהשמיט הלכה זו ולא זכר
 ממנה כלום. לכן נראה דטעות הדפוס היא שנפל בכל הספרים: ה״ח אלו קודאין כו׳ . מי [שופטים כ'
 ולא אט מימן כמינ • וקרי נני מימן: פרת]. שמואל כ׳ מ' ויך דוד כנהר כתיב וקרי בנהר פרת : איש.
 שמואל כ' טיז ועצת אתיתופל ט׳ כאשר ישאל נדבר אלהיס כתיב. וקרי כאשר ישאל איש: בן. שמואל •ב׳ י״מ
 ויאמר לו יואב כו׳ כ׳ על כן המלך מת כתיב וקרי כי על כן נן המלך מת וניל דכצ״ל הכא כן דהא תינת כן
 הוא שנקרא ולא נכהכ: בניו . מלכים כ׳ ״ט ויהי הוא משממוה ואדרמלך ושראצר הכהו כתיב ונקרא ושראצר
 מיו הכהו: צבאות(ישעיס ל״ז) [מלכים שם] כי מירושלים כו׳ קנאת ה׳ כתיב וקרי קנאת ה׳ צנאוש:
 באים. ירמיה ל״א סנה ימים נאם ה' כתיב וקרי הנה ימיס באים: לא. צ״ל לה. ירמיה נ השמיעו אל בבל
 ט׳ אל יהי פליטה כתיב וקרי אל יהי לה פליטה: אלי אלי רות ג ה ותאמר אליה כל אשר תאמר כתיב וקרי
 כל אשר תאמר אלי עוד שם ג' ׳״ז כי אמר אל תבואי ריקם כתיב וקרי כי אמר אלי. כל זה המתי מתוך
 מסרס רבתא אוו. כיף ומם׳ג רות סימן ג' ובמסכמ נדרים דף ליז ע״ב קמשיב נמי רבי ׳צמק לכתיכין ולא קריין
 וקריין ולא כמכין ולא קמשיכ שם רק שבעה וכסמ״גומכא קתשינעשרה קריין ולא כשבין. וככר התעורר כזה
: לויט וחילות • ריל כהלכה מקודממ י ש י ל  המדקדק ר׳ אליה במור זיל בספרו מסרה המסרה כהקדמה ש
 פירש קריין ולא כחכין ובהלכה זו מפרש כחכין ולא קריין ואלו הן. אמנון . שמואל ב יג ועחה אל יסיס כו׳ כי
 אס אמנון לכדו מה כהיב וקרי כי אמט!: באשר. טיס הוא וכצ״ל כאשר. ירמיה ליט קחנו ועינך שים
 עליו כו׳ כי אפ כאשר ידבר כחיב וקרי כי כאשר: במקום. שמואל כ טו ויען אחי אח המלך כו׳ כי אס
 במקום כמיב וקלי כי כמקום: גואל. רומ ג׳ ועמה כי אמנם כי אס גואל אנכי כחיכ וקרי כי גואל אנכי:
 ידרוך. ירמיה ניא ג׳ אל ידרוך ידרוך הדורך קשמ כהיכ וידרון השני לא נקרא: חמש. ימזקאל ממ ואלה
 מדיתיה כי׳ ופאת נגב ממש חמש כחיכ וחמש השני לא נקרא: ובמסדר, רכחא מערכה אוה כ״ף קמשיכ
 סוד שנים וכן במס״ג רומ סימן ג' ונמס' נדרים קמשיכ כאן פמות מדהכא וגס כזה התעורר ר׳ אליהו כמור
 במקום סניל ואנכי לא כאת; אלא לפרש האמור כמסכת סופרים ולהכין ׳מסכת זאה כי נלאים מצינו כמס מסורס

 ין טי״ו ומפרש לכל
. ,.. ״ ויעלה וקרי ויעלהו: , .  .. ״
 אמרו. שמואל א׳ ייג ומרש לא ימצא כו׳ כי אמר וקרי׳ אמרו: ויאמרו. שם י״כ ויזעקו אל ה׳ ויאמר וקרי׳
 ויאמרו: וידברו. מלכים א׳ ׳'נ וידבר אליו וקר" וידברו: יקחו. מלכים כ כ ומבניך אשר יצאו יקמ
 וקר" ׳קמו: ויחנהו. מלכים כ כינ ויתנה על ידי וקד׳ ויתנהו: ואכלו. ישעיה ל׳ז וזה לך האות כו׳
 ואכל וקרי׳ ואכלו: יחדיו. ירמיה מימ כהניו ושריו ימד וקר" ימרו: יהללו . כציל ומללה ימזקאל ז׳.
: ויעלו. עזרא ג׳ ויכנו המזכמ  וגממ כו׳ ולרשעי ארן ומללה וקר״ומללמ וכיה כמסרה רכתא ממרכמאוה ו
 נו׳ ויעל עליו וקרי׳ ויטלו: שמו . כצ״ל שוי דניאל ה׳ ומן בני אנשא טריד ולבכי׳ עם מיומי שוי וקר"
 שויו וכ״ס כמסרה הנ״ל: וקבלו. אסתר ס׳קימו וקבלוקרי׳ וקבלי: מלכי׳. נממיה ג ליא אמרי המזיק
 מלכי׳ ט׳ וקד׳ אחריו והא דנקס מלכי׳ הא כוונה הגמ׳ הוא על חיכה אמדו ואיכ הל״ל אמריו כמו ככל
 ההלכה זו. ונ״ל מקט הנא לישנא דמסורה דנמסרה רנחא הניא נ׳ פסוקים דכחינ אחרי וקר״ אחריו אחד כנחמיה
 ג ל אחרי החזיק ממי׳ כו׳. ואחד שם ל״א אחרי החזיק מלכי׳ וכדי שלא נטעה מביא ככל קרא תינה אחרת
 לסי׳ ומשיה נקט הכא מלכי׳ ר׳ל תיכת אחרי דכתיכ ביה מלכי׳ ואין להקשות אמאי לא קחשיכ כמי אחרי
 לכתיב נפסוק הקודם . אין זה קושיא ובלאיהפליגי הך כרייחא על משרה רכחא דשם קחשיכ י׳ח מילין והכא
 לא קמשיג רק ייג מילין: וחילופיהן. ריל כהנמ למייתי לקמן הוי חילופיהן שכחיכה כוי״ו ונקראים כלא
 ו׳. וקחשיב ואזיל רגלי. שמואל כ׳ כיכ משוה רגליו כאילות כתיב וקרי רגלי: שמטהו. מלכים ג׳ ט׳
 ףאמר שמטוהו וקר" שמטוה: ויצוה . מלכים ב ט׳ז ויצוהו המלך אחז וקר" ויצוה: נכחו. יחזקאל מ״ו
 לא ישיג דרך השער כו׳ כ׳ נכחי יצאי יקר" יצא: שער העין. חדא היא נחמי׳ ג כתיב ואת שער העין
. שמואל א׳ ט״ו ו  החזיק ויעמידו וקר" ויעמוד: ויקרא. יהושע ו ויקרא יהושע ויאמרו וקרי׳ ויאמר: ל
 ויאמרו לו דבר וקר״ ויאמר והא דכתיכ הכא ויקראו לו סיס וכצ״ל ויאמרו לו ותרוייהו תיגה מדא היא :
 ויקהל . מלכים א׳ יינ ויבואו רחבעס ירושלים ויקהל וקרי' ויבוא: תפס . מלכים ב׳ י״ר ואת אמצי׳ תפש
: היב אלו כותבי! ולא קודאין. ניל שכציל אלו כותבי! בה׳א ולא ניא  יהואש ט׳ ויבואו ירושלים וקי" י
 קודאין גסיא דאילו נכתגין ולא קריין כגר הנא לעיל סוף פרק ששי. וכיס נמסרה רכתא מערכת אית היא כ׳
 מילין כמיב היא בסוף מיטתא ולא קריין,1חד פלוגתא פכיל סמסרה . ואלו הן. וארא. יהושע ז׳ ואראה גשלל
 וקרי וארא: ואביא. שם כיד ואכיאה אתכם כו׳ וקרי׳ ואביא: הארי ושמואל. שמואל כ׳ כ׳ג והוא ירד
 והכה את האריה וקרי׳ סארי והאי קרא כתיב נמי בליה לכן נקט הארי לשמואל: מוצא . נ׳ל שכצ׳ל נמצא
: ותרא. ירמיה ל  וסוא בירמיה מימ ואס לא השתוק כו׳ אס גננבים נמצאה וקרי' נמצא וכן היא במנרה מ״
 ג׳ יתראה בגולה אמותס נו׳ וקרי ותרא: הזאת . שס כיו ואת העיר הזאהה וקרי' הזאת: רע. מיכה ג׳
 שונאי טוב ואהבי רעה וקר" רע: הרע . פסוק זה מיותר ואין כאן מקומי וקחשיב ליה לקמן לאחר תיבת
 וקו ובן גמסרס רנחא לא קמשיכ רק פעם א' תיבת הרע בירמיה סי׳ י׳ח : בא. (מיבהג׳) [ירמיה] טיו
 אומללה יולדת נו׳ נאה שמשה וקר״ נא: ובא . שם מיג ונאה והנס את ארן מצרים וקרי ונא: וקו .
 מלכים א ז וקוס שלשים כאמה וקרי׳ וקו: וקו. זכריה א׳ וקוה ינסה על ירושלים וקרי' וקו: הרע. ירמיה
 ייח יעשה הרעה וקר" הרע:' אהבי. משלי ח׳ אני אהכיה אהכ וקרי׳ אהבי: ורע. שס כיז רעך ורטה אכין
 וקרי' ורפ: יעש. רות א׳ ותאמר נעמי לשתי כי׳ יעשה ה׳ וקר" יעש: פקח. דניאל ט׳ הסה אלי כו׳
 פקמס עינך וקר" פקח: אריאל. פסוק זה לא מצאתי במסדהרכתא הנ׳ל. וניל שציל ארי והוא כאיכהג'
 יו׳לליב אורנ הוא לי אריס וקרי' ארי: צור. גס זה לא נמנה במסרס סנ״ל ונ״לשציצציד והוא בראשית כיז
 כתיב וצורה לי צידה וקרי׳ ציד ובמסרה איכא פלוגתא בתיגמ ציל כמיש כממלמ הלנה זו ואמל פליגתא והיינו
 מיגת צידואיכ גר״תא דהכא סבר דמיכה ציי נמנה ג״כ במשכון זה: וחילופן . ריל גהנמו דקמשיב לקמן
 לא כתיב היא נסוף וקרי׳ כה׳א ואלו הן וארכה. כצ״ל וארכה כיהושע כיד וארג את זרעו וקרי׳ וארגה :
 הגנה כציל הגגה שמואל א ע ויקרא שמואל אל שאול הגג וקרי׳ הגגה : והמה. שמואל ג׳ כיא והס הומתו
 וקר" והמה : יהיה. מלכיס א א כ! יהי טס שלמה וקרי׳ יהיה : והיתד,. מלכים נ ט׳ והית נגלת

 *) כמנ הרג המדקדק מוה׳ זאנ וואלף היידנהייס ז׳ל נתומש מאור עיניס נסוףספר דנריס: כי כל דכלי ההלכה הזאת הן הן דבד המסרת הנשנית בדהיא סימן ט׳ והיא אומרת ד׳ נמינין יעואל וקריין יעיאל וסימן וענעון
 (לה׳א p' ליס) אליצפן שמרי וישאל(דה״נ כיט ייג)עזיה העשתרתי שמע ייעיאל(דהיא י״א מ״ד). יפיאל הסופר ומעשיהו השוטר (דה״כ כיו יא) עכ׳ל וככה תיקון ההלכה הזאת יעואל יעיאל (ר׳ל דכתינין יעואל וקרין יפיאל

 הה ז׳ אלה) ובגבעון. אלי. שמעי. השוטר(ניא הסופר). והייט השוטר והיינו הסופר. לכן הלכה ז׳ מאושרח ומתוקנת לעצמה ואין גה שוס דופי. עניל [יעי נהקדממ פאת השלמן שהשיג ע׳ז יכתנ שאין לזה מהגהת סגר׳א]:



ס שמיני ר ת סופרים פ כ ס  76 מ

 בלילה [ההוא] ויך שמונים M את פניו לאטד אנא ובלבב M שוב עיד עמי
 רופא לך [ק] וחספתי למעני [י] קחו וקחו וישימו ויהי אל ישעיהו כי־ ירפא
 זה לך כי יעשה את הדבר הלך [ש](בארץ) [בראדך] כי שמע חזקיהו וישמע

: M הלא אם M את כל שמן בית כליו באו דבר ה׳ בבלה 

 פרק תשיעי
 הלכה א ב׳ דבראשית צריך ארבע תנין ופשוטין אותיותיו של תיבה מן כל
 האותיות שהיא M תקום לעולם: הלכה ב 00 וי״ו תחון(ייקרא יא)
 צריך להיות זקוף שהיא חצי אותיות של תורה דרש דרש(שם י) חצי תיבות של
 תורה דרש בסוף שיטה דרש בראש שיטה: הלכה ג וישחט(שם ח) צריך להיות
 פשוט שהוא חצי הפסוקים שלתורה: הלכה ד שמע ישראל(דברים י) צריך
 לכתבו בראש השיטה וכל אותיותיו פשוטין ואחד צריך שיהא בסוף השיטה:
 הלכה ה למד דוישליכם(שם בט) צריך שיהא ארוך: הלכה ו ה׳ דהלה׳(שם לב)

 פרק שמיני
 הלכה א אלך הן חלופי שירות תחלים בשירות שמואל וידבר [א] ומפלטי
 לי אלי צורי משגבי ומנוסי ומאויבי כי אפפוני משברי נחלי
 סבבוגי אקרא וישמע ויתגעש מוסדות השמים. וירא. וישת [ב] סוכות. חשרת.
 W בערו גחלי. ירעם מן שמים [י] חצים ויהוט אפיקי מים ויגלו בגערת אפו
 משגאי משען ויוצא אותי בצדקתי אסור ממגה ואהיה לו ואשתמרה בצדקתי
 כבודי גבוד תתבר תתפל ואת ועיגיך על רמים [ה] תשפיל ואלדי באלדי. מי
 אל מבלעדי. מעוזי. ויתר וגחת ועגותך תחתגי. ארדפה. ואשמידם .
 ואכלם ואמחצם. יקומון ויפלו. ותזרני. תחתגי. [י] משגאי ואצמיתם ישעו.
. כעפר ארץ. אדיקס ארקעם ותפלטני. עמי (תשימני) [תשמרגי]  אל ה׳
. לשמוע. [ז] ויחגרו(ממסגרותיהם) [ממסגרותם] צור. ומוריד.  יתכחשו לי
 תחתגי. ומוציאי. ומקמי. חמסיס. ה׳ ראשון. אומר מגדול: הלכה ב אלו

 הם חלופי ישעיה (הקוראים) במלכים ובארבע M חזקיהרב סרים אל המלך־גייאצריך להיות פשוט מכל ה״י [ב] שיהא תיבה בפני עצמה: הלכה ז יו״דשלתשי
י ־ זים) [ט] ויקראו "י' (שם) צריך להיות קטן מכל יו״ד שבמקרא [יו״ד של יגדל](במדבי יי) צריך להיות י י  .׳ ״ י.... ׳ י
 גדול W שהוא אותיות שבטקרא ישראל שבסוף התורה צריך להיות פשוט ולמ״ד

. . x _ ירושלים [ויעלו] ויבואו [ירושלים] ויעלו [ויבואו] ויעמדו(ירושל 
 (אלהיט) [אל הטלך] אלחם [י] אמרת עתה לך תאםרון בירושלים את מלך עתה

] הלמ״ד : הלכה ח (ב) אלו דבריט כתובים י  על המקום [הזה] להשחיתו על הארץ בן חלקיהו עמגו אליהם העל [כ] וידבר דבר שלו צריך להיות זקוף מכל [
»[ח]ולא נכךאיט כתיב (וברים כח) בעפוליט וקריגן בטחורים כתיב (ישעיה יג)  ואל תשמעו כי יסית (ההיכל הגענועה) [ההצל הצילו הנע ועוה] כי הצילו י
ב י) ורובע (דביונים) [הקב חרייוגים] וקרי ״ ט  הארצות והחרישו העם [ל] דברי רבשקה ושבגא הגביא קדמיית׳ את כל !תשגלגה וקרי תשכבנה כתיב (
 דברי להם ישעיה לארצו אל תרהקה הגה יצא (יצא) וישב את אשר [ט] ה׳ *ורובע הקב דביוניםכתיב(שםיח) שיניהם וקרי מימי רגליהם כתיב אתחוריהם
 אלהי שמעתי(אמר לקדוש) [אל קדוש] מלאכיך M מבחור ואבואה מלון *ומרי את צואתם כתיב (שם י) וישימהו(למחריהם) [למחראות] וקרי למוצאות
 [ס] זרים למימי לחשות(ויחבישו) [ויבשו] ושדפה סחיש [ע] יבא אל העיר ויהי J (מניין שאין מכגים לעריות)(ג) הסכנו־! [י] לעריות משתקין אותו א״ר יוגה

ה נ כ מ !  הגהות הגרי״ב גוסחת הגר״א ד
 (א) [קדושי! דף ל.]: (ב) [מגילה לף כה:]: (ג) [שם כה.]: [א] דוד לה׳(וגתסליס למנצמ לעגל ס' לחד אשר לגר לה׳). ומכף (וגתהליס ומיל). [ויאמר ה' (סלעי וגססליס
 ויאמר ארחמן ס׳ הזקי ס׳ סלעי)]. לי. אלהי(וכיס גס״א) ומנוסי מושיעי מחמם תושיעגי(וגתהליס לישא).
 ומאויבי. כי. משברי. נחלי. םבוני(וכיס גסיא). אקרא. וישמע. [ושועחי באוגיו(וגתסליס ושועתי לפניו חגוא גאוניו ויחגעש מוסדות]: [ב] [חשך סביבותיו (וגתסליס משן־ סחת סגיגוחיו)]: [ג](מננה ננדו. וגתהציס מנגה
 נגדו עגיו מ?רו): [ד] [קולו וישלח(וגתסליס קולו ברד וגחלי אש וישלח)]. חצים. ברק ייחום (וגתסליס וברקים רכ ויהמם). אפיקי ים (וכים גס״א) יגלו: [ה] [אחה נירי(וגתסלים אתה תאיר נרי)]. והי [בכה (ובתהליס
 בך)]. באלהי. אל. מבלעדי(וגתסלים זולתי). מעוזי. ויתר. [דרכו רגליו כתיב (וגתהלים דרכי רגלי)]. ונחת. [ישעך] וענתך(וגתסלים ישעך וימינך תסעדני וענותן): [ו] חחה (וגתהליס נתתה): [t] (וגס בתפלים
 האי קרא מהופך דחחלת הפסוק לשמע אז! ישמעו לי יאח״כ כני כוי): [ח] וישלח כו׳ ויחן כוי בעח כו׳(גי פסוקים כסוגים כמלכים וליתנהו כישעיה) חזקיה (הוא סימן דכסנך ג׳ פסוקים דכסיג בהו חזקיה ולא חזקיהו
 המה כתובים רק נמלכים). את תרת! ואת רב סריס ואת(ובישעיה רק את). מ! לכיש(וכישעיס מלכיש): [ט] אשר (וגישעיס ליתא): [י] ושבנה (ובישעיה ושבנא): [כ] ושננה (ושם ושבנא): [ל] הריהם (ישם חראיסס):
 [מ] מידו(ושם ליתא). ולא (ושם לא). את (ושם ליתא). מלך (ישם המלך). ארץ זית יצהר ודבש וחיו ולא תמותו ואל תשמעו אל חזקיהו (ושם ליתא) כי. [אתכם (ושם אתכר חזקיהו)]: [נ] חלקיה (ושם חלקיהו).
 ושבנה (ושם.ושבנא): (דברי משקה. ושם את דברי לנשקה. ועי׳ מיש כמלכים שם): [ס] שחתו (ושם השתיתו). בתלאשי (ושם כתלשר) איו(ושם איס). ויקראם (ושם ויקראהו). לפני (ושם אל). ויאמר(ושם לאמר).
 ה׳אלקי(ושםס׳ צבאות אלהי). את דברי (ושם את כל דכרי). שלחו(ושם שלח). (הגויס ושם כל כארצות). ונתנו ושם ונתן). נא. אלהים (ושם ליתא): [ע] ברכב כתיב (ושם גרג): [פ] קצה כתיב (ושםקצו):
 [צ] ואכלו(ושם ואכול כתיב). צבאות קרי ולא כחיב (ושם קרי וכתיב): [ק] בניו קרי ולא כחיב(ושם קרי וכתיב): [ר] ויהי ישעיהו לא יצא העיר חחיכבח ודבר ה׳ היה אליו(ושם ויהי דבר ה׳ אל ישעיהו): [ש] ביום
 השלישי העלה ביח ה׳(ושם ליתא): [ת] ולמען דור עבדי(ושם ליתא): (קחו. ושס ישאו: ויקהו וישימו. ושם וימרחו : וימי כציל פי׳ דקרינן הוי״ו בפתיח והיויד בדגש ושם הוייו כשויא ובלי דגש : אל ישעיהו. ושם
 ליחא) כי ירפא ה׳ לי ועליתי ביום השלישי(ושס כי אעלה) ויאמר ישעיהו (ושם ליחא): [א] כו׳. ויאמר יהזקיר\ כו׳ ויקרא ישעיהו כוי (ושם הנני משיב כוי). יקה כתיב (ושם יקחי) יהיה (ושם ליתא): [א] הק

 עולם (ומלת עולס כיס כדפויי): [ב] שהיא (וכסיא מפני שהיא): [ג] מכל יו״ד שבתודה, ישראל: [ד] למיד(וכס׳א הלמדים שבחורה): [ה] לגנאי ומכנים לשבח כתיב: [ו] בעריות •

 נוסחאות כ״י. פ״ט(הל״ג) צ״ל חית פשוט: (הל׳יד) בסוף השיטת ודי תפשוט(אולי צ״ל ודלת פשוט) מכל האוחייח והיא בסוף שיטה :
 כסא רחמים

 פרק D (הל״ה) למיד כו׳. בפסיקתא זוטרתא דרכינו טוביה פרשת נצכיס. למד וישליכם גדולה משונה מכל למד שבמקרא ללמדך כי אורך הגלות עליהם :
 נחלת יעקב

 פרק שמיני היא אלו הן חלופי שירות כו׳. ר׳ל דשני שירות הללו כתובין בשמואל ב׳ כיב וכתהליס ושם אינו: [ויקחו וישימו ויהי אל ישעיה. טיס הוא וכצ״ל ויקחו וישימו ויחי אל ישעיה ושם כל זה אינו:
 ייח ויש בהן כמה שיטיס לפעמים במיכה עצמו שכתיב כשינוי קצת ופעמים תיבה [טיס כאן ועיי בהגהות הגריא]: וזד, לך נציל זה לך כתיב הכא ושם וזה לו: כי יעשה. ושם אשר יעשה:
י ־'־־־ ־ ׳ ־ י י ־" ־  שכתוב באחת ולא כתוב בשנית רק הואיל שיש כהן כמה טעיות לכן הוכרחתי לפרש כל תיבה כפ״ע כהלכה זו ־ ׳ ״ ־

 מה הוא השינוי. ודע דרוכ תיכות הכתוכין כאן המה כתובים כשמואל וכאותה התיכה יש שינוי כתהלים אלא
 איזה סיכות מקט הכא כתובים בתסליס והשינוי סיא כשמואל ואפרשס אחת לאחת: וידבר . ריל כשמואל
 מתחיל הענין וידבר דוד וכתהליס למנצח לדוד: ומפלטי לי. כתיכ כשמואל ושם לא כתיכ רק ומפלטי: אלי
 צורי. כתיג גתהליס ושס אלסי צורי: משגבי ומנוסי. כתיג כשמואל ושם לא כתיב רק משגבי: ומאויבי.
 כתיב בשמואל ושם ומן אויבי ־- כי אפפוני. כתיב כשמואל ושם אפפוני: משברי. כתיב בשמואל ושם כתיג
 חבלי: גחלי. כתיב בשמואל ושם ונחלי: םבבוגי. כתיב בשמואל ושם סבוני: אקרא. כתיב כשמואל
 ושם אשיע: וישמע . כתיב כשמואל ושס ישמע: ויתגעש. קרי כשמואל ושס הקרי ותגעש: מוסדות
 השמים. בשמואל ושם ומוסדי הריס: וירא. בשמואל ושם וידא : וישת. בשמואל ושם ישת: סוכות. כשמואל
 ושם סו«י: חשרת. כשמואל ושם חשכת: בערו גחלי.כשמואל ושס כרד וגחלי: ירעם מן שמיס כצ״צמן
 שמיס כתינ בשמואל ושם וירעם כשמים: חצים. כשמואל ושם חציו: ויהום .כשמואל ושם ויהמם: אפיקי
 מים כתיב נתהלים ובשמואל אפיקי ים: ויגלו. גתהליס ושם יגלו: בגער . כצ״ל נגערת נתינ בשמואל
 ושם מגערתך: אפו בשמואל ושם אפיך: משגאי. כשמואל ושם ומשנאי: משען. כשמואל ושם למשען:
 ויוצא . כשמואל ושם ויוצאני: אותי. כתיכ כשמואל ושם לא כתיב: בצדקתו כצ״ל בצדקתי כתיב
 כשמואל ושם כצדקי : סור ממנה. כצילאסור ממנה כתיב בשמואל ושם אשור מני: ואהיה. בשמואל ושם
 ואסי: לי כציל לו כשמואל כתיכ תמים לו ושם תמים עמו: ואשתמרה. כשמואל ושם ואשתמר :
 בצדסתי. כציל כצדקת׳ ושם כצדקי: כבודי. כשמואל ושם כבור [ידי]: כגבור . כצ״ל גבור ושם גבר:
 תתבר . כתיב בשמואל ושם תתברר: תתפל. בשמואל ושם תתפתל: ואת [בשמואל ושם כי אתה]: ועיגיך

 על רמים תשפיל. כתיב בשמואל ושס ועיניס רמות תשפיל: ואלהי בסמלים כתיכ והי אלהי יגיה וכשמואל
 וה׳ יגיה: באלהי. בשמואל ושם ובאלהי: מי אל בלעדי . כצ״ל מי אל מבלעדי כשמואל ושס מי אלוה מבלעדי:
 מעוזי . נשמואל מעוזי חיל ושם המאזרני חיל: ויחד. בשמואל וכתהלים וית!: וגחת.כשמואל ושם ונחתה:
 ועגותך . כתיב בתהליס ושם וענמן: תחחגי . בשמואל ושס ממחי: ארדפה ואשמידם . בשמואל
 כתיכ ארדפה אויבי ואשמידם ושם ארדף אויכי ואשיגם: ואכלם. כתינ בשמואל ושם לא כתיב: ואמתצם.
 כשמואל ושם אממצס: יקומון. כשמואל ושם [יוכלו] קום : ויפלו. בשמואל ושם יפצו : ותורני. כשמואל
 י שם והאזיני: תחתני. כשמואל ושם ממתי: משנאי. כשמואל ושם ומשנאי: ואצמיתס. כשמואל ושם
. בשמואל ושם על ס׳: כעפר ארן. בשמואל ושם כעפר  אצמיתס: ישעו. בשמואל ושם ישןעו•: אל ס׳
 על פני ריח י י:אריקם.כתיכ י ־1גתהלים וכשמואל אויקס: ארקעם כתיב בשמואל ושם לא כתיב :
 ותפלטני. כשמואל ושם תפלטני: עמי. כשמואל ישם עס : תשימני כתיב כתסליס ישם תשמרני:
 ותכחשו לי. כצ״ל יכחשו לי כמיכ בההלים ושם ימכמשי לי: לשמוע כשמואל. ושם לשמע: ויחגרו כתיב
 כשמואל ושם וימרגי: ממסגרותיהם. כתיג כתהלים ושם ממסגרותם : צור . כתיב כשמואל ושם לא כמיכ:
 ומורד טמים מחסני. כתיב בשמואל ושם וידבר טמים תחשי: ומוציאי. כשמואל כמיכ ומוציאי מאויבי.
 ישס מפלטי מאויבי: ומקמי. כמיכ בשמואל ושם אף מן קמי: תמסים . כשמואל ושם ממס: ה׳ ראשון.
 בשמואל כתיב אודך ה׳ כגויס וא״כ כתיב השם קודם לתיבת גויס וכתהליס כתיב אודן בגויס ס׳ ואיכ כתיכ
 השם אמר תיבת גויס: אזמר . כתיב בשמואל ושם אזמרה : מגד1ל . קרי בשמואל ושם מגדיל :
 היב אלו הן סילופי ישעיה קוראים במלכים . ריל העני( דמזקיה ורכשקה כתיב כישעיה סי׳ ליו ליו וכתיב
 נמי במלכים כ' "ח [ייט] ויש כהן כמה מילופיס ושינוים וקמשיכ ואזיל כל השיטים. ודע רכל תיבות דקתני
 סכא בתוניס כמלכים ובאותה תיבה יש בה שיטי בישעיה או שלא נכתכ כלל שס או שנכסב בשינוי ואפרשס אתת
 לאחח: בארבע . ציל וכארבע ריל כמלכים מהחיל הענין וכארבע ושם [ויהי] בארבע: חזקי'. הכא כתיב
 ששלח חזק״ אל מלך אשור ושם לא כתיב כל אותו העני!: רב סריס. כתיכ הנא ושם לא כתיב: אל המלך
 ירושלים. כתיב סכא ישם כתיכ ירושלימה אל המלך: ויבואו ויעלו. כצ״ל ויעלו ויכאו [ירושלס ויעלו ויבאו]
 כתיב הכא ושם לא כתיב: ויעמדו. כתיב םכא ושם ויעמוד : ויקראו אל המלך. ושם לא כתיכ: אליהם.
 כתיב הכא ושם אליו:, אמרת . ושם אמרתי: עחה . ושם לא כתיב: לך. ושם לא כתיב: תאמרון.
 ישם תאמר: בירושלים. ושם איני: את מלך. ושם המלו: עתה. ושם ועתה: על המקום [הזה] להשחיתו.
 ישם על האדן הזאת להשתיתה: על האדן. ושם אל האר!: בן חלקי'. ושם איני: עמגו. ושם אלינו:
 אליהם. ושס איני: העל. ושם האל: וידבר . ישם (ייאמר) [אינו]: דבר . ושם [את] דברי: ואל
 תשמעו. ישס איני י כי יסית . ושס פן יסית: ההיכל. כציל ההצל הצילו ישם לא כתיב רק ההצילו:
 הגעגועה. כצ׳צ הנע ועוה ושם איט: כי הצילו.[ושם וכי הצילו]: הארצות ושם הארצות האלה: והחרישו
 העם• ושם ויחרישו: דברי משקה. זהו מיותר: ושבגא . ושם ואת שבנא: הגביא קדמייתא. ר״ל הכא כתיב
 ושם ויתרישו: דברי משקם. זהו מיותר: ושבגא. ושש ואת שמא: הגביא קדמייתא. ר״ל הכא כתיב
 אל ישעיהו מגיא כן אמון כתיג מגיא קודם גן אמין ושם גן אמון מגיא: את כל דברי. ושם את דכרי:
 להם ישעיה. ושם אליסס ישעיה: לארצו. ושם אל ארצו: אל תלהקה. ושם על תלהקה: הגה יצא .
 ושס יצא ויצא השני מיותר: וישב. ושם וישמע: את אשר. ושם אשר: ה׳ אלה׳.ושם ה׳ צגאות: שמעתי.
 ושם אי«: לקדוש כצ״ל על קדוש ושם אל קדוש: מלאכיך ושם עגדיך: מבחור . ושם מגמר: ואבואה
 מלון קיצו ושם יאכוא מרום: זרים.ושם איני: למימי ושם מימי: להשות. ושם להשאומ: ויחבישו -
 כצ״ל ויגושו ושם ובושו: ושדפה. ושם ושדמה: סתיש. ושם שמיס: יבוא. ושם כא: אל העיר.
 ושם על העיר: ויהי כלילה [ההוא] ושם אינו: ויך. ושם ויכם : שפוגים ושם ושמונים: את פניו.
 ושם [חזקיהו] פניו: לאמר אנא. ושם ויאמר אנא: ובלבב. ושם ובלב: שוב. ושם(אינו) [הלוך]:
 גגיד עמי. ושם איני: רופא לך. ושם איט: והוספתי. ושם יוסיף: למעגי. ושם לא כסיכ: קחו.

 בבלה. ושם ככל: הלא אס (יהיה)״ ושם כי יהיה: ודע שיש עדיין כמס, שיטים מה ללא קמשיג סכא
 אלא ככר כתבתי שאנכי לא באתי אלא לפרש מס שכהוכ כספר: סליק פרפ שמיגי

 פרה תשיעי ה״א ופשוטין אותיותיו כוי. ר״ל שצריכין להיות גדולים״ קצת משאר אותיות. אכן
 1 י כאית כתב שהגי״ת לגד צריך להיות רגתא ולא שאר אותיות של התיכה וכן ראיתי בכל

 ספרי תירות שהבי״ת לגד סיא גדילס משאר אותיות . וגאמת ראיתי בקצת ספרים כתוג גזה הלשון ופשוטין
 אותיותיו משאר אותיות ולא גרסינן של תיבה ואיכ משמע להדיא דקאי רק על הגיית לגד. יאי גרסינן מל

 הכי״ת לכד אתי נמי שפיר הטעם דקתני הכא שהיא תקום לעולם ר״ל לרמז שיתקיים העולם לפי שהביית לשון
 ברכה כדאיתא גמיר ולכן באה הבי׳ת גדולה לדרוש שיהא גדול ויתקיים לעולם: שהיא תקום לעולם. כבר
 פרסתי בסימן א׳ ואף לפי גירסא שלפנינו דקאי מל כל האותיות של בראשית אתי נמי שפיר לרמז שיתקיים
 למולם ומיין כספר מגלה סמוקות אופן קשיו טעמים הרכה על כל האותיות קטנות וגדולות שבתורה וכספר׳ מבתנ
 מאליה פרשה שמוח: ה״ב וייו דגמון. ריל שצריכה להיות גדולה קצת אכל לא גדולה יותר מדאי שלא תדמה
 לטין פשיטה וכ״כ הא״ת בסדיא כפ׳ שמיני: דרש בסוף כו׳. דרש הראשון צריך לכתוב כסוף השיטה ודרש השני
 כראש השיטה והכי איתא כמשרה פ' שמיני דרש דרש חצי התורה בתיבה דרס מכא ודרש מכא מכיל. וכזה מצאתי
 מטם לשבח ככתני אאימ ז״ל גשם מגיע וזיל בסוף דנריו ומזה הטעם כותנץ נסית והנה דרש דרש משה דרש אחד
 בסוף שיטה ודרש השני בתחלת שיטה להודיע לאדם שאין קן וחקר לדרשות התירס יסודותיה כשהשלים האדם הדרש
 והוא מושכ שכבר השלים ההשגות ובא מד סוף תכונותם חוזר ומתחיל בראש לכן מלת דרש הגי בתחל' שיטס
"" : ה״ג וישחט בו׳. לא מצאה׳ גשום מקרה מזס גם לא 1 ,  שלאחרים לרמז שהיא ממחיל בראש עכיל יי0
 ידעתי איזה יישמט שצריך להיות גדול. אגל במסכה קדושין אימא והחגלמ הוא חצי׳[ של פסוקים ולכך הגימיל
 גדולס וגמסרס אימא וישם מליו אה המשן הוא מציין של פסוקים אגל על מיגש וישסע י לא מצאתי רמז גשום
 מסרה. ונראה דכוונת הגמרא דהכא טל תיבת וישחט האמור גפרשת צו והוא גסימן ח׳ פסוק ט״ו דשחט ויקמ
 משה כו׳ שהוא איזה פסוקים אתרי הפסוק וישם מליו את החושן. ואין זה תימה כ״כ דכצא״ס סליגי המסרס
 אגמי דידן דכגמ׳ קחני והמגלח הוא מציין של פסיקים והוא מרחק רב כין וישס מליו את החושן. מכיש דאיכא למימר
 דפציגי אי המצי הוא גפסיק יישם את החושן או בפסוק וישמט שהוא הפרש מועט וכן משממ בקדושין דאנן
 לא גקיאין כפסוקי ומייתי ראייה דכי אתא ר״א גר אדא אמר גמערג׳ פסקו לי׳ להאי קרא לתלתא פסוקי
 ויאמר ה׳ אל משה הנה אנכי גא אליך גטכ הענןני' מכיל: היל פשוטין. ר״ל גדולים קצת משאר אותיות:
 היה למיד דוישליכם כו׳. לא כתכ עמס למה . וראיתי כבעל כסוריס פרשת נצכיס שכח3 וז״ל וישליכם
 למיד גדולה ומסר יויד לומר שאין השלכה כזאת ליו״ד שכטיס . וכתג אא״מ זיל כפירושו טיטויר בכורים וזיל
 לפעיל כוונתו ט״פ מה דאיתא גרגות פרשת ויצא וזיל ותקרא שמו יוסף לאמור יוסף מ׳ לי גן אמר אמר
 לגלות אידי גיר סימון לא למקום שגלו ירד השבטים גלו שבע יהודה ובנימין עשרת השבטים גלו לפנים מן
 נהר סמבטיון שבט יהודה וכנימץ מפוזרים ככל הארצות מכיל המדרש . הרי שהשלכה של יסודה וגנימין היה
 גדולה מהשלכת יו״ד השבטים טכ״ל אדוני אבי מורי זצ״ל: ה״ו ה״א דהלה' כו׳. ר״ל כאילו היא תיבה
 בפ״מ ונכתכות קצת רמוק מן לה׳ ומיין כא׳ס פרשת האזינו שהאריך כזה . ובמ״ר פ' כשצמ פרשה כיד משמט
 להדיא שהיא נכתכת קצת רתוק משאר אותיות. אף שכתוכ שם שצריכה להיות למטה ככר כתכ הא״ת דהאי
 למטה לאודוקא אלא קצת רחוק וכאילו משממ הוי לה׳ תגמלו זאת כלומר שיש להתקונן שגמלו כל זאת לה׳ ועיש
 כמתנת כהונה : לויז יו״ד של תשי כוי . גם כזה ראיתי טמס נכו! בכטה׳ט פרשת האזינו וזיל תשי יו״ד קטנה
 נתן כן עשרה דברים וגיסתו אותו כעשרה נסיונות . ליל שהקכיס נותן לאדם כשעת יצירה משרה דכריס כדאיתא
 פ' המפלת ואפ״ה נסית׳ אותו כעשרה נסיונות וכתכ אא״מ ז״ל ונכון לרמז זה כיויד כי כל אלו נותן הקכ״ה
 גמעי אמו געודו גקענותו ועיין עוד גמ״ר סוף ס׳ אמרי עמס על יו״ד קטנה שכתשי וע׳ש : צריך להיות
 גדול כו׳. טעות הניכר יש כאן. ונראה שכצ״ל יו״ד סל ועתה יגדל צריך להיות גדול מכל יויד שגהורס וכ״כ
 הא״ש ונמהיע פ' שלח לך וכן האמת שסיויד דיגדל היא נתונה גדולה ככל ס״ת ומיין הטמס גנעה״ג!:
 ולמיד שלו כוי. ריל גדולה קצת משארי האותיות. אכן גש׳ א׳ת לא קמשיכ הלמיד נכלל אותיות הגדולות:
 JTil כתובים ולא נקראץ . כלומר כמוגיס לגנאי אגל לא נקראין לגנאי אלא לשו! שכמ והכי איתא להויא
 כמגילה רף כיה מיג ת״ר כל המקראות הכתוגין גתורה למאי קורי[ אותן לשכמ: כתיב כעפולים כוי. דעפולים
 מפורש יומר לגנאי מגעמוריס ושניהם גנקג ניס הרמי. רשיי שם כמגילה: כתיב תשגצנה . ע׳ס וכציצ כתיב
 ישגלנה וקרי ישכננס : רובע רגז ניס כוי. כצ׳ל במיג מרייוניס וקרי דגיוניס. פרשיי מורי לשון רימי
 דגיונים הזב מן יונים שצא לפרש שהיו ישראל אוכלין גלליהן בשומרון: כתיב שינהם כו׳. הלשון מגומגם
 ומפורש יומר כגמרא כמיכ לאכול אש מוריהם ולשתות את מימי שינהם וקרי׳ לאכול את צואתם ולשתות את
 מימ׳ רגליסם. ופרשי׳ מוריהם רימי היוצא דרך הנקב: מימי שינסם שינים יש לכרכשהא וצואה למה ורכה
 קרוי מימי שינסס: למחריהם. כציל כתיג למחראות וקרי למוצאוה. גגי מיז כתיב גס׳ מלכים כ׳ מור
: מנין שאין מכנץ כו׳. הלשון מגומגם ונראה  לשון מוצא ריע׳ הוא ומשיה קרי' למוצאות שאין כיכ מאי
 שכצ״ל מנין שאין מכנין לעריות דתנן המכנה לעריות משתקין אותו ומתני' סיא כמסכת מגילה דף כיס מ״א :
 איר יוגה כוי. ר' מנה אתא לפרושי מהו המכנה כעריות עזיא כעריות דאבוה וכפריות דאימים. כן הוא
 לשון הירישלמי ימגילס ופירושו כשמגיע לפסוק ערות אבין לא מגלה אינו רוצה למרגם בלשון טכמ שנראס לי
 כמבזה אמד מהציבור אז הקורא אלא מתרגם סרות אביו לשי! נסתר וכן כמריומ כולן זהו פירושו והמכנה.
 אמנם גגבלי מפרש בגוונא אמריתא והכי אימא שם המבנה במריומ מני רב יוסף קלון אביו וקלון אמו. פרשיי

 שדורש



ט ק תשיעי ל ר ת סופרים פ כ ס  מ
^׳מהם ואין טו&יפין עליהם M זה הכלל כל שיש בו מוסף ואין גו *15 מגוב  (המכנה בעריות) בעריות דאבוה ובעדיות דאימיה (א) האוטוי(ויקרא ית) ה
) טעשה קורץ ארבעה : הלכה ו בי״ט ה׳ ביום הכפורים ששה וביוט ש&•( שבעה ב )  וטזרעך לא תתן למעברה באדטית׳ טשתקין אותו בנזיפה: הלכה ט
 ראובן נקרא ולא מתרגם [מעשה תמר [»] לא נקרא ולא מתרגם] (ג) טעשה אין פוחתין מהם אבל טוסיפין עליהם [י] י״ט שאיסור לאו חמשה יוה״כ שאיסור
 עגל הראשון גקרא ומתרגם השגי גקרא ולא מתרגפ י• הלכה י מהיכא הוא כרת ששה שבת שאיסור סקילה שבעה ומפטיר בנביא הפותח והחותם בתורה
) ברכת כחגים מעשה דוד ואמגון מברך לפגיה ולאחריה : הלכה ז (ט) אין פורסין על שמע [ה] לא בעמידה ולא י ) W טתחיל [שמות לב] טאגא חטא העם הזה 
 (לא) נקרין ולא מתרגמין: הלכה יא (ה) אין מפטידין במרכבה ר׳ [יהודה^בישיבה ואין עוברין לפגי התיבה ואין גושאין את כפיהן ואין טפטירין בגביא
י ואין עושין מעמד ומושב על אגשימ [י] כל שכן לגשימ שאין עושין מעמד  מתיר ר״א אומר אין מפטירין(יחזקאל טז) בהודע את ידושלימ ומעשה באחד מ
 ומושב לגשים ואין אומרימ קדיש וברכו פחות מעשרה רבותיגו שבמערב אומרימ
 בשבעה ונותנין טעם לדבריהם בפרוע(שופטים ה) פרעות בישראל בהתגדב
 עם ברכו ה׳ כמנין התיבות וי״אאפי׳ ששה [ז] ברכו ששה הוא ובמקום שיש
 שם [ח] תשעה או עשרה ששמעו בין ברכו בין קדיש ולאחר התפלה [•] עומד
 אחד מאלו ויאמר ברכו או קדיש וענו אחריו יצא וכבר תקנו חכמים לחזנים לוטר
 לאחר גאולה(תחלים קיג) יהי שם ה׳ מבורך מעתה ועד עולם ואחריו ברכו את
 ה׳ המבורך כדי לצאת אותם שלא שמעו(נ) דאמר רבי יוחגן הלואי שיתפלל
 אדם כל היום כולו וגהגו אנשי מערב ואנשי מזרח לאמרו לאחר עושה(ס) שלום
 בשלש תפלות של שמנה עשרה [י] גזרה משום הנכנסין ונזירה משום היוצאין
 ואפי׳ לאחר קריאת ספר תורה. 00 ולענין פדיית קרקעות תשעה וכהן

מ כיוצא בהן: א  ו

 פרק אחד עשר
 הלכה א(פ) המורא בתורה לא יפחות מג׳ פסוקים ולא יקרא למתורגמן

 י מפסוק אחד ובגביא ג׳ ואם שלשתן של שלש פד׳
 יותר
 פדשיות
 קורא אחד אחד כגון(ישעיה נב) [כי] כה אמר ה׳ הגם גמכרתם (וכגון) [וגוי כי]

 הגהות הגרי״ב כה
 (א) [מגילה דף כה.]: (ב) [שם]: (ג) [שם]: (ד) [שס]: (ה) [סס]: (ו) המאמר המוסגר פה הקנא נו׳ נמצא
 ככל סדפיסיס אכל נראה שאין כאן מקומו וצ״ל משה התק׳( (הם וכו׳: (!) [ר״ל ע׳ס כ׳ עיים והיינו שמים
 וארן]: (ח) [סוסה דף כ.]: (ט) [כיק דף סכ.]: (י) [מגילה דף ז:] : (כ) [שם לא:]: (ל) [שם כא.]:
: (נ) כרכות דף כא. פסחים דף נד: (ס) כדפו״י השלום: (ע) [מגילה דף נג: סנהדרין [ :  (ט) [שם דף ע

 דף כ.]: (פ) [מגילס דף כג:]:

 שהפטיר בהודע את ירושלים א״ל ר״א ילך האיש ההוא ויודע בתועבותיה של
 אמו בדקו אחריו וגמצא ממזר:

 פרק עשירי
 הלכי׳ א0)משה[הקגא והתרה(0 כדתגן(ח) המקנא לאשתו ר׳ אליעזר אומר
 מקגא עלפי שגים ומשקה ע״פ אחד שאין התראה פחות טשגימ
 שאיגה יכולה לומר לא התריתי אבל באחד תעיז ותאמר לא התריתי] הקגיא
 להם לישראל שיהוקורין בתורה בשבתות ויטים טובים ובראשי חדשים ובחולו
 של טועד שגאטר(ויקרא ») וידבר טשה את טועדי ה׳ אל בגי ישראל :
 הלכה ב (ט) עזרא תיקן להם לישראל שיחו קורין בתורה בשגי ובחטישי

 ובשבת במנחה: הלכה נ((י) אין בין י״ט לשבת אלא אוכלגפש בלבד איף־ייא
 בין שבת ליום הכפורים אלא שזה זדונו בידי אדם וזה זדונו בהכרת): "י'

) א״ר יהודה מקום שמפסיקין שבת שחרית שם קורין במנחה בשני נ )  הלכה ד
) בשגי ובחמישי ובשבת במגחה קורין ג׳ ל  ובחמישי ובשבת הבאה: הלכה ה(
 אין פוחתין טחן ואין טוסיפין עליהם ואין טפטירין בגביא הפותח והחותם
 בתורה טברך לפגיה ולאחריה בר״ח ובחולו שלטועד קורץ ארבעה אין פוחתין

 גוסחת הגר״א
 [א] גקרא ומתרגם (יניפו״ ליתא כלל להן ננא ונשמנו מן מלת מעשה עד מלת מעשה ונדסוס פד״מ תקנו
 כסעות): [ב] (אכל כגמ׳ אמרינן מן ויאמר משה עד וירא משה ור״ל גס הפסוק וירא משה וכיה נירושלמי להדיא
 וכיכ תוס' ועוד מוסיף נתוספתא וירושלמי פסוק ויגוף וכיפ כל הפוסקים): [ג] ואין מפטירין בנביא הפוחח
 והחותם בתורה מברך לפגיה ולאחריה (וכיה כסיא) : [ד] וטפטיר בגביא הפותח והחוחם בחודה מברך
 לפגיה ולאחריה ייט שאיסור לאו חטשח יוה׳כשאיםורכרת ששה שבח שאיסור פקילה שבעה . אין בין
 יו״פ לשבח אלא אובל נפש בלבד אין בין שבח ליוה׳כ אלא שזה זדונו בידי אדם ווה זדונו בהכרת:

 [ה] בישיבה אלא בעמידה ואין פורסין על שמע ואין עוברי!: [ו] ואין צריך לומר לגשים(שאין כוי. פליג אגמרא דילן ננינ דף ק' עיב דא׳כ מעה נמי כסא עיש): [ו] עד : [ח] עשרה שלא שטעו (ועיי רין וראיש
 כמגילס שם וכהגר׳א או׳מ סימן נס סינן ה' וסימן סיס סיק עי) : [ט] עמד א׳ מאלו ואמר ברכו: [י] משום הנכגסי! ומשום היוצאין:

פ: (הלין) לא בישיבה ולא בעטידה ואין(וכוי) ואפילו לאחר קריאה ההורה : ׳  גוסחאות כ״י, (הלייא) אחריו ומצאו ט שטץ פסול: פ״י (הל״ד) שם מתחילי! בטנחח : (הליה) מוסף ואיטי י
 כסא רחמים הגהות מהריעב״ץ

 פרס י שגאמר וידבר כו׳. הוא אסמכתא בעלמא דסירושא דקרא סדר מועדיא נמו שתרגם אונקלוס • פרק י התריתי. נקוד נקמין תחת ההיא ונ׳נ משלא נזכר פועלו ממוסף: הקגיא. נ׳כ עיי קריאת
 1 וכתורת כמיס אמרו וידנר משה את מועדי ה׳ מלמד שהיה משה אומר להם הלכות פסח בפסח 1 *םתורה שכתוב בה אל קנא. נקנאו את קנאתי. וקנאתי נאיש ההוא. והתרה שנאמר העידותי נכס:

' ויש שם דרשות אחרות וכן נפסיקתא. והא דקורין כשכתות וכו׳. הוא תקנת משה רטנו ע׳ס ואינו מ!  ט
 התורה: לא נעמידה. אחר שהתפללו הקהל תפלח י״ח: ולא נישינה. אחר שאמרו הקהל פשוקי דזמרה. רגל ישרה: ואין קורי! כתורה ואין מפטירין נציל [וכיה נב׳׳י וכמ״ש נמתני׳ דמגילה ונשמע כדפוס כאן מן ואין עד ואין]:

 נחלת יעקב
 שדורש פרשת עריות בכינוי ואומר לא ערוה ממש דבל הכתוב אלא כינה סכתונ כלשונו וקרא אותו ערום וזיל דסדיא רכל רעפי ליה מלתא מחנריה מנרך לפניה ולאחריה משיה איצערין למיתני נכולהו. ואע״ג דהתס

 המגלה קלון אניו זקלו! אמו ברבים: האומר מזרעך כו׳. קיצר הגמרא ואינה מפרש חחת איזה פסוק הוא במתני׳ קתני תלחא זימנא דהיינו בשני וחמישי. וגבי ריח וחש״מ וגבי י״ע ושנת והכא לא קתני רק תרי זימנא
־ י ' ' " , " י י י . אנל מנואר נמס' מגילה וזיל האומר מזרעך לא תתן להעביר למולך לא תתן לאעברא בארמיותא. י ן  שאומר נ

 פרש״י שמפרשי הכתונ ־לא תנוא על הנותית ותוליד גן לעיז: משתקין אותו בנזיפה. שעוקר סכתונ ממשמעו
 שהוא עבודת חוק לאמורייה להעניר מיהם לאש ומתן כרת לכא על הכותית ומחייכ חעאת על השוגג ומיתת
 ניד על המזיד בהתראה : היט מעשה ראובן כי׳. פסוק וישננ לאונן את בלהה פלגש אניו נקרא ככהכינ
 ולא מתרגם מפני ננוח דראינ!: מעשה תמר לא נקרא ילא מתרגם. נמס' מגילה קתני איפכ׳ נמתני׳ מעשה
 תמר נקרא ומתרגם ומפרש עעמא כגמרא ולא מיישי׳ לכנודו דיהודה אדרכ' שכחי׳ סוא דאוד׳ וא׳כ קשה הא
 דקתני הכא מעשה תמר לא נקרא ולא מתרגם וניותר קשה האיך מצינו למימר כעני! הכתוכ כתורה שאינו נקרא.
 כשלמא גט מעשה אמנון או כהודע ירושלים דלקמן שייך שפיר אינו נקרא דאין מפעירין כעני! זהדהאמצינו
 להפטיר נענין אחר אכל על מעשה הנתונ נתורה איך שייך לומר אינו נקרא לאשור לדלג אפי׳ תינה אחת
 כתורה. ואפשר לדחות ולומר הא דקתני הנא מעשה תמר הייט מעשה אמנון ותמר ופן פי' הר״ע מנרענורה
 במשניות. אלא שהתיי״ט השיג עליו דהל״ל מעשה אמנון במו גבי ראובן וי׳ל דגמי דסכא לא ס״ל זט לדיוק.
 אלא דעד״ן קשה דלפ׳ז הא קתני לקמן מעשה דוד ואמנון לא נקרין ולא מתרגמי! וא״כ קשה תרתי ליל .
 וי״ל דכגמ׳ פרט׳ רישא דנרייתא אסיפא דנרישא קתני מעשה תמר ואמנון נקרא ומתרגם ובסיפא קתני לא נקרא
 ולא מתרגם ומשני הא דכתיכ אמנון כן דוד הא דכתיכ אמנון סתמא א״כ ייל הא דקתני כסיפא מעשה דוד
 ואמנון לפרושי רישא קאתי הא דאמרי׳ תמר לינ זלימ היינו מעשה דוד ואמנון היכא דכתיכ אמנון כן דוד.
 וכפירוש המשניות להרמכיס כתנ נמי הא דקתני נמתנ" מעשה תמר היינו אמטן ותמר אלא שהוא גורס כגי'
 המשנה נקרא ולימ. כניל לפרש בלא הגה׳ה ולומר דצ״ל נקרא ומתרגם : מעשה עגל ראשון. בהלכה שאחריה
 מפרש מהו עגל ראשון ועגל שני והטעה שאימ עגל שגי כדי שלא יאמרו ממש היה בו מדכתיב ויצא העגל הזה :
 היי מאגא חטא העם כוי. בגמ' אמרי׳ איזהו מעשה עגל שני מן ויאמר משה עד וירא משה. ובאמת יש
 לתמוה על גמ׳ דסכא דמ״ט לא מתורגם מאנא חטא העס כו׳ בשלמא לפי גי׳ גמ' דמגילה א״ש דנאותן פסוקים
 כתיב ויצא העגל הזה. אבל לפי גמ׳ דסכא לא ידעי' כלל מ׳ט לא יסא מתורגם מאנא חטא סעס כוי. ואפשר
 ליישב דהרמנ״ס נתב כפי י״כ מהל׳ תפלה כפי גי' הגמ׳ ׳למגילה וכתכ עוד לגם הפסוק ויגוף ה׳ את סעס על
 העגל אשר טשה אהרן ג״כ לא מתרגם משוס כנודו לאהרן וכן איכא מיד כירושלמי דסיל הכי ונתב המפרש
 שם יהירושלמי צא ס׳ל משוס דאתא למטעי אלא למ״שי' ליקרא לאסל! ובפסוק זה מפורש אשר עשה אהרן משיה
 לימ. וא׳כ ׳*ל דגמי דהכא ס״ל כדעת הירושל׳ והרמנ׳ם ומשיה מאנא חטא העם עי גמירה ל״מ ונתוני הפסוק
 שכתכ הרמכיס ויגוף ה' כו׳: ברכת כהנים. ומפרש טעמא כגמ' דכתינ ניה ישא ה' פניו אליך ויאמרו
 שהקנים נושא סניס ודרש הגמ' אינן ידעי!. וסא דקתני סכא גכי כרכת כמיס לינ ולימ. כאמת כך הגיר'
 כמשנה שנמשניות . אנל כמשנה שכגמ׳ גרסי' כרכת כמים נקרא ול׳מ וכ׳כ סרמכים פייכ מה״ת וכינ דמהית
 לומר שיהא התורה נקראת שלא כשלמותה וכמיש התוייט כפ׳ הקורא עומד. וע״כ ציל דכציל כאן כרכת כמיס
 נקרא ול״מ: מעשה דוד ואמנון. ננר פרשתי כהלכה ט׳: הייא אין מפטירין גמרננה. פרשי׳ שם
 דלמא אתא לשיולה ולעיונא כה. והא מקט הנא ורט מתיר ונגמרא גרשינ; ור״י מתיר: בהודע את ירושלים .
 פרשה היא ביחזקאל: ויודע נתיענותיה של אמו. ר״ל ינדוק כתועכת אמו כך הגי' נירושלמי. ונמלי גרס"
 הכא מעשה כאדם א' כוי איל עד שאתה בודק בתועבות ירושלים צא ונדוק נתוענות אמך נדקו אחריו ומצאו ט

 שמן פסול: סליק פרק תשיעי
 פרס עשירי היא הקגא והתרה. התרה היינו פירישא דהקנא שהוא ל' התראה שהזהיר כן לישראל:
 1 ריא אומר. מתני' היא בריש מסי סוטה ומייתי ראיה ממתני' דהקנא הוא לשון

. נגמ' יניק לא קתני '  התראה. ואגנ דמייתי הך מתני' מפרש טעמא דריא דאמר נשנים: בייט ונר״ח ט
 שמשה התקין כיויט וכריח ונחשימ אמנם הרייף נמס׳ מגילה הניא נשם הירושלמי דמשה תיקן נמי ניויע
 ובריח ובמש״מ ומייתי ליה מקרא דוידבר משה כו׳ וכן משמע נננלי דקתני נמתני' שנאמר וידכר משה את מועדי
 ה' אל ביי מצות! שיהא קורי! כל אחד ואחד כזמנו ופרש״י שס ואכולה מתני׳ קאי משמעדקאי נמי אי״ט וריח
. אין להקשות '  וחש״מ דקתני במתני' מה קורי! בהן וע׳ז קתני שמשה תיקן לישראל: היב עזרא תיקן ט
 דכהלכה א׳ קתני משה תיק! לישראל והכא קתני עזרא תיק!. דכנר הקשו נמס' נ״ק על הא דקתני עזרא תיקן
 שיהא קורי! כשני ובחמישי והא תניא דנכיאיה שכדורי תיקנו ותירצו כגמ' ועיקר התקנה היה מימות משה ועזרא
 תיקן ססדר דמעיקרא טי קרי חד גברא ג' פסוקים א״נ תלתא גברי תלתא פסוקי ואתא עזרא ותיקן תלתא
 גברי יויד פסוקיה . אכל אין לומר הכי רמשה תיקן כשבתות וייט ועזרא תיקן כשני וחמישי . ז״א דכהדיא
 קתני התס מביאים שבדור תיקנו כשני וחמישי הני נביאים היינו משה וכ״כ הכ׳מ עלסרמכ״ס בהלכות תפלס

 אפשר ליישב דגמי דהכא ס׳ל דסגי כתרתי [אין לשונו מדוקדק דמי איכא למיל ללא סגי כבבא ראשונה וכבא
 אחרונה דמתנ" אך תנא תני גס כבבא האמצעית כדרך לא זו אף זו כלרך המשניות] כיוןדתני גבי שני וחמישי
 ותני נמי בשכת ויויע ויוהיכ אעיג דעפי ליה מלתא משני וחמישי אפילו הבי אינו מכרך אלא הפותח והחותם
 ממילא ידעינן רגבי ר״ח וחש׳מ נמי דינא הכי דהפותח והחותם לחוד מכרך לפניה ולאחריה: הין אין פורס,[
 על שמע. פרשיי יו׳ד כני אדם שהתפללו כל אחד בפני עצמו כיחיד ולא שמעו לא קדיש ולא קדושה הרי אחד
 מהן עומד ומחפלל קדיש וכרכו ומתחיל כיוצר מפני קדושה שיש בה ומאחר שסיים אותה כרכה מתחיל לתפלה
 מעומד לפי שיש כה קדושה וזהו נקרא עובר לפני התיבה. כיכ הרין במסכת מגילה וזהי נקרא פורס על שמע
 לפי שלא אמר רק כרכה אחת והיא לשון פרוסה: לא כעמידה ולא כישיבה. לשו! זה לא מצאתי כשום פוסק
 ואפשר לפרש לפי• פירוש סר״ן שכתבתי ומבואר יותר כעא״ח סימן ס״ע׳ וזיל אין פורסין על שמע פחות מיו׳ד
 פירוש אותן שבאו לכהכ״ג ולא שמעו ט׳ אומר קדיש וברכו וברכה ראשונה יוצר אור ולא יותר ט׳ ויש שמוסיפין
 עוד לאחר שסיימו כרכה ראשונה לומר אנות וגבורות ואומר קדושה ואתה קדוש עכיל ועפ״ז ייל הא דקתני
 הכא לא בעמידה ולא כישיבה ריל כשאינו אומר רק קדיש וכרכו וברכה ראשונה זט הנקרא פורס על שמע
 בישיבה שמותר (ישב וכשאומר ג׳כ ג׳ כרכות ראשונות של ייח וקדושה זהו גקראטרס טל שמע כעמידה כנ׳ל
 אלא דלפיז קשה הא דקתני ואין עוכרין לפני התיכה למה לי דהא למאי שפרשתי פורס על שמע כעמידה היינו
 עוכר לפני התיכה ותרתי ל״ל. אכן גס לפירוש הרין קשה הך קושיא ובאמת הרין הקשה כן וסירן דייל דאתא
 לאשמעי׳ דאס התחילו לפרוס על שמע בי׳ ויצאו מקצתן וסדיא דהוי כגמר התפלה ומוחר לגמור בפחות מירד
 קמ״ל דאפיה כעי' יו׳ד כעוגר לפני התיכה. ועפיז י׳ל לדידי נמי לקימ אף דכנר קתני אין פורסץ על שמע
 כעמידה דהיינו עוכר לפני התיבה קתנ׳ משנה יתירה ואין עוכרי! לפני התיכה לאשמעי׳ מיתורא כמיש הרין .
 ועוד ניל לפרש הא דקתני הכא לא בישיבה ולא כעמידה טונתו ע׳פ דקתני לקמן פרק י׳ד הלכה ח׳ המפטיר
 מביא הוא פורס על שמע כאיזה שמע אמרו כשמע של סית עכ״ל ר״ל שהיה רגילין לומר פשוק שמע ישראל
 כשעת יציאת סית כדקתני כהדיא לקמן פייר הלכה ט׳ וזהו נקרא פורס על שמע ושם הלכה ייד קתנ׳ וי׳א
 פורס על שמע היינו שיאמר קדיש וכרכו כו׳ וכמ״ש רש׳י והדן כמתניתין דמגילה. ואיכ פורס על שמע כיסיכס
 היינו כמ״ש רש״י והדן ובעמידה היינו מה שאומר המפטיר כשעת הוצאת סית וכדלקמן [ואינו מחוור דאמאי
 צריך יו״ד כאמירת פסיק שמע ישראל]. וטפ״ז נתיישב לי מה שנתקשה לי ימים רכים במתני' דמגילה דף כיד
 ע״א קתני להדיא המפעיר בנביא הוא פורס על שמע. יהתמא דמתניתין היא מכלי חולק עליה ולמה כל הפוסקים
 השמיטו דין זה הרמכ״ם פייכ מהית שהביא כל אלו הליניס והך דינא השמיט וכן הטור [כטור ס" רפ״ד איתא
 זה] וסש״ע כולם השמיטו הך דינא . אכל למיש כשם מ״ס הא דקתני המפטיר מכיא פורס׳על שמע היינו שמע
 דס״ש ולפיז עכשיו שאין אנו טהגיןלומר שמע בשעת הוצאת ס״ת ממילא לא שייך האי דינא ולכן השמיטוהו ספוסקי':
 מעמד ומושב. כשנושאין המת לקוברו סיו יזשכין ז׳ פעמים לכבוד המת והיו אומרים עמדו יקרים עמדו
 שבו יקרים שבו והרוצה לסופרו יספיד זהו מעמד ומושב ואין עושי! זה פחות מי׳ שאין דרך לקרותן יקרים פחות
 מעשרה: ואין אומדין קדיש וכרכו. אע׳ג דתני ברישא אין פורס׳( על שמע פחות מעשרה ובכלל זה מי
 קדיש וכרכו י׳ל דתני כל גווני כאפי נפשיה: בשבעה. ר״ל שצריכין להיות שבעה שלא שמעו עדיין קדיש
 וקדושה אז מותר לפרוש על שמע בשבילן כ״כ התוספות כמגילה כשם רית וכיכ הראיש והעור כסימן ס׳ע

 ורבותינו שבמערב ל״פאת׳׳ק אלא לפרושי אתא דתיק סתמא קאמר איפ על שמע פחות מיי ועיז מפרשי רבותינו:
 שבמערב שצריכין ז' שלא שמעו: כמנין התיבות. ר״ל מן בפרוע פרעות עד סשס' והשס ככלל הס ז׳
 תיבות וזמ רמז דבעי' ז' וכתבו תוספות והאי קרא מ״ר׳ כהכי בפרוע פרעות כישראל שלא עשו מה שמועל
: ברכו ששה הוא. דברנו הוא השיבה ששית שבפסוק משמע כששי מותר לומר  טליהס אז יתנדב העם לכרך ה'
 ברט: ובמקום שיש שם כוי. סטור כסימן ס״ט הביא הלכה זו בלשון מוכן יותר וכ״כ שם הטור וזיל
 ותלמידי רש״י כתכו שאפילו כשביל א׳ שלא שמע קדיש וכרכו פורסין על שמע כוי וסט איתמר במסכת סופרים
 כמקום שיש ט׳ או־ ״ ששמעו קדיש וכרכו ועמד א' שלא שמע בין אלו ששמעו ואומר קדיש וכרכו וענו אלו
 אחריו יצא ידי חובתו עכיל ועפ״ז י״ל הא דתני הכא וכמקום שיש שם כוי סתמא דברייתא היא וסליג על בני
 מערכא דסכרי דכעינן שבעה או ששה שלא ?!טעו ושתמא וברייתא סיל דאפילו א' שלא שמע מותר לפרוש על
. דל אס נין גאולה לתפלה באים לכהכינ ׳  שמע נשנילו והיינו כתלמידי רשיי שהניא סטור: לחוגים ט
 שלא שמעו קדיש וכרכו מוחר לחזן להפסיק ולפרוס על שמע. אכן מיי סי' סיט נתנ נשס המנהיג דדוקא
 כתפלת ערכית מותר דלא כעינן לסמוך גאולה לתפלה אכל כשחרית אסור להפסיק כין גאולה לחפלה וע״ש אבל
 ברייתא דסכא סיל דאף כשחרית מיתר מדקתני בסיפא כג׳ תפלות משמע דתיק סכר אפילו כין גאולה לתפלה
 מותר: דאריי כוי. קאי אדלעיל לקתני לחזן מותר לפרוס על שמע כוי אעיפ שככר יצא אפיס מותר להוציא
 אחרים ע׳ז קאמר השעם סלואי שיתפלל אדם כל סייס: לאחר עושה שלים. אנשי מזרח ומערכ פליגי על תיק
 ושכרי שאין להפסיק כין גאולה לתפלה אלא לאחר ש״ע אומרים. והכיי כתכ בסימן קליג שאומרים אותו לאחר
 גמר ההפלה ועיש בכיי: גזירה משוס הנכנסין כו׳. ניל דהיפ ולמס אומרים חיכף לאחר ההפלה ולא אחד
 גמר כל התפלה וכמ׳ש הכ״י כסי' קל׳ג ועז׳ק גזירה כו׳ ריל הנכנסין לאחר גאולה ויוצאין לאחר ש״ע קודם
 קדיש בחרא לכן אומרים אוחו לאחר עושה שלום ־• ואפי׳ כו׳ . דל אם כאין כני אדם לאחר קריאת התורה
 לכהכ״נ אומרים נמי אותו. אכל כאגודה גרס הכי ונמו ט' לאחר ג' תפלות ולאחר קריאת התורם: ולעגין
 כו׳. אס בא לפדות קרקע מן ההקדש בעינן ע׳ ישראלים ואי כהן ובמסכת מגילה ילפינן מקרא: ואדון וכיוצא
 כהן. טיס הוא וכצ׳ל ואדם כיוצא בהן וכיה כמסכת מגילה דל אדם שאמר דמי עלי דקייל שסין אותו כטכד

 בעינן נמ׳ תשעה וכהן וכיס במגילס ובריש פיק דסנסדרין: סליק פרק עשירי
 פרס אחד לשר היא [מגי פסוקים . מפרש כגמ' מגילה לף כיד כנגד תנ״ך]: ולא יקרא טי.
 1 סעעס שלא יטעה המתורגמן (מן) המתרגם פיפ. רשיי במגילה רף כ״ג

. פרשיי אס ירצה ולא איכפת לן אם יטעה ללא נפקא '  עינ וכל הלכה זו מפורש שם במתניתין: ובגביא ג
 מניה הוראה : וכגון כה אמר ה׳ כוי. לשון וכגון ניפ האחרונים איע מדוקדק דהא חרא מלתא היא דהני
 תלתא פסוקי מי ג׳ פרשיות ונתיני נזא׳ז ונאמת נמסכת מגילה ליתא להא״ לישנא אלא ה׳׳ג שם כגון כה אמר

 וכיכ כהדיא כירושלמי דמגילה משה תיקן לישראל שיהא קורין כתורה בשנת ביויט כר״ח כחשימ כוי עזרא
. ׳  תיקן לישראל שיהא קורי! שלשה כתורה כשני בחמישי וכשבת כמנחה ע׳כ: ה״נ אין נין יו׳ט לשכת ט
 מתני׳ היא במגילה דף ז ופרש״ אין כין יויט לשבת להיות מוהר לכחמלה כיויט מה שאשור בשבת אלא אוכל
 נפש אכל לענין עונשין יש הרכה שזה בסקילה וככרח וזה כלאו גרידא: אלא שזה כו׳. כשבת יש מיתות כיד
 במזיד וכיוהיכ ככרת. וניל ליישב הא דקתני הנמ תרתי אין כין דאין עניינם לכאן. וניל דלקמן כהלכה ו יהינ
 טעמא על סדר הקרואין כשבת וי״ע ויוהיכ מש״ה קתני ברישא החלוקים שכין שכת וייע ויוה״כ ועיז שייך טעם
ה ואין מוסיפי!. : הי י "  ללק״ו ־• היד אמר די כו׳.כסוף מגילהפליגי כזה ר״מ ודי ואפסק סלכתא «
 שלא יקשה לציבור שהן ימי מלאכה ושכח במנחה סמזך לחשיכה מא שהרי כל היום היוירגילין לדרוש כיכ רשי׳
 במגילה: ואין מפעירין כנביא. נמי מהאי טעמא משום ביטול מלאכה : הפוחח וסחוחס. עמי דמגילה דף
 ככ מפרש דכך היה המנהג כימי משנס אבל סאיונא כולמ מכרכין משוס הנכנסין והיוצא'!: ארבעה. סעעס
 מטאר ממי כל דעפ׳ ליה מלתא מחבריה עסי ליה גברא יתירא הלכך כריח וכמש׳מ דאיכא קרכן מוסף קורי(
 ארבעה וכדמסייס כהלכה זאת זה הכלל כיי: היו ייט שאיסור לאו חמשה. יהיכ עעמא למה מוסיפין וקוטן
 בייט חמשה וביוהיכ ששה ונשבה שבטה עיז מפרש ואזיל כיון רכל חדא טפי ליה מילתא מחבריה והכי איתא
 לסדיא במסי מגילה דף ככ: הפוחח והחותם בתורה. אע׳ג דככר תנ״ ציה בהלבה ה׳ גבי שני וחמישי ושבת
 כמנחה דהפותח והחותם מכרן ולמם לי למתני סכא . כבר תירצו חוס׳ כריש פ׳ סקורא עומד כד׳ה הפוחח וכוי
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 [ז] חוזר וקורא אפי׳ לאחר שהפטיר בנביא והתפלל מוסף מפסיק מיד וקורא
 [ח] שאין טעמיךין [ג] תפילת המוםפין פעם שנייה •

 פרק שנים עשר
ץ בברכות ואין מפםיקין בקללות א״ר חייא בר גמדא טה ע י ם פ ) מ י )  הלכי׳ א
 י ׳ טעם דכתיב(משלי ג) ואל תקוץ בתוכחתו אל תעשם
 קוצים קוצים: הלכה ב א״ר לוי אמר הקב״ה אינו דין שיהיו בני מתקללין ואני
 מתברך אמר ר׳ יוסי בר אבין לא מטעם הזה אלא זה שהוא עומד לקרות
 בתורה פותח בדבר טוב וחותם בדבר טוב: הלכה נ לוי בר [ט] פאטי שאל
 לר׳ חנינא אילין ארוריה מאי יקרינון חד ויברך לפניהן ולאחריהן אמר ליה אין
 לך טעון ברכה לפניו ולאחריו אלא קללות שבתורת כהנים ושבמשנה תורה:
 , , , הלכה ד ר׳ יונתן ספרא דגופתרא נהית להכא חמא לרבי אבונא ספרא קרא
 שקרא ז׳ יחזור ויקרא וימלא שבע קריות ויפטיר (שמיני) ובלבד שיהא בםדר־נ,״״*שירת הבאר ובירך לפניה ולאחריה א״ל ועבדין כן א״ל עד כדון את לזו [י] צריך
 עשרים ואחד פסוקים ליתן לכל קורא וקורא נ׳ ואם פחות יוסיף על הסדר הזה ״ י כל השירות טעוגין ברכה לפניהם ולאחריהם: הלכה ה W אשאלת לרבי סימון
י אמר לון בשט ר׳ יהושע בן לוי אין לך טעון ברכה לפניו ולאחריו אלא שירת L U י ־ R ״ "  ־
 הים ועשרת הדברות וקללות [ל] שבמשנה תורה: הלכה ו א״ר M אבי אני לא

 כה אמר ה׳ [אלהים] מצרים ירד עמיבראשוגה (וכגון) [וגו׳] ועתה מה לי פה
. עיר שאין בה קורא אלא אחד קורא הוא [0הקריות(א)ובלבד שישב  גאם ה׳
 בין קריאה לקריאה: הלכה ב (ב) מדלגין בגביא ואין מדלגין בתורה לפי
 שגוללין גביא ברבים ואין גוללין ספר תורה ברבים וכן אמר ר׳ ירמיה בשם
 ר״ש בן לקיש אין גוללין ספר תורה ברבים ר׳ יוסי W פתר לה כגון שהיתה
 הפרשה קטגה כדי שישמעו ישראל את התורה על הסדר והא תגיגן קורא באחרי
 מות ואך בעשור שניי׳ היא שהוא סדרו של(עולם) [יום] ותדע לך דר׳ שמעון
 בן לקיש אומר בכל מקום איגו קורא על פה וכאן הוא קורא על פה:
 הלכה נ רבי יוסי הוה מפקיד לרב עולא חזגא דכגישתא דבבלא כד (היה
 קורא) [היא חדא] אורייתא [א] תהא גיילאה אחורי פרוכתא וכד איגון תרתי
 תהא מוביל חדא ומייתי חדא עד היכא א״ר יוסי כגון פרשת W יחוידע הכהן:
 הלכה ד החזן שהוא קורא בתויה בשבת פחות משבע קריות ושכח כסבור

 שמעתי אלא גראין הדברים בעשרת הדברות רבי יוסי בר אבין בשם רבי
 בתומגתא פםוקייא [נ] (ה) אחריה ובמשגה תורה טעוגין ברכה לפניהם
 ולאחריהם: הלכה ז ר׳ יצחק סחורה שאל את ר׳ יצחק גפחא (י) ר״חטבת
 שחל להיות בשבת במה קורץ [ס] [י] לעגין כלות והמפטיר בשל שבח ור״ח.
 (שחל) [חל] להיות בחול קורין ביום ראשון שלשה בשל ר״ח והרביעי בשל חגוכה
M שכל התדיר מחבירוקודם לחבירו והואיל ונךא תחילה (בכל) [בשל] ר״ח 

 גומחת הגר״א ביום

: הלכה ה ואם היתה הפרשה של ארבעה חמשה פסוקים [ י  מפרשה אחרת [
 קורא את כולה אבל פרשה של ששה פסוקים קורא ומפסיק לפי שיש בה שיעור
 שתי קריות ואם קרא בשגי ובחמישי ובשבת במגחה ובמגחה של י״ט פחות
 מי׳ פסוקים יחזור ויקרא עד שישלים עשרה פסוקים ובמה קורץ [ג]במגחהשל
 י״ט בסדר שפסק לפגי הרגל: הלכה ו ואם קרא ודילג על פסוק(0 ולא קראו
 אם קרא עשרה M מן הפסוק המדולג ביגיהם אינו חוזר ואם בתוך עשרה
 הוא יחזור ויקרא עשר כראוי [י] על שטתן שאין מדלג זו בחול ובמגחה בשבת
 ובםגחה של יום טוב איל בשבת אס שבח ועבר על פסוק ואח״כ גודע לו

 הגהות הגרי״ב
: (ג) נ״א אחד: (ד) [מגילה יף לא:]: (ה) [>״א [ .  (א) [עי׳ כטוא״מ סי׳ קמג]» (ב) [מגילה דף ע

 אחרוגים שבמ״ת]: (ו) [מגילה דף כס:]:
 [א] כל (וכם״א קורא כל): [ב] בעי הגע עצמך שהיתה פרשה קטנה אלא כדי: [ג] כהן גדול(ריל
 וגעשור שכתומש הפקודים דעלה פריך כגמרא דלן וניסי ס״ת אחרינא או אפילו אן־ כעשור לירושלמי פ׳׳ד דמגילה
 ופ״ז דיומא ופיז דסוסה ומיס הל״כ הניל): [ד] המפטיר בנביא בשבת לא יפחות טכיא פסוקים כגגד ז׳ שקראו
 בתורה ואם היה בשבת חורגטן או דורש טפטירין בנביא או ג׳ פסוקים או ה׳ או ז׳ ואינו חושש לכיא פסוקים (ונגיל פי״כ הליז ופייר הל״א והליכ): [ה] בלא (וכם״א ואין): [ו] שאין מדלגין: [י] מפסיק וקירא וחוזר:
 [ח] ואין:[ט](כירושלמי איסא) פסטי: [י](כירושלמי ליתא מלס) צריך: [כ](כירושלמי איתא) אתי שאיל: [ל] שבתורת כדגים וקללות (וכיה בס״א): [מ] אבהו(וכיה כס״א ובירושלמי): [ג] אחרייא דטשנה: [ס] איל י׳ ביום
 כלות: [ע](ריל ביוסראשון קרא תחלה בשל ר״ח לזה גיוס שני יעשה כאידך מיד כגמ׳ ומגילה כס ובירושל׳פ״ד דכרכות וסיג למגילה וסיד דתענית וז״ש ולמה כן שלא כו׳ הוא נמס מיו השני והכדט המיס לצאת יד שניסס):

 גוסחאות כ״י ״ פי״א(הל״א) ובלבד שישהא בי!:
 כסא רחמים

י' &'*1עי פרס יב ועבדין כן. שגזמנס לא היו מנרכין גתורה אנא הפוחח והחותם: אגי לא שמטתי. הא דרי  גתורה. כגון. פי׳ אפילו שהיתה פ׳ קטנה והטעם נ
 ין לכ השומע פנוי כל כך ואין הטעם כמש״ל שאץ גוללין סית גרגיס: י סימון כשם דכ״ל אכל מסגרא נראה לוקא געשית הדגרות:

 נחלת יעקב

 פרק יא פתר לה. להא דאין מדלגין ג
 1 את התורה על הסדר וכשמדלג אין

 רשיי שס נמתנ" גשם מסכת סופרים ופרש״, שהוא לשו! פיסקא פיסקא לשון קציצה: ה״ב אמרהקנ׳׳ס
 כו׳. מדכתיכ עמו אנכי גצרה וא׳׳כ איט גדין שיכרכוני גני על הצרות (וגירושלמי דמסכס מגילה סניא הט
 נסדיא כתיכ עמו אנכי כצרס וא׳׳כ אינו גדין טי) וכן סגיאו תוס׳ גמסכת מגילה והכי איסא נמי גמלרש רגה
 פרשת ראה: אמר ריי גר אכין כו׳. וכן איתא גמסכת מגילה כשם ריל לפי שאין אומרים כרכה «ל
 הפורענות אלא טכא עטר תנא כשהוא מתחיל מתחיל כפסוק שלפניהן וכשהוא מסיים מסיים
 גפסוק שלאחריהן וזהו דקתני סכא מחתיל גרגר טוג וטסייס גדכר טוב: ח״י איל!ן ארורים כו׳. כלשון
 הזה ממש איחא נמי גירושלמי פרק גני העיר הלכה ז' ופי׳ בקרבן טוה אילון חרוריה היינו ייא ארורים גפ׳
 כי תגא מי הוי דיק כמו התוכחות וצריך שיקרא אותן אחד ואסור להפסיק גיניהן או לא. ותו שאל שאלה
 אחרינא מהו שיכרך לפניהן ולאתריהן. דכל השירות טעונין כרכה לפניה ולאחריה כדתניא גסמיך אעיג דתנן
 הפותח כחזרה מכרך לפניה והחוחס מכרך לאחריה מימ שירות שאני. והקללות דינן כשירות דכשס שהוא מכרך
 על הטוגה מגרך על הרעה ומכעיא ליס אם הארורים דינן כשירות ומכרך לפניהן ולאחריהן או לא. וע׳ו משני
 אין לך דגר שטעון כרכה לפניה ולאחריה אלא קללות שגת״כ ומית אגל לא הארורים שאינן נאמד! אלא מפי
 הלויס ובזמן שעברו ישראל אמ הירדן. ועיש בקרבן עדה שפירש פי' אחר אכל זהו שכתגתי נראה לי עיקר.
 ועפ"! נתיישב לי מה שהקשה כטיז גסי' תכ״ח וזיל ויש לתמוה הרגה שהרי גפי סקורא עומד תנן ססוסח גמורה
 מברך לפניה והמותס מברך לאחרים איכ בזמן המשנה לא היה מברך אלא הפותח והחותם ואיך אמר ר״ל משיה
 אין מפסיקין בקללות לפי שאין מכרכין על ה־,ללות הא הקללות המה באמצע הקריאה ולא היו מכרכין כלל נימי
 המשנה ותירוצו דמוק מאד אמנם למאי דמוכמ הכא ומירושלמי שהבאתי דעל השירות וטל הקללות סיו מכרכין
 אפיי בזמן המשנה איכ אץ מקים לקישית סטיז דייל דר׳׳ל סיל נמי הכי וקאמר שפיר הטעם שמין מברכי!
 בו׳ אף דמברכין קודם מקללות ולכסוף עכיפ כמוך הקללה עצמן אינו מכרך. וזהו דקאמר נמי בגמ־א היכי
 עניד ריל שדנריך סותרין דקאמרת שאין מנרכין על הקללות ובאמת קי׳ל דמכרכין על הקללומ כמו טל כשירות
 ועיז השיב מממיל כפסוק שלפניהם כוי ואיכ איכא לקיים תרתי כנ״ל וכן משמע נס׳ אנודרהס דף קי״ד שאפי'
 נימי מכמי המשנה היו מברכין קורס הקללוח ולאחריהן: היד ספרא דגופתרא. מקרי דרדקי מעיר ששמה
 גופהרא: גחית להכא כו׳. ירד לאיי וראה לר׳ אגוצא מקרי דרדקי שקרא שירה הבאר דהיינו עלי נאר ענו
. וכי טושין כן הלא קי׳ל שהפוהח וסמוהס לנד  לה הכהובה כפ׳ מקח ובירך לפניה ולאחריה: ועבדין כן
 מנרכין ושירד זו היא נאמצע הסדר ולמה ברכת עליה: עד כדון כו׳. ועדיין אתה צריך לדין זה הלא דגר
 פשוט הוא בל השירות טמונין כרכה לפניהם ולאחריהם: ה״ד, אשאלת לר׳ סימון. ר״ל שאלה זו שאלתי
 לר׳ סימון אס מנרבין ימי על שירת הבאל או לא והשיב לי אין לן לנר שטעון נרכה אלא אלו למפרש הכי אגל
 לא שירת הגאר: וקללות שנמשנה הורה. בירושלמי גרסי' הנא קללוה שנחיכ ובמיה וכן נראה שציל נאן
 רכל הלכות כללו הס ממש לשון הירושלמי פ' נני העיר. ואי גרסי' נגי׳ דהנא נראה דר׳ סימון פליג על ר•
 נר מנינא נהלכה ג׳ וס״ל דוקא כקללות שכמית מכרכי! אכל לא טל קללות שכת״כ וניל דהיינו טעטא למציט
 בגמרא דאמר אביי ליש אלא קללות שנתינ אגל שגמ״היפוסק מ״ט הללו גלשו! רניס אמורומ ומשה מפי מג נורה
 אמרן והללו כלשון יתיר אמורות ומפה מפי עצמן אמרו עכיל. וא׳׳כ ייל ר׳ סימון סיל כר״ נסנכס ג'
 דטעמא הוי משוס דכתיכ עמו תנכי גצרה ומש׳׳ה גקללות שגמ״ת שמשה מפי טצמו אמרן מנרכץ אכל גת״כ
 שמפי הגבורה נאמרה ושייך סטעס עמו אנכי גצרס ומ״כ אינו גדין שיכרך אפיי קורס ולאמר הקללות 5מי אין
 מנרכין מ״ל. אכל יותר נימא אי גרסינן הכא כגירס׳ הירושלמי ואז אין אנו צריכין לדמיק כלל: ה״ו אני
 לא שמעמי. אני לא שמעשי כלל מדין זה דכל השירות מנרנין טליה! אנל מסנרא נראה דדוקא נטשרת
 הדנרות טעונין כרכה לפניהם ולאחריהם: בתומנתא פסוק׳ ונמ׳ת. ניל שכציל נתומנתא פסוקים אמרוניס
 שנמית. ר״ל שמונה פסוקים אחרונים שנתורה והיינו מן וימת משה עד סוף התורה. וניל הטעם שמנרכין
נ דף ט״ו שמנה פשוקים שנתורס יחיד קורא אותן  על שמנה פסוקים לפניהם ולאחריהם לאיתא נמסנת נ׳
 ופרש״י דאין מפסיקין נסן דסיל דלאו משה נתנן ואיכ אישתנ׳. ולפ״ז ״יל דמהיט מנרכין לפניהם ולאחריהם
 כיון דאישתנו אישחנו והואיל שצריכין לקרוהן כיחיד ואין מפשיקין כהן דינן כשירות ומהיט מנרכין לפניהם
 ולאחריהם כמו ככצ השימה. ונירושלמי מקשה אמאי איצטריך למימר נחי פסוקים דמנרכין לכסוף והלא סוף
 התורה היא ופשיטא דהחותס מכרך כסוף ומשני כירושלמי לא נצרכה בריח שחל נשכת שאז האחרון קורא
 בפרשת ר״ח וסדיא דאין מנרכין לבסוף קמ״ל. וצ״ל דמיירי נאי" שהיו משקי אורייחא לחלה שנין וא״כ אפשר
 דמקלע פ׳ וזאה הברכה נשבה וריח חבל לדידן אי אפשר דמקלע פ' וזאת מרכס נר״ח ולהרמנ״ס פרק "ג
 מהל׳ תפלה שיט׳ אחרה בעני! שמנה פסוקים: ך! ץ במה קייין. נ״ל דלא שאל אלא על שני ספרים אחרונים
 כמה קורין א׳ קורין החלה כשל חנוכה משוס פרשומ׳ ניסא או בשל ריח דתדיר אגל על הספר הראשון לא קמגע"
 ליה דודא׳ קורץ כסדר הפרשה. והכי איתא להדא כמסכת מגילה דף כ״ט ע״ב אריי נפחא ר״מ טכס שחל
 בשגת מגיאין שלש סית נאמד קורי[ בעניינו של יום ואמר נשל ר״ח ואי נשל' חניכה: לעניו כלות. זהו
 התשוכה שהשיכ שקורץ כממלה של מנוכה המתמיל ויהי ביום בלות משה ועוד דבימיהס היו קורי! לעולם גסגת
 של מנוכה ויהי כיוס כלות כדמיכח כפרקץ דלקמן: והמפטיר כשל שבמ ור״מ. כנ״ל דתיבת ר״מ קאי אדלעיל
 ריל דסמפטיר קורא בפרשת של שבש ובראשי מדשיכס דם״ל פרסומי ניסא עדיף למכי קורץ מחלה בשל חסכה
 ואח״כ גר״מ מיהו אבן לא ק״ל הכי כמ״ש לעיל כדמוכמ מש״ח דמגילה ובן פשק הטור דסשגיעי קורא בריח
 והמפטיר כמנוכה דהיכא דמצינו למעגד תרו״הו תדיר קידם אגל ההפטרה דלא אפשר למעכד תרוייהו מפטירין
 כשל מנוכה דפרסומי ניבא עדיף: שחל להיוה גמול. לפמ״ש גס״ הקודם דתיכה ורימ קאי אדלעיל צריכין
 לומר דכצ״ל מל להיוח גמול ר״ל אם מל ר״מ טגמ גמול ואיכא ג' ימים ר״מ גיוס א׳ דר״ח קורין שלשה כרימ
 והרביעי כשל מנוכ? דחדיר קודם וביום שני של ריח עבדיי איפכא קורין שלשה בשל חנוכה והרביעי כשל רימ
 ונ״ל הטעם דבמסכמ מגילה דף כט פליגי אמוראי מיא קורא תלחא כריח ומד כמנוכה ומ״א תלתא כמנוכה
 יחד נריח וקאמר ר' אנין טטמא דמי גרס לרטעי שיניא רימ הלכך כריח כעי למקרי. מאי הוי עלה מ יוסף
 אמר אין משגיחי! כריח ורנה אמר אין משגיחין כחנוכה עכ׳ל. ולפיז ׳״ל גמרא דהכא מםפקא לה ומשיה
 כשהם ב' ימים ריח עכר״ כחרו״הו והא דקורין ביום שני שלשה נמנוכה ולא עבדינן איפכא. י׳ל דעיקר ריח
 הוי כיום שני ואיכ היון שלא בא הרביעי אלא כשביל ריח קורא הרביעי כשל ריח: בכל ריח. כציל כשל

 ר״ח

 ה' מנס נמכרתם• כי כה אמר ה׳ מצרים ירד עמי בראשונה ועמה מה לי סס נאם ה׳. דשלשח! סס בענין אח
 סמוכין להדדי רק שהמה ג׳ פרשיוה ומשיה קורא אמד אמד: עיר שאין כה כוי. ר״ל שאי! ככל הירד כ״א
 אלא א' היודע לקרוח כהורה וכ״כ נטאימ סימן קמ״ג ננ׳ הכנסה שאין להם מ׳ שיקרא אלא אמד עומד!קורא
 ויושב;ומוזר וטומד וקורא ויושב אפילו זיפ וכהכ סטור כשם אביו הרא״ש ז״ל דזהו לפי מנהג הראשון שהיה
 הראשון' מכרך לפניה והאחרון לאחריה לכך צריך צישכ כל פעם להכיר שה; שבעה אכל האימא שצריך לכרך ככל
 פעם כר?ה ראשונה ואחרונה כמו כהן שקורא כמקום לוי א״צ לישכ עכיל ועפיז יובן הלכה זי: ה״ב מרלגין
 בנביא. פרשיי!§מגילה מדלגץ כנביא מפרשה לפרשה ואי! מדלגי! כהורה שהשומע אח הקוסן ממקום למקום
 אין לבו מיושב והיינו כדעה ריי לקמן: לפי שגולל׳! כוי. הגמרא דהכא ס״להיט דא״מ כהורה לפי שאי!
 גוללין סית ברבים שגנאי לציבור לעמוד שם כשתיקה והא דכנכיא מדלגין אע׳פ שצריך לעמוד בשחיקה מבואר
 במשנס דמיירי ככד שלא יפסוק המחורגמן וכבי עניינים ואפיה מוהר דלא היישינן לטעות דלא נפקי מניה
 הוראה. אבל כהורה בחד עניינא מוהר דלא שייך טעמא שלא יעמוד ולמטעי נמי לא חיישינ! כיו! דחד עניינא
 הוא אכל כתרי טניינא אסור בתורה אפילו ככדי שלא יפסוק המתורגמן דחייש לטעות כך היא מסקנת סשיס
 במגילה וניומא פרק נא לי: ר״י פתר לה כו׳. הלשון מגומגם קצת אכן הלכה זאת מבוארת יותר כירושלמי
 פ״ד דמגילה הלכה ה׳ וזיל אין מדלגין כתורה. ר״י בשם ר׳יל שאין גולל" סית ברכים. ר״י בעי הגע עצמך
 שהיתה פרשה קטנה איל כדי שישמעו ישראל על הסדר. והכי פירושו דרי יוסי מקשה על הא דקאמר הטעם
 משוס שאיג סית כרבים הרי שהיתה הפרשה שצריך לדלגה קטנה ואין כה שהיי' בגלילה כלל ואפ״ה אסור דהא
 סתמא קתני אלא דס״ל לר״י הטעם שא״מ כדי שישמעו ישראל התורה על השדר וכשהן דולגין אין לב השומע
 פנוי כיכ ע״כ וזהו כפרש״י כמתניתין. ומעתה הא דקתניהכא ר״י פתר לה ט״ס'הוא וציל הגע עצמך והיי
 הקושיא שהקשה כירושלמי. והא דקתני כדי שישמעו כו׳ תירוצא הוא כניל כירושלמי: והא תנינן כו׳. קושיא
 הוא דהכא קתני אימ כהורה והא תנינן כמסכת יומא שהכיג קורא פ' אחרי מות ואך כעשור שהוא כפרשת
 אמור והרי מדלג. עיז משני שניי׳ היא שהיא סדור׳ של עולם. ותיבת עולם טיס וצ׳יל סידורו של יום וכיון
. ר״ל כעשור לחודש הכתובה בפי פינחס קורא ׳ ו  שהוא מענין א' מוהר לדלג והוי כפ׳ חדא: ותדע לך נ
 כה״ג טיפ כדמפרש במסכת יומא פרק כא לו ובעלמא קי״ל דאהור לקרוח ט״פ אע״כ כיון שהכל הוא מע״א
 מותר לקרות טיס והינ מוהר לדלג ועיש כיומא למה קורא ע״פ: ר׳ יוסי כוי. הלשון מגומגם ויש כה
 איזה טעות . אבל כל הלכה זו מבוארת יותר בירושלמי סיד דמסכת מגילה וה״ג שם רכי יוסי מפקד לכר עולא
 חזנא דכנישתא בבליית׳ כד תהא חדא אורייתא תהא גולא אחורי פרוכתא. וכד אינו! תרתי תהא מוביל חדא
 ומייתי חרא. והיפ דריי צוה לשמש הכנסת אס הוא קורא כתורה ואין לו אלא ספר א׳ והוא צריך לקרות כשני
 עניינים. תהא גולל אחורי פרוכתא ריל תהא גולל לפני הפרוכת ותקרא ואי! אתה צריך להכניס׳ לתוך הארון
 ולהוציא שניה. וכד אינון תרתי. ריל כשיש נ׳ סיה ההא מוביל חדא ומייהא חרא. כלומר הכניס תחלה הראשונה
 לתוך הארון ואח״כ הוציא שניה ולא הוציא שני סייח כאחד ענ״ל הירושלמי. ומעתה ממילא יומו סטעיוה שנפלו
 כהלכה זו אבל האימא לא עכדינן הכי אלא מוציאי; שני ס״ה כאחד כמבואר בשיט א״ח סי' קט״ז וע״ש נמג״א:
 עד היכא נו׳. נ״ל דקא׳ א־נעיל לקחני בעני! אחד מותר לדלג בסורה ועיז שואל הכא עד היכא מוהר לדלג
 והשיב כגון פרשת יהוידע הכהן ר״ל כגון פרשה של כה׳ג ביוה'כ שאין כה כדי שיפסק המתורגמן ואיכ ליכא
 ״׳עמא משוס טרחא דצינור יגס למטעי לא חיישי׳ כיון שהוא מענין אחד וכגון זה מותר לדלג וכן פרש״י כמשי
 מגילה דפרשה של כ״ג כיהיכ אין בה כדי שיפסיק המתורגמן שהרי סמוכין הן. אכן הא דקתני סכא פרשת
 יהוידע הכהן הוא דחוק דהל״ל שתם פרשה של כה״ג ובירושלמי דמגילה כתונ נמי כלשון הזה וצא ראיתי לשוס
 מפורש שהתעורר כזה. אכל כירושלמי פרק כא לו איתא נמי הלכה זו ולא כתוב שס האי לישנא. ואפשר לדחוק
 דקא׳ אהפטרה של פרשת שקלים כמלכים כ׳ סי' י״א שמפטירין בהחלת הפסוק כן שבע שנים כו׳ והספרדים
 מחחילין כפסוק ויכרות יהוידע הכהן ואפשר שכטנין זה היה כימיהס מדלגין מפסוק ויכרוח יהוידע עד הפסוק
 כן שבע שנים כו׳ ולפי כהוא בענין אחד מוהר ואין כה כדי להפסיק המחורגמן ולדוגמא בעלמא נקטיה דהא

 ננניא נענין אחד מיתר לדלג אע״פ שהוא יותר מכרי שיפסוק המתורגמן: ה״ד החזן כו׳. ר״ל שהש״ן טעה
 וסיים הפרשה עס הששי צריך לקרות עוד אחד למלאות שנעה קרואים אע״פ שכנר אמר קדיש יכ״כ נטא״ח סי׳
 רפ״נ נשם מהרים מרוטננורג : ובלבד כוי. ר״ל שנשאר עדיין ג׳ פסוקים לקרות עם השניעי ואם לא
 נשהייר נאוחו סדר ג׳ פשוקים צריך להוסיף על סדר זה מסדר אחרת . אנן בש״ע לא קי׳ ל הכי אלא יקרא עם
 המפטיר מה שקרא ואין צריך לקרות עוד אחד: היה ואם היתה הפרשה כו׳. מלהא נאנפי נסשיה הוא וקמיל
 אם היהה הפרשה רק של ד׳ או ה׳ פסוקים צריך לקריה' נולה לאדם אחד אנל אס יש כה ששה פסוקים מותר
 לחלק ולקרוח איחה פרשה לשני גברא והכי איהא להדיא במסי מגילה דף כיא: פחות מירד. צ״ל דמיירי שלא
 קרא רק ח׳ פסוקים דכקראו ט' פסיקים א״צ לחזור ולקדוח וכיכ כש״ע א״מ סי׳ קל״ו וראיי׳ מפרשת עמלק אע״כ
 הא דקתני הכא פחות מיו״ד לאו דוקא אמנם כתום׳ כמס׳ מגילה כתבו נמי כלישגא דהכא [ועי כסגר״א סי' קל״ז
 סיק ו שהעיקר דיו״ד פשוקים לעיכוכא] : ובפה קורין כו׳. נראה דמיירי ביו״ט שחל בשכת ואתא לאשמעי׳
 דאין קורי! בסדר של ייט אלא כאותו סדר שהיו פישקין לפני הרגל וכן הוא כש״ע א״ח סי׳ רצ״כ קורץ כשל שכת
 הנאה ולא כשל ירט: היו ואם קרא כו׳. ר״ל אס קרא יו״ד פסוקים כלא פסוק המדולג א״צ לחזור ולקרות אכל
 אס נין הכל לא קראו יו״ד פסוקים צריך למזור ולקרות על שטתן כלומר שצריכין לקרות כראוי וכ״ב כש״ע א״ח
 סי׳ קל״!: וו נמול. ר״צדוקאבהוצ דינא הכי שאס קרא יו״ד פסוקים מלבד פסוק המדולג א״צ למזור ולקרות
 כיון דקוראין אותו הסדר בשבת הבאה אבל בשבה אס שכח פסוק א׳ חוזר וקורא. ונש״ע סייס חוזר וקורא הוא
 ושנים עמו לפי שאין קורץ בתורה פחות משלשה פסוקים •־ מפסיק וקורא. הלשון מפסיק אינו מדוקדק כיון
 דמיירי שכבר התפללו מוסף מה שייך לומר מפשיק וכש״ע נאמת ליהא האי לישנא דמפסיק: שאין מעמיק כוי.
 ניל דכצ״ל ואי! מעמידן תפלת מוסף פעס שנייה. ריל שאין צריכין להתפלל עוד מוסף אע״פ שקראו כטעות.
 אבל כש״ע סי׳ קל״ז כתוב כצ הלכה זו והאי לישנא שאין מעמידן כוי לא כתוכ שם וכן כסי אגודה לא גרס ליה :

 סליק פרק אחד עשר
 פרס שנים עשר היא ואין מפסיקין בקללות. מנואר במתני׳ דמגילה פרשיי שאין שנים קורין
 י כהן אלא אחד קורא את כיל! : קוצים קוצים. הוא לשון קציצה וכן הביא

 ראשון לציון t [א] [כלומר תהא גלולה כמקום שרוצה לקרות וכד אינו! תרתי פירוש כשמוציא,[ שני ם״ת תהא מוביל׳ מדא סי׳ הראשונה ממזור למקומה ואמיכ מכיא מכרתה: עד היכא. סי׳ שצריכין להוציא ספר מורה
 1 אחרת כגון פרשת וכו׳ אכל כפמות מזה יכול לגלול כס״ת הראשון שהוא ככדי שלא יפסוק המסורגמן]: [כ] גס לעיל גס כא! צ״ל דמ״רי כמנמה א׳ דיט שתל בשבת וכד שלא נטעה לימר כיו! שהוא

 טו״ט• קורי! כסדר היוס לכן קא משיב ליה הכא וקאמר כמה קורי! בשדר שפסק קודם הרגל אמנם לקמן כהלכה ו׳ טון דככר אשמעינן כך מה לו למזכיר מנמס של ׳ו״ט מיש משאר מנמס דשכמ וציל דשם הוא טעות לכך
 הגיה המגיא כסימן קליז סיק ג' הך דהלכה ו׳ ולא הך דהלכה ה׳: [ג] כלומר דאס היו צריכץ להתפלל שניה אז לא היו מטרימין והיו קוראי! ע״פ: [ד] ר״ל דודאי הראשון קורא כענינא דיומא אך על 5׳ ס״ת סאמרוניס

 קאמר דכראשון קורץ כלוה דהיינו ענינא דמנוכה וכשני קוד! כשל שבת וריח דהייגוו ביום השבת ועוד ובראשי מרשיבס וגוי וסך וריח אדלעיל קאי וצריך לגרוס חל להיות כחול:



ר מ ש ק שנים ע ר ת סופרים פ כ ס  מ
 ביום שני יכךא ג׳ לחגוכה והרביעי של ר״ח ובראשי חדשיכם עד שישלים(כלן גכתבין אריח ע״ג אריח ולבינה ע״ג לבינה כל בנין כדין לא קאים. מאי כדין
 השיטה) ולמה כן שלא בא הרביעי אלא מחמת מוסף ראש חדש(א)(ואס היה» למצוה לעיכוב: הלכה ד א״ריוםי [י] בר חנינא אחוה של ר׳ הושעי׳ סבביך
 בשבת תורגמן או דרוש טפטירין בגביא או שלשה פסוקים או חמשה או שבעה־־ ר׳ אבא בר׳ זבדא ושאלינן זה ואמר בשם רב לעיכוב: הלכה״ה רבי חייא
 בדיה דרב אדא דיפו ד׳ ירמיה בשם ר׳ זעירא צריך לאומרן בגפיחל. אחת עשרת
 בגי המן [ועשרת עמהן]: הלכה ו אמר רבי יוסי בר אבין בכתבן צריך שיהא
 איש בראש רפא ואת בסופה [נ] בששה שיטין עשרת בסוף דפא שחיץ תגין
 שםגוהון כהדין םקוטראק גטרי׳ כדי שיפלו ולא תהא להם תקומה. (אסתי ג) אחר
 הדברים האלה גידל המלך אחשורוש את המן בן המדתא תירגם רב יוסף בתר
 פתגמיא האלין רבי מלכא אחשורוש ית המן [ל] המדתא אגגי בר ביזא בר
 אפליטום בר דיום בר דיווט בר פרום בר נידן בר בעלקן בר אגטמירוס בר
 הורס בר הודורס בר שגר בר נגר בר פרמשתא בר ויזתא בר עמלק בר לחינתיה
 דאליפז בובריה דעשו רבי יתיה (הוי וית) [ושוי ית] כורסיה לעיל מכל רברבנוהי
 ועבדוהי דקדם [מ] שבריה גיניניה: הלכה ז אמר רב זעירא (י) וי״ו דויזתא
 צריך למזקפיה [נ] 00 כמדורא דדברות: הלכה ח מי שהוא אוחז ס״ת גחלקו
 בדבר שגי תגאין(ל) חדא אמר פותח ורואה וגולל ומברך וחדא אמר פותח
 [ורואה] ומברך [ס] ומה טעם דכתיב (נחמיה ח) ובפתחו עמת כל העם ומה
 כתיב בתריה ויברך עזרא את ה׳ האלהים הגדול(מ) במה גדלו רב [ע] אמד
 גדלו בשם המפורש [פ] דבא אטד בברכה גדלו וחיכי מברך בעשרה אומדים
 ברכו את ה׳ המבורך ביחיד כשהוא משבים לקרוא אומר בא״י אלהיגו מלך
 העולם אשר גתן לגו תורה מן השמים חיי עולמים ממרומים ברוך אתה ה׳
 נותן התורה וגולל ואומר ברוך אתה ה׳ אלהיגו מלך העולם אשר גתן לגו תורת
 אמת וחיי עולם גטע בתוכנו ברוך אתה ה׳ נותן התורה: הלכה ט וכן
 בגביאימ אומרים ברוך אתה ה׳ אלהיגו מלך העולם אשר בחר בגביאים טובים
 ורצה בדבריהם הגאמרים באמת ברוך אתה ה׳ הבוחר בתורה ובמשה עבדו
 ובישראל עמו ובגביאי האמת והצדק: הלכה י ולבסוף מברך ברוך אתה ה׳
 אלהיגו מלך העולמ צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הגאמן האומד
 ועושה מדבר ומקיים כי כל דבריו אמת וצדק. ומיד עומדין העם ואומרים
 נאמן אתה הוא ה׳ אלהיגו גאמנים דבריך גאםן חי וקים שמך וזכרך תמיד
 [צ] ימלוך עלינו לעולם ועד זה אחד ממחלוקת בגי מזרח ובני מערב שבני מזרח
 עונין אותו בישיבה ובני מערב בעמידה ובכל מקום שנחלקו שני תנאים ושני
 אמוראים ולא בדיק לן הלכתא כחד מיגייהו אזלינן בתר מחמיר כל שכן בשבח
 ותהלה של חי העולמים שהדבר גלוי בלב לשגות [ק] הלכה למעשה שגא׳(משלי
 פ») כל פעל ה׳למעגהו: הלכה יא ואחר כך חוזר המפטיר לעגיגו ואומר גאמן
 אתה הוא ה׳ אלהיגו וגאמגים דבריך ודבר אחד מדבריך (0 לא ישוב ריקם
 כי אל מלך גאמן אתה ברוך אתה ה׳ האל הגאמן בכל דבריו: הלכה יב [י] גחם
 ה׳ אלהיגו ציון עירך כי היא בית חיינו ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו

 הגהות הגרי״ב ברוך
ה) מיס ואינו רק ס״נ שיעץ : (ו) גיא ליתא:  (א) [מגילה כג]: (ב) נ״א לח: (ג) [ר״ה לא.]: (ד) [מגילה נ!!:]: (
 (!) סיא נפתיחות נאתנחייתא וסוף פסוק: (ח) [מגילה טז:]: (ט) [שם]: (י) [שס]: [כ] לפי היהות נעל מנתר.
 שי (אסתר ד) צ״ל כמרדיא דלכרות כי הא דאמרינן ננ״מ ריש פ׳ השוכר את הפועלים א״ל צריכא וייו כי מורויא

 דלנרות עיש נרש״י ונערוך ערך מרדיא: (ל) [מגילה לנ:]: (ט) [יומא סע: ע״ש]: (נ) נ״א אהוד :

 ואינו חושש לעשרים ואחד פסוקים): הלכה ח אמר ר׳ יוסי בר אבין שירת
 M הלוים לא יפחתו(ב) לו מששה קרויות(ג) וסימניך הזי״ו ל״ך ואלו הן האזינו.
 זכור. ירכיבהו. וישמן. לו. כי ידין ה׳ עמו. ויש לה W פסוק שיטה מלאה
 מלטעלה ושיטה מלאה מלמטה כגגדכך גהגו לעשות שיטותיה של תורה W י.
 הלכה ט וסימן תחלת השיטים האזיגו. יערוף. כשעירים. כי(שם ה׳ אקרא).
 [הצור.] אל. שחת (לו בניו). הלה׳. הלא (הוא). זכור. שאל. בהגחל .
. ירכיבהו. (בדד)  יצב. כי(חלק). ימצאהו. יסובבנהו. כנשר. יפרוש. ה׳
 ויניקהו. חמאת. ואילים. ודם (ענב). שמנת. וינבל. כתועבת . אלהיס .
 לא(שערום). ותשכח. מכעס. אראה. בגים. כעסוני. בגוי(נבל). ותיקד.
 ותלהט (מוסדי). חצי. וקטב. עם (חמת). ומחדרים. יונק. אשביתה. פן

 (יגכרו). ולא (ה׳). ואץ (בהם). יביגו. ושגים. וה׳ (הסגירם). ואויבינו
 ומשדמות. אשכלות. וראש. חתום (באוצרותי). לעת. וחש, ועל(עבדיו).
 ואפס. צור. ישתו. יהי(עליכם). ואין(אלהיטעמדי). מחצתי. כי(אשא).
 אם (שגותי). אשיב . אשכיר. מדם(חלל). הרנינו. ונקט 5 הלכה י ר׳ זעירא
 ר׳ ירמיה בשם רב אמר(י) שירת הים ושירת דבורה גכתבות אריח על גבי לבינה
 ולביגה על גבי אריח : הלכה יא שירת הים שלשיט שיטין. אז. לאמר. ורכבו.

. קמיך. אפיך. גוזלים. אויב . שמו. שלשיו. אבן. ה׳  לישועה. אבי
 נפשי . ברוחך. אדירים. כמוכה. פלא. בחסדך. קדשיך. אחז. אדום .
. ופחד. יעבור. קנית. לשבתך. ידיך. בא. טי [י]: הלכה יב סימן  כל
 שירת דבורה(י0 ששיםוחטשה [״] שיטין ותשר (י)(דבורה). לאמר. [י] ברכו.
ת. נתיבות . חדלו. אם . . ענ י נ  רוזנים. לה׳. משעיר. רעשה. מים . סי
. בישראל. בעם. צחורות. על. משאבים. פרזונו. [ה׳.] עורי.  חדשים. אם
. ברגליו. חקקי לב. המשפתים.  אביגועם . ירד. בעטלק. מכיר. [ספר]. כן
. לקחו. ממסילותס. גרפס. ל . ישב. ישכון. על. גלחמו. ע  ראובן. שכן
. יעל. באהל. גתגה. ליתד. עמלים [ז] ראשו.  נפשי. סוס. מרוז. ישביה. ה׳
 שדוד. סיסרא. לבוא. שרותיה. רחמתים. לסיסרא. רקמתים. אויביך. הארץ:

 פרק שלשה עשר
 הלכה א אבל בשירת דוד שבשמואל ובתהלים לא גתגו חכמים שיעור אבל
 לבלר מובהק מרצפן [ח] (0 במפתחות באותיות וסוף
 וכן תחלים כולו ואיוב ומשלי: הלכה ב (ח) מגלת אסתר צריכה שירטוט
) עשרת בגי המן ומלכי כגען ט )  באמתה של תורה M ספר גקרא: הלכה נ

 נוסחת הגר״א
 [א] האזיגו: [פ] הפסק: [ג] שבעים ושנים: [ד](והרמנ״ס נתנ את וא״ת כתנ סיס): [ה](נשלנו לית אלא
 סיד): [ו] עם . רווגים : [ז] וחלפה . שכב. כרע. וחיבב. בשש . טרכבוחיו. היא . שלל . צבעים .
 רקטה. יאבדו. בנבירחו (ניה כשלנו): [ח] (כסיא כצ״ל): [ט] מפני שנקראת ספר : [י] לר׳ חנינא בר
 אחור• של ר' הושעי' נהיר את כד הוינן קיימין קדט חנותא דר׳ הושעיא חביבך עבר ר׳ בא בר !ברא
 ישאלינן ליה ואטר: [כ] באחד עשר שיטין עשרת בסוף רפא שליף ונחית בהדי! קנטרה כדי: [ל] בר המדחא

 אנגיא בר סרה בר בווא בר אפלוטם בר דיוסים בה, פדום בד מעדי בר בעלקון בר אנתמרוס בר הרום בר הדורמ: [מ] בר בירתא גיגיניה: [נ] כמורדיא דלכרת: [ס] ר׳ זעירא אבא בר ירמיה רב טתנא בשם שמואל
 הלכה כמי שאומר פותח ורואה ומברך (כיה כירושלמי סיג דמגילה): [ע] גידל: [פ] רב מתנא אמר בברכה גדלו(ר״ל הגדול הנגזר והנורא נמ״ש נגמרא וכיה כירושלמי): [צ] ומלוך: [ק] לתלמידים הלכה למעשה הלכה

 כדברי המחמיר שנאמר : [ר] רחם ה׳ אלהינו על ציון כי :

 ממחאות כ״י. פייג (הליא) מובהק מצרפן: (הל״ח) המפורש ור יוחנן אמר(וכוי) חיי העולמים במרומים: (הל״י) ומקיים שכל דבריו(וכוי) אלהינו ונאמנים (וכוי) תמיר תמלוך (וכוי) שהדבר חלוי:
 כסא רחמים

 פרק יג בברכה גדלו שבירך על קה״ת ואע״ג דאיכא רגוואתא דסגרי דגרכת התורה מדאורייתא הכא קאי גגרכה על קה״ס בצבור שתקן עזרא ואנשי מסיג כמו שתקנו נל הכרכות והתפלות : הגאמרים כאמת
 נתלת יעקב

 הש״ש מדכתיג ואמת וז״ש כאמתה של תורה והוסיף משוס דנקרא ספר כלומר דואמת גילה דג״ז ככלל מה
 שנקראת ספר לאפוקי מסס״דדזהננלל מה שנקראתאגרתוכמ׳שהרשנ״א ורין גפיג למגילה]: ה״ג ומלכי
 ננען. היינו ביהושע סימן י״א שנתוני! שם ל״א מלכי כנען שכנשו ישראל אלו ננתנין נמי אריח ע״ג אריח
 וכוי וכל שיטה מלוקה לשתים כמי שירת האזינו והכי איתא להדיא כמסכת מגילה דף סז נל השירות כולן
 נכתנין ארימ ע״ג לנינה ולנינה עיג ארימ מון עשירה זו. היינו עשרת כני המן. ומלכי כנען נכהנין אריח
 ע׳ג אריח ולנינה ע״ג לנינה מ״ט שלא תהא תקומה למפלתן וסרש״י שלא יהא להם מקום להרמיכ צעדיו תחתיו
 וזהו דקתני הנא כל כנין כדין לא קאים. ריל ננין כמו זה אין לו קיום אס אינו נותן ארית ט״ג לנינה ולנינה
 ע״ג ארית : מאי כדין כו׳. ריל הא דקאמרת כל כנין כדין לא קאיס למצוה אמרמ כן מעינן ארית ע״ג
 אריח אנל נדיענד לא מפסיל נשכיל כך או לעיכונ אמרת כ! דאפילו נדיענד פסול אס לא נכתנות כ! :
 ה״ד אמר ר' יוסי כיח כוי. הלכה זו היא תשוכה על שאלתו כהלכה הקודמת אלא שהלכה זו משונשת מאד
 והגי׳ האמיתית כגי׳ הירושלמי פ' כני העיר וזיל מאי כדין למצוה או לעיכוכ איר לריח כר אחוה דרכ הושע
 נהיר את כד דסויי! קיימי! קדם חנותא דרג הושע חכיגך עגר רגי גר זנדא ושאלינן ליה ואימר כשם רכ
 לעיכונ ענ״ל וה׳פ ששאל אש למצוה או לעינוג ע״ז השיג נהיר את זוכר אתה כשהיינו קיימי! לפני המנות של
: היה ר׳ תייא כו׳. גס הלכה זו איתא כירושלמי ה׳ הנ״ל וה״פ ג י נ י ע  דודך רכ הושע ושאלינו! כוי ואמי ל
 שצריך לאומרן ננשימה אחת שמות של עשרת נני המן וגס תינת עשרת ציל עמה! ונננלי מסיים מיט כולהו
 בהדדי נפקא נשמתייהו משיה צריך לומר כול! משימה אחת: ךןץ ככתכן כו׳. ט״ש הוא וכצ״ל כנתק צריך
 להיות איש כראש רפא. ר״ל כשכותכין טשרת כני המן צריך לכתונ איש נראש השיטה ותינת את כסוף השיטה:
 בששה שיט!. ניל שטיס וציל הכי ואת גסיף שיטה ועשרת כסוף דפא. ר״ל ככל שיטה צריך להיות את
 גשוף השיטה וכשיטה י׳א צריך לכתינ טשרת כסוף רפא וכימ מן הירושלמי שהנאתי וכטא׳ח סימ! תרצ״א:
 שחיץ תגין בו׳. ט״ס יש כאן והיג כירושלמי שנין ונחין כהרי! קנטירא. וכתג עליו הג״י גםימ! תרצ״א
 נראה דשנין הוא מלשון שנצים כלומר כעי! שנצים שעושי! לכיס שאחד נולט מצד זה ואחד מצד שני כן איש
 כריש דפא ואת כנגדו כסוף אותה השיטה ומיש ונחין כהדין קנטירא נראה שר״ל שיה משני צדדיו כמו כנין
 השוה ולא יהא שוס כליטה. וכקרכן עדה מפרש עוד פירוש על זה וע״ש וזהו דקאמר הכא כדי שיפלו ולא יהא
 להס תקומה וכפי׳ השים שהנאתי כהלכה ג׳ כיון דאין שום גליטה אין מקום להרחיכ צעדיו: אחר הדכריס
 האלה כוי. לכאורה משמע דאתא לאשמעינן דהמן נא מזרע עמלק לכן מייחס אותו עד עמלק ועשו. ועוד
 אפשר ע״פ הירושלמי פיכ דיכמות דשם איתא להדיא דלאו כן המדתא האגגי היה אלא שקורא אותו כן שהוא צורר
 כן צורר ולפיז הוצרך לאשמעינן דכא מזרע עשו. ועפ״ז מדויק היטכ דקתני ית המן המדתא האגגי ולא קתני
 גר המדתא כר אגג כדקתני כאינך לפי שבאמת לא היה כן המדתא האגגי כדמשמע כירושלמי: בר לחינתיה
 דאליפז. ר״ל כן פלגש של אציפז דהרגוס של סלגש הוא לחינתה: דכי יתיה . כצ״ל רגיה יתיה ר״ל שגדל אותו
 מכל השרים: דקדם שכרי׳ גיניניה. הוא תרגום של פסיק לפני שכר גאו[: הין וייו דויזחא כו׳. ובמסכת
 מגילה גרסי׳ הכי צריך לממחחיה כמרוד' ללכרות ורשיי לא פי׳ התם מידי אכן מצאתי במס׳ בבא
 מציעא דף פיז עיא על הא דאיתא שם צריכה וייו כמורל' ללברות פרש״י ח״ל שם מורידא דלברות
 שם הנהר מורידא ען שרב החובל מנהיג כו הספינה להרחיקה מן האבנים והמכשולות עכיל ובכיי סי׳ תרצ׳׳א
 מביא כ' ריעות על הא דקאמר צריך למזקפה אס הכוונה על הכתיבה שצריך הוי״ו להיות גדולה או דקאי על
"י יייי״א: היףן מדא אמר כו׳ • היינו דעת ר״מ במש׳ מגילה וטעמא , י  הקריאה שצריך להאריך בקייאח ה
 לצריך לגלול קורס שיברך שלא יאמרו ברכומ פהובין כהורה: וחרא אמר פוממ ומברך. וזו דעמ ר׳ יהודה כגמרא
 דסיל דלא חיישינן לשמא יאמרו כרכות כמובין כמורה: ובפתחו עמדו כולם כוי. ודייק מדכמיכ כסיפא
 ויברך משמע שבירך כשעה שהיתה הסית פתוחה וכן הוא בירושלמי ס׳ מי העיר: במה גידלו. מדכתיכ
 האלהיס הגדול יע״ז שאל במה גידלו רכ אמר כשם המפורש שהזכיר שם המפורש ורכא אמר ככרכה גידלו שבירך
 על קריאת התורה: אשר כתן לכו כו׳. «סחא אחרת היי להם בברכת התורה כיחיד ומציגו כמה שינוי נוסתאות
 בגרכות שהיה גימיהס: ומלל ואומר. קאי אדלעיל גכרכת התורה בציבור לאחריו גולל החלת ואח״כ מברך
 וכתכ הכימ כהלכות ס״ת אפילו למיד כתחלה אין צריך לגלול אכל לאחריו מוח כיע דגולל תחלה כיון דגלאיה
 צריך לגלול כין גברא לגברא מש׳ס גולל קורס שיייו: לויט וכן כנביאים. היינו כברכת הפטרה אומר כן
 כדמוכח מהלכה י׳ וי״א דקחשיכ לכרכת הפטרה: ה״י ומיד טומד כו׳. זהו היה דוקא בימיהם כשהיה מגיע
 המפטיר לונאמן אתה סיה הקהל מוני[ דברי שנח וכיכ תום'בפסחים דף ק״ד עיכ וכתבו בם למהיט •שהפסק

 במחזורים כין וצדק לונאמן אף טל פי שכולו כרכה אחת היא אלא שבימיהם היו טוני! כאן דברי שכח: כל
 פעל ס' לממנהו. סרשיי נמשל, נשכיל קילוסו כמו מנו לה׳ נתודס וא״כ נדנר של שנח להקנ״ה יש להחמיר
 ולומר נממידה. ועוד פי׳ רש״י שם פי׳ אחר דלמענהו הוא לשון עדות וא״כ מונח מזס דבעי' לומר שנח של
 הקריה נעמילה כמו לעלות געי׳ געמילה לכתיב ועמדו שני האנשים : הלכה י״א ייב ייג אינו מן הצורך

 לפרשם

: כל השיטה. ריל כל המנין כלומר כל הפרשה של ובראשי חדשיכם [ונדי תינת נל ליתא]: ואס היה נשנת מ  ד
 כוי. מלתא כאנסיה נפשיה הוא וקאי לעני[ ההפטרה ונ״ל דאין כאן מקומו ונשנית לקמן פ׳ י״ר הלכה כ׳ ושם אפ־שה
ללח שירת סלויס. היינו שירת האזינו וקרי ליה שירת הלויס לפי שהלויס היו מחלקין : עיש  אייה כי שם ביתם י
 כ! בכית המקדש כל שבס במוסף פרק אמד משירה זי: מששה קרויות. שנששה שכתות היו גומרץ שירת
 האזינו ובשכיעימ חוזרי! לומר מממלהה והכי אימא כירושלמי דמגילה פ׳ כני העיר: וישמן לו כי ידין. ובמש׳
 ריה דף ליא הביאו רש״י ותוס' במקום וישמן וירא ה׳ וינאץ ובמקום שכתוב כאן לו כתוב שם לולי כעש אויב.
 וסרמנ״ם כמב במקום כי ידין כי אשא אל שמיס ומיין כטאימ סי׳ תכית ועיש בט׳׳ז. וכתכ סומכים הטעם
 שמסיימין נמנייניס אלו לפי שהן דברי תוכחה כדי שיחזרו המס בתשובה מכ״ל והיינו לסי מנהגינו שממלקין
 אומה ננהנ׳׳נ כמו שהיו מחלקי! ננהמיק: ויש לה פסוק כוי. נ״ל שכצ״ל ויש להפסיק שיטה מלאה כו׳ ופירושו
 קולס השירה מניחן שיטה שלימה פנויה וכ! למטה משירה וכ״כ כס׳ מכתנ מאליה פרשת נשלח: כנגד כך
 כוי. הלשון זה לחוק מאל וצראס לי טל פי דאיתא כמסכת ר״ה אמר רכ כדרך שחלוקי; כאן כך חלוקין בכית
 הכנסמ ופרש״י כמו שהיו ממלקין שירת האזינו כבהמ״ק כך קוראיו אותה הששה שקוראין בס״ת והשבימי קורא
 מן השירה ולהלן מ׳כ. וזהו לקתני הכא כעל כך נהגי לעשות שיטותיה של הורה כלומר כמו שהיו ממלקין
 בבהמ״ק כך היי ממלקין ססרשיות כשקורין בסורה ומצינו כמה פעמים כמס׳ זאת שקורא לפרשה שיטה. ומי״ל

 דקאי אהלכה לנתריה וה׳׳פ כנגד כך נסנו לעשות שיטותיה של הורס כמו שמפרש לקמן וסרמביס וסראיש והטור
ט סימן ממלה השיטן כו׳. מרכוכ דברים יש כאן פעמים נרשם רק תיגה י י ו ל p : , 1 ־ c ם 1 ו פ נ  כהני ל״ייז ש
 אחמ ממסמלת השיטה ולפטמיס מכיא כמה מיבוה משיטה אממ ומי"! ישגא הקורא ולא ידט מהו מממלת השיטס.
 גס שורה החמישית המתחלת הצור נשכת לגמרי מ״כ אמתיק לשון סרמכ׳ס פ״מ מהל׳ סית שהביא מנין השיט!
 בסידור נכון וזיל צורת שירת האזינו כל שיטה ושיטה יש כאמצמ ריוח אתר כצורת הפרשה הסתומה ונמצא כל

 שיטה חלוקה לשתים וכותבים אוסה בשבטים שיטות ואלו הן התיבות שבראש כל שיטה ושיטה. האזינו יטרוף
 כשמירים כי הצור אל שחת הלה' הלא זכור שאל בהנחל יצב כי ימצאהו יסובבנהו כנשר יפרוש ה׳ ירכיבהו ויניקהו
 ממאת בני ודם שמנת וינבל כתועבת אלהיס לא ותשכח מכעס אראה כניס כעשוני כגוי ותיקד ותלהט חצי וקטכ
 מס ומחדרים יונק אשביתה סן ולא ואין יכינו ושנים וסי ואויבנו ומשדמות אשכלוה וראש חתום לעת ותש ועל
 ואפס צור ישתו יהי ואין מחצתי כי אס אשיב אשכיר מדם הרנינו ונקם מכיל וכל זם משכים למ״ש כאן אלא
 שיש כאן כמה טסיוח ואין חילוק כין גירםת הרמכ׳ס לגירסת דהכא רק בשורה כ״ג שכתב כאן ואילים והרמכ״ם
 כחוג גני והאור תורה כס׳ סאזיט מסכים לגי׳ דהכא: ה״י ארית כוי. פרש״י כמגילה דף טז ט״כ ארימ
 הוא הבחנ לנינה היא החלק שהוא נסליים מן הנמנ וארימ מצי צנינה והרי! כמג גזה פי' אמר אמנם הא״ת
 ססניס לפרשיי וט״ש פרשה נשלח: הי״א שירת סיס שלשים שיט! כו׳. וקתשינ כאן התמלמ המינוח שככל
 שיטה ישיטה יכן נתנם הא״ת פ' כשלה ואי! כיניהס שינוי זולת כשיטה למ״ד שכתיכ הכא מי והא׳ת הניא
 בשיטה למ״ד מממלת כמיכמ סיס ותיבת מי שייך לשורה ניט ועיש כא״ת שקיא תגר טל מדפיסי ספרי הרמנ׳ס
 זמל מדפיסי מקראומ גדולות יקטנומ ששינו בצורת השירה כאשר כדאו מלכם ולא ידמו שיש קפידא בצורה השירה
 לבן אל מסן אל מראיהס זולת כפי מיש מא״ת וכן נהגו סופרי זמנינו ככתיבת ס״מ: הי״ב סימן שירת
 לגורה סיה שיצוין וקמשינ הממלש כל השיטין. גם בזה לא משגימו המדפיסים להדפיס שירה דבורה כדינה .
 ויש כאן גיב איזה טעיות מדא ללא קמשיב רק(ס״א) [סי] תיבות וגכללן קמשיג ס״ה והואיל שהפוסקים לא
 זכרו מזאה השירה מידי כיון דלא נפקא מיניה מידי לדידן שאין אנו כומכין נכיאיס וכהוביס כמו בימיהם גלל
 כן לא אוכל ליישכ הלכה זו טל מכונו. רק אתקן קצת טמיות שנפלו כה והן הנה כין חיכה פרזונו לחיבה מורי
 נשמט שיטה אחת המתחלת ס׳. גס בין תיכח מכיר לחיכה כן נשמט שורה אחת סמתחלת סופר. ותיבת כן
 צ״ל כן: ראובן שכב. צ׳ל ראובן שכן. ועפמ״ש שהסירים כאן שתי שיטות איכ סס (ס״ג) [ס״כ] שיטין
 ובמקרא אמס קטנה מצאתי ס״ל שיטות וממש כל השיטות מכוונות לשיטת הלכה זאת עד שדוד ומשם ואילך

 מתחילין נל השיטות כתיבה אחרת הכתובה כאן: סליק פרק שגים עשר

 וכו׳. דהיינו גשירה הכתיבה בשמואל
- ייח כשירה זו לא נתנו חכמים שיטור . . . . ~ - -
 בכמה שיט! צייכין לכתוב אות!: אבל סופר מובהק כו׳. ניל דסגירסא שכסיא מיקר וס׳פ שסופר מובהק
 מרצפן בסתימות שמכוון במחלת םשורס תיבה בהתחלת מנץ ובסוף השיטה כותב התיבות שיש בהן אתנחתא
 וסוף פסוק ומכוון תמיר ליתן ריוח ממט בסוף המנץ. ובן הוא מושה באיוב ומשלי וספר הסלים לפי שיש בהן
 פשוקים קצרים והרבה הפסקות ככל פשיק: ה״ב ספר נקרא. ומש״ס כמי שירטוט כמו גס׳ת הלכה
 למשה מסיני לגמינן שירטוט ה״ס גמגילה. וגמסכת מגילה דף טז ס״ג ילפינן לה מקרא אחרינאוהכי איתא
 שס לברי שלום זאמת מלמד שצריכה שירטוע כאמתה של מורה [אכל נאמת גס גרייתא שלנו מרמזת לרשת

 פרק שלשה עשר הלכה א אבל גשירסדוד
 י י ב׳ כ״ג וגתהליס י'
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 המפטיר ואוחז את התורה ואומר שמע ישראל פסוק הראשון בנעימה ואף
 העם עונין אותו אחריו: הלכה י [«] וחוזר ואומר אחד אלהינו נדול אדונינו
 קדוש [י] אחד אלהיגו גדול אדונינו קרוש ונורא שמו כנגד שלשה אבות ויש
 אומרים כגגד שלש קדושות: הלכה יא (תחלים עא) וצדקתך אלהים עד מדום
פ קלה) ה׳ שמך לעולם ה׳ זכרך לדור  אשר עשית גדולות אלהים מי כמוך (ש
 ודור הכל תגו עוז לאלהים ותגו כבוד לתורה (שם לד) גדלו לה׳ אתי וגרומםה
 שמו יחדיו. וצריך להגביה את התורה בשמע ישראל ובאלו ייחודין שלשה
 [כ] גדלו לה׳ אתי: הלכה יב ועוד צריך [לומר] על הכל יתגדל [ל] וישתבח

 ברוך אתה ה׳(א) משמח ציון בבניה: הלכה יג שמחגו יי׳ אלהיגו כו׳ שלא
 תכבה נרו לעולם בימיו תושע יהודה וישראל ישכון לבטח ווה שמו אשר
 יקראו ה׳ צדקנו(ירמיה כג) ברוך אתה ה׳ מצמיח קרן ישועה לעמו ישראל [א]:
 הלכה יד על התורה ועל הנביאים ועל יום פלוגי הקדוש הזה אשר גתת לגו יי׳
 אלהיט־ לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת על הכל ה׳ אלהינו אנו מודים לך
 ומברכים את שמך תמיד אלהי ישענו ברוך אתה ה׳ מקדש ישראל ויום פלוגי
 חוץ משבת שאינו מזכיר בחתימה ישראל אלא מקדש השבת בלבד ^השבת
 קדמה לישראל כדכתיב (שמית לא) כי ששת ימים עשה ה׳ את השמים ואת

מל,אויתפאר ויתרומם ויתגשא ויתעלה ויתהדר ויתקלם (הגכבד והגורא) שמו של

 הארץ וביום השביעי שבת ויגפש ואומר(שם טז) ראו כי ה׳ נתן לכם (את)ינ
 השבת שהיתה כבר: מלך מלכי המלכים הקב״ה M בעולמות שברא העולם הזה והעולם הבא כרצוגו
* *כרצון כל עמו בית ישראל תגלה ותראה מלכותו עליגו במהרה ובזמן קרוב t » m • ד ז י ר ר * * * ר ד £ 
ו ncry 1 והוא יבגה ביתו בימיגו ויחון פלטתגוופלטת עמו ישראל ברחמיו וברוב חסדיו « u 
ה אמרו כולן כדי לקיים ברכת שבע כגגד ז׳ קוראים W וכן בשלום ובחן ובחסד וברחמים המקום (הוא) יעשה עמגו בעבור שמו הגדול מ ל  הלכה א ו
 אתה אומד בכ״ב פסוקים בגביא כ״א כגגד ז׳ קרואים מג׳ ג׳ה6£ואמרו אמן: הלכה ינ(ואח״כ מגביה את התורה ואומר אחד אלהיגו גדול
) בד״א בשלא תיגמו ושלא דרשו אבל אדונינו קדוש ונורא שמו לעולם ועד ומתחיל בגעימה ואומר ה׳ הוא האלהים ב )  ואחד כנגד חזן הכגסת: הלכה ב
 ה׳ שמו ואחריו עונין אותו העם וחוזר וכופלוועונין אותו פעמים): הלכה יד
 מיד גולל ספר תורה עד שלשה דפין ומגביהו ומראה פני כתיבתו לעם העומדים
 לימיגו ולשמאלו ומחזירו לפגיו ולאחריו שמצוה לכל האגשים ולגשים לראות

) שלשה או חמשה או ששה בגביא ודיו: ג  תרגמו ודרשו הטפטיר מפטיר (
 הלכה ג ברות ובשיר השירים M באיכה ובטגלת אסתר צריך לומר על מקרא
 מגילה ואע״פ שכתובה [י] בכתובים : הלכה ד הקורא בכתובים צריך לומר

 ברוך אתה ה׳ אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצוגו לקרות בכתבי הכתב ולכרוע ולומר (דברים ד) וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל
^׳(או)(תחלים יט) תורת ה׳ תמימה משיבת נפש והמפטיר נותנו לחץ הכנסת  הקדש: הלכה ה במנלת אסתר אמרו שצריך להזכיר בו זמן ולאחר קדיאתהז
 צריך הקורא לומד בא״י אם״ה(י) האל הרב את ריבנו והדן את דיננו והנוקם והוא חוזר התורה W לכסות ראשי הקרואים שאין כבוד להיות התורה יחידה
 את נקמתנו M והגואלנו והמושיענו מכף כל עריצים ברוך אתה ה׳ האל וכיוצא בו אינו מן המובחר שיעמוד החזן יחידי לפני התיבה אלא שיעמדו
 [י] העוזר ומושיע. כגגד עלבוגה של (י) תורה מברכין וי״א כגגד עלבוגס*?אעמו אחד לימינו ואחד לשמאלו כגגד אבות (ויש אומרים פורס את שמע
 של ישראל טברכין: הלכה ו ועוד אטרו שכן צריך ליתן שבח והודאה על שיאמר יוצר אור וקדוש וטעם לדבר על הברכה שמברך על התורה ועל
 העבודה) כך היו גקיי הדעת שבירושלים עושץ כשהיו מוציאין את התורה
) קטן קורא בתורה י )  ומחזירין היו הולכין אחריה מפגי כבודה [°]: הלכה טו
 ומתרגם אבל איגו פורם את שמע לומר יוצר אור ואיגו עובר לפגי התיבה ואיגו
 גושא את כפיו: פוחח הגראים כרעיו או בגדיו פרומין או מי שראשו מגולה
 פורס את שמע ויש אומרים בכרעיו ובגדיו פרומים פורס אבל לא בראשו מגולה
 [ע] איגו רשאי להוציא אזכרה מפיו בין כך ובין כך מתרגם אבל איגו קורא
) סומא ב ) ז  בתורה ואיגו עובר לפגי התיבה ואיגו גושא את כפיו: הלכה ט
 פורם את שמע ומתרגם רבי יהודה אומר כל שלא ראה מאורות מימיו איגו
 פורס את שמע: הלכה יז קטן M שאמרו מבן שתים עשרה שגה ולמעלה
 פורס את שמע M והעובר לפני התיבה והנושא את כפיו עד שיהיה בן
 עשרים שגה ובעל זקן אבל אין לו זקן והוא בן עשרים [ק] אע״פ שנראה
 כסריס וי״א אפילו סריס עצמו מותר אבל אם ני] עלה זקנו אפילו מבן י״ח
 מותר לעבור לפגי התיבה ולישא את כפיו: הלכה יה(ל) במגילה הכל כשדין
 לקרות את המגילה חוץ מחרש שוטה וקטן ר׳ יהודה מכשיר בקטן. (ט) א״ר
 ״ לוי מגלת אסתר צריך לקרותה בלילה ולשנותה ביום שגאמר (תחלים ל) למען

 "''""*יזמרך כבוד בלילה ולא ידום ביום(לפיכך גהגו לקרותה במוצאי שבת שתים)
 גוסחת הגר״א ר׳

 [א](וגגמ׳ דידן פסחים דף קי״ז נ׳ איתא מגן דוד): [ב] בתורה: [ג] ובקהלת(ועמיש רבעו באוית סיס היצ)
 [ד] בין הכתובים:[ה] הנפרע לנו מצרינו המושיענו מכף כל העריצים (וליה כס״א העדציס.וגגמ' ליג המושיעגו
 כוי אלא והמשלם גמול לכל אויבי נפשינו): [ו](כגמ׳ זנוסחא הנפרע לישראל מכ״צ האל המושיע): [ו] שחיק טמיא
 לטזגא: [ח](ריל בשמע שאומרים כפתיחת הארון קודם קריאה והמפטיר אמרו) היכן פוחח(ריל החזן): [ט] ואחיכ
 טנביה את החודר, ואומר אחד אלהינו נדול אדונינו קדוש ונורא שטו לעולם ועד יחוור: [י] היא : [כ] אחד
 אחד אחד ובגדלו לה' אתי וטחחיל בגעימה ואומר ה' הוא האלהימ ה׳ שמו ואחריו עונין אוחו העם וחוזר וטפלו ועוני! אוחו פעמים: [ל] ויתקדש: [מ] הנככד והנורא: [נ] לראש הקרואים: [ם] ויש איטרים פורם את שטע

 שיאמר יוצר אור וקדוש : [ע] שאינו: [פ] םבן י״נ שנה (ועי׳ אור זרוע סימן תשכיב): [צ] ואינו עובר לפני התיבה ואינו נושא : [ק] אםור שנראה: [ר] נתטלא:

 נוסחאות כ״י . (הלי׳ג) שלא יכבה נת לעולם יעי: פי״ד (הליג) צריך לברך ולומר: (הל״ד) צריך לברך ברוך(וכו׳) לקרוא: (הל׳׳ו) ריב בשמ ר׳(וכוי) רשיעא שהיק נרמי למזנא: (הלי״א) עוז לאלהינו
 (וטי) שלשה ובגללי ־. (הלייב) וברצון יראיו וברצון (וטי) ופליטת עיי בהמון רחמיו וברוב חסדיו לחן ולחסד ולרחמים לחיים ולשלום והוא ירחם עלינו ועל כל עמו בית ישראל בעבור :
 (הלי״ג) התורה למעלה ואומר ג (הלייד) האנשים והנשים (וכוי) ישראל ועוד אומר תורת: (נ״א) ישראל ועוד אמר ברוך שנתן חורה לעמו ישראל בקדושחו חורת (וכוי) נפש וט׳ בל הפםוקים והטסטיר :

 (הלט״ו) אור בצבור ואינו (וכוי) אבל בראשי: (הלי״ח) לוי צריך(וכוי) טשומ יזמרך כבוד ולא ידום ושבקון (וכוי) עצרה קורין עד חציו ומשלימין:
 כסא רחמים

 ברוך כו׳. כולה חדא ברכה ויש כאן שינויים משאר כרכות והכסף משנה פי׳ג מהלכות תפלה האריך ליישב פרס יד ועוד אמרו כו׳. אין כן מנהגנו: ברוך מרדכי כו׳. וכיה בירושלמי פרק בני העיר ומנהגנו
 הבל עיש . וכתב מהרייט צהלו( סימן ע״ג שאין ראוי שיעשו הפסק אלא יאמר הכל בב״א להראות שהכל י לומר כמ״ש כטור שו״ע סימן תר׳צ סעיף סז [ועיש כהגר״א]: איר ליי כו׳. בריש מגילה טא
 גרבה א׳: משמח ציון בבניה . וכ״ס נסחת סראב״ד בסשגות סי״ב מסית אגל נסחת הרמב׳ס בונה ירושלים מימרח דביל אך מייחי קרא אלהי אקרא יומס כו׳ ואחיכ איר חלט אמר עולא כיראה חייכ אדם כוי ומייתי
 עיש : [בימיו תושע כו׳. גנוסחא שלנו ציתא וגס מגן דוד כגמ׳ דיצן והא כהא תליא דציל מעין החתימה]: האי קרא למען יזמרך כיי: לפיכך נהגו לקרותה כו׳. טון דדרשינן מהאי קרא דצריך לחזור ולקרוחה היה

 נחלת יעקב

ג : הייד השבת קדמה לישראל. את שמע ומפרש כגמרא הטעם ח״א משוס כבוד פרשיי הואיל וממציא עצמו לדכר שאינו כטדו תקנו לו זה ' י יע"1 מזה גתוש' פ' מ'פ י1 יויי ע י מ פ מ מ ה נ י  לפרשם כי המה נום״ ג

 הגאולה ועל הפדות וחותם בא״י האל הגקמות המשלם גמול לאויבים ומגן
 לצדיקים ומושיע עמו (0 מיד שוגאיהם ואחר כך מקלס לצדיקים ברוך מרדכי
 ברוכה אסתר ברוכים כל ישראל ורב אמר צריך לומר אדור המן וארורים בגיו
 אטד רבי פגחסצ״ל חרבוגה זכור לטוב: הלכה ז ר׳ ברכיה רבי ירמיה רבי
 חייא בשם רבי יוחנן כד הוה מטי ר׳(יוחנן) [יוגתן] להדין פסוקא (אסתר ב)
 אשר הנלה נבוכדנצר הוה אטד נבוכדנצד רשיעא DI שחיט שמוי 0) למזגא
 לטבא טבתי׳ ולביש בישתיה שנא׳ (טשלי י) זכר צדיק לברכה ושם רשעים
 ירקב: הלכה ח (ח) המפטיר בנביא הוא פורס על שמע באיזה שמע אמרו
 בשמע של ספר תורה [ח] חיכי(ט) פתח אשרי יושבי ביתך ואח״כ עומד המפטיר
 ואומר (תהלים פי) אין כמוך באלהימ ה׳ ואין כמעשיך(שמות טי) מי כמוך באלים
 ה׳ מי כמוך נאדר בקדש נורא תהלות עושה פלא (חהלים קמה) מלכותך מלכות
 כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. ה׳ מלך ה׳ מלך(שמות טי) ה׳ ימלוך לעולם
 ועד (ישעיה טב) ה׳ חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר (תהלים כט) ה׳ עוז
 לעמויתן ה׳ יברך את עמו בשלום (נחמיה ט) אתה הוא [ה׳] לבדך אתה עשית
 את השמים שמי השמים וכל צבאם הארץ וכל אשר עליה הימים וכל אשר
 נהם ואתה מחיה את כולם וצבא השמים לך משתחוים: הלכה ט מיד גכגס'

 הגהות הגרי״ב
 (א) ניא מנחם : (ב) [מגילה דף כג.]: (ג) ניא גי׳ הגמ׳ ה׳ או ו׳ או י׳: (ד) ניא ליחא : (ה) ניא
 שכיגה : (ו) ניא ישראל: (ז) גי׳ הערוך למגזי [ובילקוט תהליס ס״ שי״ט הגי׳ הוו זהירי! למינו לטבא
 טיטתיה ולביש בישותיה]: (ח) [מגילה דף כד.]: (ט) נ״א פותח: (י) [שס] : (כ) [שם]: (ל) [מגילה

 דף יט.]: (ט) [שס ד.] :

 לכבוד שיעבור לפני סחיכס . וח״א משום אנצויי פרש׳י הדבר כא לידי מחלוקת אני מפטיי־ ואתה תעבור לפני
 התיכה: בשמע של סית . גמרא דהכא לא סיל כפרש״י כמגילה וכמ״ש הטור סימן ס״ט דפורש על שמע
 היינו שאומר כרכו וכרכה ראשונה של ק׳ישאלא דגמרא דהכאסיל דפורס את שמע היינו שמע של ס״ת שהיו
 לגילין לומר קידם קריאת התורה הפסוק של שמע ישראל כדקתני לקמן הלכה ט׳ וזהו אומר המפטיר. ולקמן
 כהלכה י״ר איתא בשם ייא דפורס את שמע כמו שמפרש רש״י כמגילה: היכא פתח • השתא מפרש מהו
 שמע שלש״ת ע׳ז קתני מהו היה אומר המפטיר ומניה נשמע שהיה אימי שמע : היי חוזר ואומר אחד
 אלהיט כוי. נ״ל שכצ״ל ואומר אחד אלהיט גדול אדונינו קדוש ונורא שמו וכל השאר כפל ומיותר: כגגד
הי״א צדקתך כוי. וצריך לומר נמי צדקתך וכל הענין כדמפרש : ח ־  שלשה אבות. ומשיה אומר ג' צשונוח של ש
 ואזיל: גדלו לה'. כספר נחלת אריאל גרס ובגללו לה׳ אתי. ליל שצריך להגביה את התורה כאלו שלשה
 יחודין שמזכיר השם . היינו אצהיס מי כמוך. ס' שמך. ה' זכרך. וגם גגדלו לה' אתי צריך להגביה
 התורה . ולי נראה שכצ״ל שנאמר גדלו לה׳ אתי ומדכתיב גדלו הוא לשון גידול והגכה ומש״ה צריך להגכיה
: הייד מיד 1 י נ ע  כאלו שלשה ימיי'( : לוי״ב ועוד צריך. ריל שצריך לומר עוד על הכל יהביל י5ל ה
 גולל ש״ת. והוא לפי מנהג שכימיסס היו נוהגי! להגביה ולגלול קודם קריאה וכיכ סרמיא כשיע סימן קל״ד
 דמה״ט סידר הנ״י דיני הגבה קודם קריאת התורה לסי שכן היה מנהגם ועד סיום כן הוא מנהג ספרדים:
 לכסות ראשי הקרואים . כתוג גס׳ ניא דהאי לכסית פירושו לשין מנין כדכתיכ במכסת נפשות . והיפ שחזן
 הכנסת נותן התורה למפטיר עד שמנה מי יעלה לתורה: שאין כבוד להיות התורה יחידה. ומשים נותן
. קאי אדלעיל ׳  המפטיר לחזן הכנשת והמפטיר עומד אצלו שלא יהא התורה יחידה: וי״א פורס את שמע ט
 נהליח דקתני כאיזה שמע אמרו כשמע של(קיש) יס״ת] ע״ו קתני והייא סכלי לפורס את שמע היינו שאומר יוצר
 אור וקדוש וזהו נקרא סורס את שמע וכ״כ רשיי במתני׳ דמגילה: וטעם לדבר כו׳. זמש״ס המפטיר
 כנכיא פורס על שמע כדי שיגרך על התורה ועל העבודה דתפלה היא כמו העכודס וזהו כטעם הראשון
 כמסכת מגילה מפני הכבוד ומש״ה תקנו שהמפטיר כנביא יהא סורס נמי על שמע ל«ייי : הט״ו אבל
 איני פירס על שמע. לפי שכא להוציא רבים ידי חובתן וכיין שאיני מחייב גדגר אינו מוציא סרגיס ידי מוכתן
 ומש״ה אינו פורס את שמע ואינו טוכר לפני התיכה. וכנושא כפיו סטעס שאין כבוד לצינור שיסא כפופי!
. ובמגילה גרסי' פוחח ופרש״י שהוא תרגום של יסף: אבל איני ת ת ו  לברכתו. רש׳י כמגילה דף כ״ר: פ
 קורא כתורה כוי סרשיי כזה נמי הטעס שאין כבוד לציבור בראשו מגולה לקרות או לעכור לפני
י : הט״ז סומא כוי. סטעס מבואר כמסכת מגילה אעיפ שהוא אינו ' פ  התיכה או לישא א" כ
 רואה מימ הוא נהנה גמה שאחרים רואי! המאורות להורתו הדרך אשר ילך. ור״י לית ליה האי שברא זמש״ס
 אמר מי שלא ראה מאורות מימיו אינו פורס: היץ קטן שאמרו כו׳. הלשון תמוה למהית לומר למגן
 י״כ שנה ולמעלה פורס את שמע דאכתי קטן הוא ולעיל קתני דקטן אימ סורס על שמע לכן ג״ל שכציל קטן
 שאמרו מכן י״ג שנה ימעלס פירס את שמע וכ״כ כש״ע סימן ניג יסיט. ימצאתי באגולה לגרם סכי קטן
 שאמרו עד שלש עשרה שנס משם ולמעלה פורס את שמע וזהו משכים למיש : והעובר כו׳. נראה דאו או
 קתני עד שיהא כן עשרים או כעל זקן וכן מוכח להדיא מסיפא דהלכה זו וכימ מדברי הנ״י כאימ סימן ניג
 וכתבי תיס׳ גמגילה הא דגעינן געל זקן הייני גתיצ או להיות שין נקגיעות אגל באקראי געלמא יוכל להיות שיין
 משהביא כ' שערות וכן כנ״כ כתיו תיס׳ דוקא ליפא כפיו כקביעות תדיר סוא דכעינן מילוי זקן אכל באקראי
 בעלמא יוכל לישא כפיו אעיפ שלא נתמלא זקנו וכיכ תוספות כמסכת חולין דף כיד וכ״כ נטאיח סימן נ״ג :
 הייה חוץ מחש׳ו. הטעם מבואר במסי מגילם דף י״ט צפי שאינן כצי חיוב ומש״ם אינן יכולין להוציא
 הרגיס ידי חוגת!: ולשגיתח גיוס ־ הכי איתא גמגילה דף ד' ופרש״י זכר לנס שהיו נועקין גימי צרתן
 לילה ויום: שנאמר כו׳. ופרש׳י שס דהאי קרא דרשינן בפסיקתא על מרדכי ואסתר: במוצאי שנת שתים.

 שהי׳

 ריל שהיה מקודש מששת ימי בראשית קידם שנתקדשו ישראל בקדושת התורה והכי איתא במש׳ ביצה דף טיז
 אטו שכת ישראל מקדשי שכת מקדשי וקיימא. וע״ז מביא הכא ראייה מדכתיב ט ששת ימים כו׳. הרי שנתקדש
 יום השבת מימי הבריאה קודם לישראל: ואומרים ראו. כצ״ל ואומר ראו כו׳ ודייק מדכתיכ השבת כה״א
 הידיעה משמע שנתקדש מקודם אבל ייט נתקדש ע״י ישראל המקדשי! החודש מש״ה מזכיר בייט ישראל ועיש

 במסכת ביצה: סליק פרק שלשה עשר

ר היא ולמה אמרו כול!. אפרקי! דלעיל קאי קתני שהמפטיר מברן כל הברכות ש ה ע ע ב ר  פרס א
 י דקחשיכ כפי שלפניי וע״ז שואל ולמה מברך המפטיר כל הברכות כולן ומשני
 כדי לקיים כרכות שבעה נגד שבעה שקוראים כתורה משיה מברך המפטיר שבע כרכות והיינו שתים
 כתורה אחח לפניה ואחת לאחריה ואי לפני ההפטרה וארבע לאחר הפטרה וכ״כ תוס' כססתיס דף ק״ד
 טיב: וכן אתה אומר. ר׳ל משיה מפטירין כנביא כיכ פסוקים. כיא נגד ז׳ קרואים שכל אתר לא יפתות מג״פ
 ואיכ הס כיא ועוד פסיק אחד קורא המפטיר נגד חז[ סכנסת. אבל כמסכת מגילה דף כיג איתא דהמפטיר
 בנביא לא יפחות מכ׳א פסוקים נגד שבעה קרואים ולא קתני שם אחד כנגד מזן הכנםיז: ה״ב בד״א שלא
 תרגמו כוי. ריל בדיא שלא יפחות המפטיר מכ״א פשוקים כשלא תרגמו אכל אס יש שם מתורגמן מותר
 לפחות מכ״א פסזקים . והכי איתא להדיא במגילה דף כ״ג אהא דתניא התס המפטיר כנביא לא יפחות מכ״א
 פסוקים פרין והאמר רב שמואל כר אבא זימכן סגיאין הוי קאימנא קמיה דרכי יוחנן וט הוי קרינן עשרה
 פשוק׳ אמר לן אפסיקי ומשני מקום שיש תורגמן שאני דתני רב תחליפא כר שמואל ל״ש אלא כמקום שאין
 תורגמין אכל במקזם שיש תורגמין פיסק ופרש״י הטעם שיש טורח לציבור ומשיה מותר לפחות וה״ה כשדורשס
 גמי מהאי טעמא: ל/״ג ברות וכשיר השירים כוי. יש כזה מחלוקת הפוסקים א׳ מכרכי! על שארי מגילות
 או לא אבל מנהגנו הוא שלא לכרך על שוס מגילה אלא על מגילת אסתר וכ״כ רמ׳א כש״ע איח סימ! חין וז״ל
 ונוהגין לומר שיר השיריס כשבת של חול המועד כו׳ וכן הדין בסוכות עם קהלת ונוהגין לומר
 רות כשבועות והעם נהגו שלא לכרך עליהן על מקרא מגילה ולא על מקרא כתוכיס עכ״ל ועיש
 בט״ז הטעם וכיכ סכי׳ כסי׳ תקנ״ט שאין מכרכין מל שוס מגילה חון ממגילת אשתר. ונ״ל לישכ שלא יהא
 מנסגנו חולק ip מסכת סופרים טפמיש כט״ז סטעם שאי! אנו מברכי! לפי שאיני כתיבים על הקלף וכגליון רק
 כחומש ש וא׳כ ייל דמסכת סופרים מיידי כשהיא כתוכס בגליון כמו שהיה טמיהס כל ספרים כחוכיס טל סקלף
 ובגליו! אכל אנו שאין כותכין בגליון אין לכרך וכן יש ליישב לקמן כהלכה ד׳ דקתני הכא שמכרכין כשקורא
ה כגגד עלטנה של תירה. נראה י ה : ל ' נ כ  גכתוכיס. ואנן אין מכרכי! אלא דהכא מיירי כשכתוכים כייגא י
 שרוצה ליישב כזה קושית הרין וזיל יש לתמוה כרכה זו אמאי פותחה ככרוך שהרי סמוכה לגרכה שלפניה דהא
 מגילם וודאי דלא מססקא כי היכא דלא מפסיק ק״ש בברכותיה דמש״ה חשכינן ברכה אחרונה שלה סמוכה
 לחכרחה. ייל דהא כרכה אחרונה לאו אקריאת מגילה נתקנה אלא שהיא כרכה כפ״ע שנתקנה על הנס עכ״ל
 הרין וזהו דקתגי הכא כנגד עלבונה של תורה או כנגד עלבונה של יסראל מכרכין וא״כ לא הוי סמוכה לחברתה
: ה״ז שחיט שמוי. ט״ס הוא וכצ׳׳ל שחיק שמו או שתיק עצמותיו וכן סגירסא כביר ו י י ג ח ג מ ת י  ומש״9 פ
 הרשה מ״ט וזיל ר' כרכיה ירי חלבי משים רשכינ ור׳ יונתן כשהיה מגיע לפסוק זה אשר הגלה טי הזי
 אמר נכוכדנצר שחיק עצמות ומקשה המדרש למה לא אמר כן כירמיה. פ" כשמות של נ״נ הכתובים כירמיה.
 אלא כל נ״נ דכתיכ בירמיה חי הוי כרס ההא מת הוי וע״ש כמ״כ ובידי משז: למוגא לטכא כוי. פי׳
 סקכ״ה משלם לרשע כרשעתו ולצדיק כצדקתו: שגאמר כו׳. קאי נמי אדלעיל מש״ה אומר כרוך מרדכי
 וארור המן שנאמר זנל צדיק לברכה ושס רשעיס ירקב ומש״ס כשהגיע לשס של נינ אמר שחיק עצמותיו וכן
ח המפטיר בנביא כו׳. פרשיי גמגילה מי שהוא רגיל להפטיר בנביא מקנו חכמים שיהא פורס י  נסמ! : 1ו



א ר מ ש ה ע ע ג ר ק א ר ת סופרים פ כ ס  מ
מ^(התירו) (ט) אבל שונין ודורשי; בהם צריך דבר נוטל ובודק אבל בשטרי

 ר״מ כי החליף בכנשתא שמע קליהון דסדרא אמר עד טתי אתם עושים אתהג
 הדיוטות אע״פ שמסורגלין אםור לקרות בהן: הלכה ד (י) ברכות שכתבו
 בהן ענינות הרבה מן התורה אין מצילין אותן p הדליקה מכאן אמרו כותבי
 ברכות כשורפי תורה(כ) מעשה באחד שהיה כותב ברכות והלך רבי ישמעאל
 לבודקו כיון שהרגיש קול פרסותיו של ר׳ ישטעאל נטל תכריך של שטרות
 וזרקו לתוך הספל של טים בלשון הזה אטד [«] עונש האחרון קשה טן
 הראשון: הלכה ה [י] מפני מה אמרו לו טפני ענינות של תורה שהן כותבין
 בהן דתני ר׳ שמעון בן יוהי (0 העוסק במקרא מדה ואינה מדד! במשנה
 מדה שמקבלין עליה שכר העוסק בהש״ס אין לך מדה נדולה מזו על מנת
מ) לעולם הוי רץ למשנה יותר מן הש״ם W דר׳ )  שקרא ושנה: הלכה ו
 יוסי בר אבין אמר עד שלא שיקע בו רבי משניות אבל שקע בו רבי
 משניות לעולם הוי רץ להש״ס יותר מן המשנה: הלכה ז אבל אמרו

 התורה קרויות קרויות אמרו ליה משום יזמרך כבוד ושבקון ונהגו העם [א] לומד
 בן לאומרה במוצאי שבתות של אדר עד שיעברו חמשה עשר באדר ומקרי
 היכי כךי בשבת ראשונה של אדר קורץ העם ביחד עד בלילה ההוא ובמוצאי
 שבת שניה קודין מכלילה ההוא עד ודובר שלום לכל זרעו: בשיר השירים
 קורין אותו בלילי ימים טובים של גליות האחרונים חציו בלילה אחד וחציו
. רות במוצאי יום טוב ראשון של עצרת עד חציו וטשליט י  בלילה השג
 בטוצאי יום טוב האחרון. ויש אומדים בכולן מתחילין במוצאי שבת שלפגיהם
 וגהגו העם כך שאץ הלכה גקבעת עד[ב](א) שיהא מגהג וזה שאמרו טגהג
 טבטל הלכה מנהג ותיקין אבל מנהג שאין לו ראיה מן התורה איגו אלא כטועה
 בשהולהדעת: הלכה יט וכשםשקורין בתורה ומפטיר בנביא ביוט כך חייב
 במגילה לקרותה ביום שנאמר(אסתר ט) ביום אשר שברו אויבי היהודים ותני עלה

 כל היום כשר לקרות מגילה: הלכה כ(00 אין בין ספרים לתפילין ומזוזות אלאי^גמשלה המקרא כמים והמשגה כיין והש״ס כקוגדיטון איאפשרלעולמ
 בלא מים ואי אפשר לעולם בלא יין ואי אפשר לעולם בלא קוגדיטון ואיש
 עשיר מתכלכל בשלשתן כך אי אפשר לעולם בלא מקרא ובלא משנה ואי
 אפשר בלא הש״ס לעולט: הלכה ח ועוד גמשלה התורה כמלח והמשגה
 כפילפלין והש״ס כבשמים וא״א לעולם בלא מלה וא״א לעולם בלא פילפלין
 וא״א לעולם בלא בשמים ואיש עשיר מתכלכל בשלשתן כך אי אפשר לעולם
 בלא מקרא ואי אפשר לעולם בלא משגה ואי אפשר לעולם בלא הש״ם :
 הלכה ט אבל אשרי אדם [ח] שיש עמלו בהש״ס ולא שיהא דולג במקרא
 ובמשנה ויבא להש״ס M על מגת שילמד מקרא ומשגה ויבא להש״ס
 על זה גאמר (משלי יח) הון עשיר קרית עוזו ובחומה גשגבה במשכיתו:
 הלכה י (נ) אבאגוריון [י] אומר איש צדיון משום אבא גוריוןלאילמד את
 בנו חטר ספן קדר רועה וחנוני לפי שאוטנותם [כ] לסטות רבי יהודה אומר
 משמו החמרין רובן רשעים והספנים רובן חסידים טוב שברופאים לניהנם
 והכשר שבטבחים שותפו של עמלק רובן של ממזרין פקחין רובן של עבדים

0 תפלה שבלתה אין עושין אותה טזוזה וטזוזה שבלתה עושין ) ׳ ו  שהספרים כ
 אותה תפילין לפי שטעלין בקדש ולא מורידן):

 פרק חמשה עשר
ן בין ספרים לתפילין ומזוזות אלא שהספרים נכתבים בכל  הלכה א (י) אי
 י לשון ותפילין ומזוזות אין נכתבות אלא אשורית רשב״ג
 אומד אף ספרים לא התירו שיכתבו אלא יונית M : הלכה ב [ד] אף על פי
 שאמר רבן שמעון בן גמליאל שאף ספרים לא התירו שיכתבו אלא יונית לא
) ברשב״ג שהיה עומד על גבי בגין בהר  הודו לו חכמים שאמר ר׳(ה) מעשה(י
 הבית והביאו לפגיו ספר איוב תרגום ואמר (לבגיו) [לבגאי] גגזו תחת הגדבך
 ואף חכמים עמדו בדבריהם דתנינן (0 כל כתבי הקדש מצילין אותן מפגי
 הדליקה בין שקוראין בהן בין שאין קודאין בהן ואף על פי(כן) שכתובין בכל

 לשון טעוגין גגיזה ומפגי מה אין קורץ בהן טפני ביטול בית המדרש((ח) מציליףי,;א[ל] נאים רובן של בני אבות ביישנים רובן שלבנים דומץ לאחי האם תני
״ ״ - ״ ־ - ־ — L ־ ״ ׳ - ־ ־ — י  תיקהספר עט הספר ותיק של תפילין עט התפילין ואע״פ שיש בתוכן טעות״' - — ״

 ולהיכן טצילין אותן לטבוי שאינו טפולש בין בתירה אוטר אף לטפולש):
 הלכה ג אף על פי שאמרו אין קורץ בכתבי הקודש אלא מן המנחה ולמעלה

 נוסחת חג ר״א

 ר״ש בן יוהי הטוב שבעובדי כוכבים(ס) בשעת מלחמה הרוג הטוב שבנחשים
 רצוץ את מוחו הכשירה שבנשים בעלת כשפים אשדי מי שהוא עושה

 רצונו של המקום :
 הגהות הגרי״ב

 (א) כדק הגי׳ עד שיעשה וכו׳: (ב) [מגילה ח:]: (ג) [מנחות דף לנ. שנת דף ענו.]: (ד) [מגילה דף ח:]:
 (ה) [שנת דף קמו.]: (ו) ניא בר׳ גמליאל:(t) [שס דף קמו.]: (ח) [שם דף קנח:]: (ט) [שם]: (י) [שם
 קמו.]: (כ) [שם]: (ל) [כ״מ דף לג.]: (ט) [שם]: (נ) [קידושין דף פכ]: (ס) עי׳ תיס׳ ע״ז דף כו: דיה ולא:

 [ל] לקרותה במוצאי שבתות שתים של: [ב] עד שיקבע המנהג: [ג] תפלה שבלתה אין עושין אותה
 מזוזה ומזהה שבלתה עושין אותה תפילין לפי שמעלין בקדש ולא מורידי!: [ד] אמר ר׳ שמעון בן
 נמליאל מעשה ברבן גמליאל שהיה עומד ע״ג מעלה בהר ואף חכמימ: [ה] לו (וכ״ה כס״א): [ו] אמרו
 לו מפגי מה אסר להם מפגי עגינות של תורה שכהובין בהן תגי : [ז] ר': [ח] שישים : [ם] אלא

 [כ] אוטנות לםטים: [ל] נאימ: (ונ״ה נס״א): [י] איש צדיין אומד משומ אבא נוריא

 נוסחאות כ״י (הלי״ט) שבתינו׳ ותני: פט״ו (הליו) אמר הדא דתימר עד: (הל״ז) משגה ובלא תלמוד (אח״ז מתחיל הלכה ח׳): (הל״י) חמר גמל ספן םפר :
 כסא רחמיס

 פרס טו ברכות וכן קמיעות שכתונ בהן עניגות הרנה של תורה כצ׳׳ל: גטל מימוש של כרכות וזרקן
 1 כצ״ל. ור׳ל קנון של כרכות שכתכ [ונכי׳ הגירסא כאן תכריך של כרכות]: טוב שנרופאיס

 לגיהנס. נתנ סרמנ״ן ז״ל נספר תורת האדם אין כרפואות אלא סכנה מה שמרפא לזה ממית לזה וז״ש מוכ
 שנרופאים כו׳ לגנות דרכן של רופאים נפשיעות וזדונות שלהם נאמר אנל לא שיהיה חשש איסור נמר נדרן
 שאמרו כשר שנמכחיס כו׳ ואס נהג כשורה כיש שהוסיף זכות לעצמו עכיל: והכשר שכמנחיס ששיע .
 נמדרש דריש עם ל״ק שהיה להוס אמר ישראל כנלנ אחר הננלה. לנך מדמה למנח שחס מל נסמושיו להכשיר

 ננלומ. מוס׳ קדושי! לר" הזקן זיל כ":

 . רש״י פרק כ״כ: כשורפי מורה. סרשיי לפי שלא ׳צילום נשנת מפני הדליקה והוי כשורפי
: היה מפני מה אמרו לו. נ׳ל שכצ״ל מ״מ איל. וקאי על רכי י ב י ת ס מ  תורה : לבודקו • ל'יע א° א
 ישממאל מימ אמר לו גדול מונה האחרון מן הראשון ומשני מפני מנ״נות של תורה שכתובי,* כס! ואשור לאבלן
 בידים והוא היה מאבד אותן גידיס ולכן גדול מונש האחרון: דתגי רשג״י כו׳. בירושלמי פ׳ כ״כ איתא על

 הא דתני מפני מה אין קורין בהן מפני ביטול גהמ״ד. הדא אמרה שהמשנה קודם למקרא . פי׳ הואיל שאסרו
 לקרות ננתוניס משוס ניטול בהמיד שימ דמשנה מדיף ממקרא. ודא מסייע לההיא דתני רשביי המושק במקרא
 מדה ואינה מרה כו׳ מכיל הירושלמי ולפ״ז יוכן הלכה זו וקא אריש פרקין בהלנה נ׳ דקתני ומפני מה אין
 קורי! בהן מפני ביטול כהמיד מיז קתני דתני ריש כן יוחאי כו׳ והיינו ממש כשיטת הירושלמי: על מנת שקרא
 ושנה. הנהו ד׳ תיבות ליתא כירושלמי ואפשר ליישכ דאיתא לקמן כהלכה ט' ולא שיהא דולג כוי. והיינו
 דקתנ׳ כאן אמ׳פ דאמר" המוסק בש״ס אין מרה גדולה מזו אבל בתנאי ט״מ שקרא ושנה תחלה אבל לא שידלג
: ה״ו לעולם הוי רן למשנה. הלכה זו מבואר כמס׳  במקרא ובמשנה כדי לכוא לש״ס וכדלקמן כהלכה מ'
 כ״מ דף לג ובירושלמי פרק כ״כ. וימן דלישנא של הלכה זו היא ממש כלשון הירושלמי אלא שיש בה איזה טמיות
 לכן אציגה לשון הירושלמי ופ״. והכי איתא שם למולם הזי רן למשנה יותר מהש״ס דר״י כר אכין אמר מד
 שלא שיקע רכי כו רוכ משניות אכל שיקמ כו רבי רוכ משגיות למולם הוי רן לש׳ס יותר מן המשנה מכיל.
 והנה כירושלמי איבא נמי טיס בסיום הלכה צ׳ל לעולם הוי רן למשנה יותר מן הש״ס . והיפ הא דקתגי העוסק
 נש׳ס אין לן מרה גדולה מזו מיירי קודם שקבמ רבי רוב הלכות במשנתו. אבל בתר שקבע רבי רוכ משנתו
 בלומר לאחר שסידר המשנה אמרו הוי רן למשנה יותר מהש״ס ונמס׳ נ״מ משני הש״ס נענין אחר ועיש אמנם
 הכוונה אחת היא אלא שיש בהן שימי לשי( : היז כקוגדיטין. יין ורכש ופלפלין ומצינו לשון זה כמה פעמים
 במדרשות: בלא הש״ס לעולם. דנולהו איתנהו ניס דנלולה נמקרא ומשנה כדאיתא כסנהדרין דף כ״ה :
 ה״ח ועוד נמשלה התורה כוי. כל זה איתא כילקוט פ' יתרו ושיר השירים וכן דרך המדרשים להביא על
: ה״ט אבל אשרי אדם . ר״ל. נאמת ומציבו לשון זה כמה פעמים 1 י ־ ע  מנין אחד נמה משלים נדי לחייו ה
 בש״ס: ולא שיהא דילג. ר״ל שידלג כמקרא ובמשנה ולא ילמדנה מל נכון רק כדי לבוא לש׳ס דא״כ מאי
 ממי ליה הש״ס אלא ילמד כתחלה מקרא ומשנה מל נכון ואחיכ יבוא לש״ס . וזהו שסיים מל מנת שילמוד
 מקרא וכו׳. והרא״ש סוף פרק כ׳ דכ״מ הביא הלכה זו כשם מדרש וגס התייט כהקדמה שלו לספר פלפלא
 חריפתא הביאה כשם מסכת סופרים ופירשה כשני אופנים וע״ש י• ה״י חמר ספן קדר כו׳. הלכה זאת איתא
 כמשנה דסוף מסכת קדושין אמנם כירושלמי הוסיף כה דכריס והלכה זו היא כלישנא דירושלמי. והטעם שלא
 ילמד את כנו חמר ספן כו׳ מפורש כמשנה שס שאומנותן אומנות לסטים. פרשיי כשלנין כדרכים סס נכנסין
 ילוקטיס עצים מן הכרמים ופירות ועוד שנשכרין לאחר וממכירין מל תנאם: קדר. פי' כעל קדרות שמוליך
 ממקום למקום: והספגים רוכן חסידים. וקשה דת׳ק דר׳י אמר דאומנות! לסטות ור״י אמר משמו דרוכן
 חסידים . וראיתי כמהרש״א כמ״א שכתכ כאמת לפרש״ צריכין לומר דרי׳ שאמר משמו פליג על תיק וכתכ עוד
 ולולא פירושו נראה דממר גמל ספן לאו משום גזילה הוא אלא משוס שמלאכמן כדרכים רחוקים מון מביתם
 והטעם שאומנותן אומנוס לסטים לא קאי אלא על ארועה ומנוני כרועה שמרעס כשדות אמרים ומנוני שמלומד
 באונאה שמטיל מיס כיין וצרורות בחטים והשתא ר״י משמו לא פליג ומלתא כאנפי נפשה היא מכיל. ודע
 שמשר כאן נכא אמד דכמשנה קחשיכ כרישא נמי גמל והכא לא קמשיב ופן כסיפא קתני והגמלין רוכס כשירים
 והכא לא קהני. וטעם לרוכ גמלין כשירים פלש״׳ לפי שהולכים במקום גדודי מיומ ולסטים ויראים לנפשס
 ומשכרין לכם למקוס והספנים שפורשין למקום סכנה ותמיד סס כרמלה יותר מן הגמלים: טוב שכרופאיס
 לגיהנס . פרש״, שאינו מתירא מן המיל׳ ואינו משכר לכו למקום וסממיס שהורג נפשות ויש בידו לרפאות המגי
 ואינו מרפא ־• והכשר שבטבמיס כוי. פרש", ספיקי טריפומ כאומ לידו ומס טל ממונו ומאכילן וכתי׳ט כתכ
 לפי שטכמ הוא אכזרי והיא מדמ ממלק : רוב ממזרים פקמיס. פי' כיפ״מ שדומין לאביהם שהס בטלי טרמומ
 לפתות הנשים ולהסתיר ממשיהס מכני אדם ׳. רובן של מכדים נאים. כמכ ביפ״מ שצ״ל גאים וטטמא דאין
 הגיאות נמצא אלא בביזוי משפחה : ביישגין. פי׳ היימ שהן מיומסין ולכן סן ביישנים דומין לאכיסס: חמין
 לאמי האס. כתכ היפ״מ יתכן דזהו לפי שאשה אוהבת אותם ולעולם ממשכתה כהס וכשדמיונה בהם בשמת
 תשמיש ידמה הוולד לסם שציורה סומל כו כמ״ש הטכע״ס: דתגי רשכ׳׳. נ״ל שציל תני רשכ״י הכשנ
. והא דקתנ׳ בשעת מלממה נ״ל דאז צריך ליזהר מצמו  שכמוכדי כוכבים כו׳ וכתכ היפ״מ נ״מ שאין להאמין כו
 ביותר שיוכל ליתן אמתלא לדבריו שכוונחו היה להרוג אחד מהשונאים. אכן כרש״י פ׳ כשלח על הפסוק ויקמ
 שש מאות רכב ובמכילתא הובא דכרי ריש ולא כתכ שם בשעת מלחמה. ואחרי כתבי מצאתי כספר כחיי על
 התורה שכתב כמו שפרשתי: הטוב שבנחשים כוי. ונ״מ אעיפ שהוא כן תרבות אין לבטוח כזה וכן כשירה
 שבנשים אין להאמין כהן כדאשכחן ככנמה דרב נממן כפרק השולח טיפימ: אשרי מי כיי. כתכ היפימ משוס
 דקאמר ככמה מהכשרים שהן רעים קאמר דאשרי מי שעושה רצון המקום כי קשה למצא זה אי נמי לפי שאמר
 מן רעות משים אמר אשרי מי שעושה רצון המקום שניצל ממנה כאמור טוב לפני אלהים ימלט ממנה :

 סליס פרק תמשה עשר

 מנהגם לקרות כמגילס בשתי שבמומ קודם פורים במוצאי שכמ אמר רימ אדר: ר״מ הי׳ עוכר ככהכ״נ ושמע
 שקראו חצי המגילה ואמר להם אמאי פסקי כמצי וא״ל משוס יזמרו שקורים החצי כמוצאי שכת שינא והניחם:
 בשיר השירים כו׳. כך נהגו לקרות שיר השירים ורות מצי ללילה א׳ ומציו לילה כ׳ כיו״ט של פסח ועצרח
 וי׳א במוצאי שכה שלפניהם כדמפרש ואזיל: וכשם שקורין כו׳. כלומר דכמגיס ומועדים קורי! ומפטירין
 כענינו של יום כן כפודם מםהכרא דעיקר קריאה המגילה כיוס שנאמר כיוס אשר שברו וכוהן השבמ
 יומא דהלולא: ותגן כל היום כשר לקריאה המגילה כצ״ל. אלמא עיקר קריאהה כיום [ועי׳ רא״ש סרק א׳

 דמגילה סימן וי] :
 נחלת יעקב

 שה" מנהג בימיהם נ׳ שכחומ קודם פורים היו כל הקהל קורין ממגילה ביחד כבהכינ וכן ה" המנהג בימיהם מפמד לילה
 בפסמ לקרות סלל כלילי ססמיס ועיין במוס׳ פ׳ ע״פ דף ק״ד ע״ב: קליהון דסדרא . לפי שהי׳ ססדר לקרושא
 מש״ס קרי ליס סדרא במו סדר פרשיוה: קריות. נלומר שמפסיקין נמגילס וקורי[ אותה לח5אי1: הייט כך
 חיינ נמגילה . אע׳׳ג דננר חני לה נהלנס י׳ח דחיינ לקרוס המגילה נלילה וניוס ואיכ חרסי ל״ל. ואפשר ליישב
 למלכה ייח קתני ולשנותה ניוס ואפשר לטעוח נזה בדטמו חלמידי רינ״ל על מה שאמר רינ״ל ח״נ אדם
 לקרות המגילה נלילה ולשנותה ניוס סנר מיניה ללמוד משנה דיוי׳ ניממא והשינ ליניל כמאן ראמר אענול
 פרשה לא ואשנה ואיכ ה״נ אינא למטעי הא דתני ולשנותה ביום היינו ללמוד משנה דירי׳ ביממא ע״ז קתני
 להדיא דחייב לקרות המגילס כיום והביא ראיי׳ מדקחני כל היום כשר לקריאה המגילה מוכח רמחוינ לקרות
 המגילה ביום: היכ אין נין ספרים נוי. אגנ דאתא לאשמעינן החילוק שבין תפילין למזוזה מייתי בקוצר
 אין בין ספרים נחזימ ולקמן באידך פרקין מפרש להדיא החילוק שנץ ספריס לתו״מ: תפלה שנלתה בוי.
 הטעם מפרש רש״י נמנמות לקדושת תפילין ממורות שיש בהן ד׳ פרשיות ומש״ה מתפילין אין עושין מזוזה אגל
 ממזוזה עושי! תפילי! לפי שמעלי! גקודש ואין מורידן. והים דמס׳ס נמי אין עושין מזוזה כדאימא גשנמ לף

 מ״מ: סליק פרק ארבעה עשר
 פרס חמשה עשר היא אלא אשורית. כמסכת מגילה מפרש הש״ס הממס שאי! כותגי! תוימ אלא
 1 אשורית דכתיכ והיו הדברים האלה משמע כהויית! יהא דהיינו אשורית

 כמו שנכתבו כמורה: לא המירו כו׳. פרש״י לא המירו לכומבס לשון אמר מון מלשון הקודש אלא יונית.
: ה״ב אע״פ שאמר ס  ושס בגמ' ׳מפרש סעמא דרשכ״ג דכתיב יפת אלסיס ליפת כו׳ יפיפש של יפמ באהל, ש
 רשכ״ג כוי. כל הלכה זו קשה להולמה מדא דלישנא לא מתיישב דקתני אע״פ שאמר רשכ״ג כו׳ לא סודו לו
 מכמיס מאי הלשון אמ״פ ומור דזהו הפלוגתא כהלכה הקודמה ופשיטא שלא הודו לו מכמיס זפוד דמאי מייתי
 ראיה ממעשה שהביא האין מוכמ מהאי מעשה שלא הודו לו מכמיס. ועוד יהא דקאמר לקמן ואף מכמיס עמדו
 בדבריסס דמנן כל כמכי קודש מצילי! אומן מפני הדליקה כו׳ האיך מוכמ מזה דמכמיס עמדו כדברי׳ וא״ל
 מדקתני אעיפ שכתוכין ככל לשון מצילי! אותן מפני דליקה ש״מ דמותר לכותבן ככל לשון. ז״א כפ׳ כל כמכי
 דייק ממשנה זו להיפך מדקתני אע״פ שכתובי! ככל לשון משמע דאתי׳ דוקא כרשכ״ג דלרכנן מאי אע״פ דהא
 ניתנו לכתוכ ככל לשון אע״כ דמתני׳ אתיא כרשכ״ג ואתא לאשמע" אע״פ שאוסר רשב״ג לכותבן בכל לשון אפיה
 מצילין אוחן מפני הדליקה ואיכ דמחג" אהיא כרשכ״ג האיך מוכח מזה דמכמיס עמדו בדבריהם. וגס מהירושצ'
 דרישא פ׳ כל כסבי מוכח להדיא כמיש דאיחא החס מל המחני׳ רכל כחכי הקודש מצילין אוחן מפני הדליקה למי
 נצרכה לרשכ׳ג אע׳פ דאמר רשכ״ג אף כספריה לא התירו שיכתבו אלא יונית מודה סכא שמצילין אומן מפני
 הדליקה מעשה כריג שהיה עומד ע״ג המין וכו׳ עכ״צ הרי מפורש דמתני׳ רכל כתבי לא אתיא אלא כרשכ״ג.
 למ״ל דצריכין להגיה איזה תיבות כהלכה זו וכצ״ל אע׳פ שאמר רשכיג אף כספרים לא התייו שיכתבו אלא
 יוניה מודה למכמיס שמצילין אותן מפני הדליקה שאמר רבי ממשה כרשכ״ג שהיה מומר כוי. ומדאמר ליה
 לשקע מתת הנלנן לגונזו ש״מ לסיל למעונין גניזה אע״פ שהיה כמוכ מרגוס ולא אשורית וממילא דמצילין מפני
 הדליקה. וזהו ממש כגירסה הירושלמי שהנאמי דמייהי ראיה מהאי מעשה דמודה רשנ״ג דמצילין אומן מפני
 הדליקה. ומו גרסינן הני ועוד דמנינן נל נהני קידש מצילין כו׳. וזהו ראיה אמדגא דמודה רשנ״ג למכמיס
 דמצילין מדקתני אמ״פ שכתוכין ככל לשון מ׳כ דאתיא נרשנ״ג ואפ״ה קתני למציל,( אותן מפני הדליקה . ועיפ
 הגה׳ה זו טולה הלכה זאת שפיר מכל צד ומסכים כשיטת הירושלמי. אמנם כבכלי ריש כל כתבי פליגי אמוראי
 אליבא דרשניג אי מצילין אותן מפני הדליקה או לא וע״ש: ואמר לכנו. כצ״ל ואמר לבנאי וככר כתבתי
 זאת פיה הלכה ט״י: בין שקורץ בסן. פרשיי כגון נניאיס שמפטירין נהן ננהנ״נ. וכין שאין קורין כהן
 כגון כתובים: ואעפ״כ . כצ״ל ואעיפ שכתובי! ככל לשון והכי איתא להדיא כמתני' ריש פ׳ כיכ: מפגי
 ביטול כהמ״ד. פרש״׳ דמשכי לבא ובשבת היו דורשין דרשה לבעלי הכתים שעסוקין במלאכה כל ימות המול
 ובתוך הדרשה היו מורין לסם הלכות איסור והיתר וטוב להן לשמוע מלקרות ככתובים : אע״פ שיש כתוכן
 ממות. דמסני כבוד הספר מותר להציל אפילו המעות שבתיק: למבוי שאינו מפולש . כפרק כ״כ דף קי״ז
 איכא כמה אוקימתי מאי הוי מבוי מפולש ואיזהו אינו מפולש ואסיק רכ אשי שלש מחיצות ולחי אחד זהו מכו׳
 שאינו מפולש שלש מחיצוח כלא לחי זהו מבוי מפולש: ה״ג אלא מן המנחה ולממלה. הכי איתא בירושל׳
 פ׳ כל כחכי והטמס שההירו מן המנחה ולממלה לפי שאז לא היו רגילין לדרוש וליכא תו ביטול בה׳מ וכ״פ
 כיפה מראה. אבל בכבלי משממ דמיכף אמר אכילמ שמדת מוהר לקרוס כהן דאיחא שם דף קטיז טיב כזמן
 בימ המלרש אין קורין בהן אכל שלא כזמן כהמ׳ר קורי! כהן. ופרשי, שלא בזמן כהמיל לאחר אכילה לא דרשו
 משום שכרות. וניל דהגגלי וירושלמי ליפ אהדד לזמן אבילמ שמריה היה נמשך בימיהם מל שש וממצה וזהו
 זמן מנממ גדולה : שוגין ודורשין. שונין פרשי׳ כגון מדרש שיר השידה וקהלת: צריך דגר כו׳. פי׳ צריך
. רשיי שם: שמסורגלין. ריל שנכתבין כשירטוס אפיה אסור לקרות כמן:  למיין כפסוק מביא ורואה כו
 היד ברכות שכתכו כו׳. ריל מטבע הכרכות שטכמו חכמים כגון י״מ זשאר כרכות. רש״י ־• עגייגות
 הרנה. ר״ל שנמוג נהן עניינית מפרשיות שהיו כותכין בקמיטין פסוקים ללחש כגון כל המחלה וכגון לא תירא
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 הלכה ט(ח) וממי קבל תורה מהלל ומשמאי אמרו עליו על חלל שלא עזב דברי
 חכמים שלא למדה אפילו כל הלשונות אפילו שיחת הרימ וגבעות ובקעות
 שיחת עצים ועשבים שיחת היות ובהמות שיחת שדים ומשלות כל כך למה
 משום שגאמר(ישעיה טב) ה׳ חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר: הלכה י א״ר
 יהושע בן לוי אגא מימי לא הסתכלתי גו םפד דאגדתא אלא חד זמן אםתכלת
 ואשתכחת כתיב מאה ושבעימ וחמשה פרשיות שכתוב בתורה דבור ודבור
 אמירה וציוויכגגד שגותיו שלאברהם אביגו דכתיב (חהליםםח) עלית למרום
 שבית שבי לקחת מתגות באדם וכתיב (יהושע יד) האדם הגדול בעגקים הוא
 הלכך קבעו מאה ושבעים וחמשה סדרים בתודה בכל שבת ושבת עולת
 תמיד: הלכה יא מאה וארבעים ושבעה מזמורים(ט) שכתוב בספר תחלים כגגד
 שגותיו של יעקב ללמדך שכל קילוסין שישראל מקלסין להקב״ה כגגד שגותיו
 של יעקב אבינו [מ](חהלים כב) ואתה קדוש יושב תהלות ישראל: הלכה יב מאה

 פרק ששה עשר
 הלכה א (א) לבי גהוראי אומר מגיח אגי כל האומגיות שבעולם M ואגי
 מלמד את בגי תורה שאדם אוכל משכרה בעוה״ז והקרן
 קיימת לעוה״ב ושאר אומגיות איגן כן שאם (ב) יכגם אדם לידי חולי או לידי
 זקגה או לידי יסורין ואינו יכול לעשות במלאכתו הרי זה מת ברעב אבל
 התורה איגה כן אלא משמרתו מכל רע בגערותו וגותגת לו אחרית ותקוה
 בזקגותו בגערותו מהו אומר (ישעיה מ) וקווי ה׳ יחליפו כח [בזקגותו מהו אומר
 (״חלים צב) עוד יגובון בשיבה]: הלכה ב א״ר יהושע ב״ל הדא אגדתא W כתוב
 בה הכותבה אין לו חלק לעולם הבא והדורשה מתברך והשומעה איגו מקבל
 שכר M והתגי ר׳ חיגגא בר פפא(דברים ה) פגים בפגים דבר ה׳ פגים תרי בפגים
 תי־י הא ארבעה אפין [י] פגים של אימה למקרא פגים ביגוגיות למשגה פגים

 M שוחקות להש״ס פגים[י]מסבירות לאגדה: הלכה ג(ג)רי גחם״ה בשםר׳ יעקב וכ״ג פעמים שישראל עוגין הללויה בגגד שגותיו של אהרן [נ] (שמ קנ) הללויה
 בר יגאי(משליכי) כמים הפגים לפנים בנוהג שבעולם יש לך רב רוצה ללמד*;״'{,) הללו אל בקדשו לקדושו לאהרן קדוש ה׳ אפי׳ כן הויגאמיבעת בלילה(ותלמיד
 ותלמיד (י) שאיגו רוצה ללמוד תלמיד רוצה ללמוד והרב איגו רוצה ללמדו ״ י ותיק של ר״ע שהיה דורש מ״ט פגים טמא מ״ט פגים טהור כל אחד ואחד מטעם
 ברםהכא הרב רוצה ללמד והתלמיד רוצה ללמוד (מקרא ומשגה גמרא ואגדה):5*;*אחד שלא מאותו טעם וא״כ רבו הטטמאין טמא רבו המטהרין טהור). וקטן
 הלכה ד ר׳ יצחק גפחא פתח (ש״ה ב) [י] סמבוגי באשישות אלו הלכות שאיגו פורס שמע אין יכול לומר קדוש (כיוצא) [ביוצר] ביחיד אבל בצבור
 עוגה עמהן וגדול פורס את שמע יכול לומר קדוש לפי שהוא [ס] בסודר אבל
 קדוש של עמידה כיון שצריך לומר געריצך וגקדישך איגו [ע] הדין לאומרו
 פחות מי׳ ואין קטן עולה מן המנץ [פ] ברכו קריאת התורה וקדיש עד שיהא בן

 שלש עשרה ואין M נדבקין באלו:

 פרק שבעה עשר
 הלכי׳ א דברי חכמים כדרבוגות (כולם) [כו׳] גתגו מרועה אחד (קהלת יב)
 (כ) ורועה אחד אמרן וכולן מצילין אותן מפגי הדליקה וספר אגדתא
 אע״פ שלא גיתן ליכתב אפ״ה מצילין אותו מפגי הדליקה מה טעם(חהלים קיט)
 עת לעשות לה׳ הפרו תורתך: הלכה ב (ל) מפםיקין לראשי חדשים לחגוכה

 המאוששות רפדוגי בתפוחים [ח] שריחן יפה כתפוחים כי חולת אהבה אגי אמר
 ר׳ יצהק לשעבר כשהיתה הפרוטה מצויה היתה גפש אדם מתאוה לשמוע דבר
 הלכה M ודבר אגדה: הלכה ה [י] א״ר תגחום בר הגילאי אילו נתנה התורה
 חתוכה לא היתה(ה) עומדת רגלים למורה שיורה W שאם טמא יש מטםאין
 כיוצא בו ואם טהר יש טטהדין כיוצא בו: הלכה ו א״ר ינאי תורה שגתן
 הקב״ה למשה נתנה לו בארבעים ותשע פנימ טמא ומ״ט פנים טהור שנאמד
 (שם) ודגל״ו בגימטריא מ״ט הוא: הלכה ז ר׳ אבהו בשם ר׳ יוחנן(י) תלמיד וותיק
 היה לו לר״ע והיה יודע לדרוש את התורה במ״ט פגים טמא ומ״ט פגימ
 טהור [ל] שלא מאותו הטעם שאם כן רבו המטמאץ טמא רבו המטהרין טהור

. . . . . . _.. . ,  כל אלו מנין אלא שהיה חכם במקרא ובקי במשגה וותיק בתלמוד וסבר _.. , . ,
 בהגדה: הלכה ח (!) אמרו עליו על ר׳ יוחגן בן זכאי שלא הגיח פרשה ולפורים לתעגיות ולמעמדות וליום הכפורים: הלכה נ כיצד מפסיקין ראש חדש
 אחת מן התורה שלא למדה ולמד במקרא ותרגום מדרש הלכות ואנדות(ומשלות<־י״י.[ק] וימי חנוכה שחלו להיות בשבת קורץ שבעה בענין שבת והשמיני [ר] לר״ח
 הכל למד וכן אמרו עליו שאמר אם יהיו כל השמים יריעות וכל האילגות"״, הוא קורא וביום השבת ובראשי חדשיכם שגי [״] הפסקות אם לחגוכה שחל יום
 ראשון להיות בשבת קורץ שבעה [ח] לשבת והשמיגי קורא ויהי(ככלות) [ביום
 כלות] משה עד [כן] עשה את המגורה: הלכה ד [א] לפורים שלשה ימי הצום

 גוסחת הגר״א אין
 [א] ואיני מלמד את בני אלא תורה: [ב] כתובה הכותנה אי! לו : [נ] תני: [ד] מקרא מענה הלכות
 ואנדות: [ה] מסבירות(וכיה נס״א) : [ו] שוחקות (יכ״ס כס״א) : [ז] ממכוני באעישות רפדוני בתפוחים :
 [ח] אלו אגדות: [ט] עכשיו שאי! הפרוטה מצויה נפש האדם מתאוה לשמוע דבר : [י](כל מ״ש כאן
 צ״ל כהל״ו וכל מ״ש שם נ״ל כאן): [כ] אבל עכשיו מעמדת רגלימ למורה: [ל] כל אחד ואחד מטעם אחר
 שלא מאותו טעם ולפי כ!; [מ] מה טעם: [נ] מה טעם: [ס] כסדר! (ר״ל לפי שהשחיל לומר כרכו יכול
 לומר קדוש של יוצר)(ועמ״ש רטנו כאו״ח סימן נע ס״ק הי): [ע] יכול: [פ] לברכו וקריאת : [צ] נבדקי!
 לאלה: [ק] שחל להיות בשבת: [ד] בר״ח והוא קורא: [ש] פרשיות וחנוכה שחל: [ת] בענין שבת(וכיה כס״א): [א] פורים כיצד פורים שחל להיות בשבת קירי! שבעה בעני! של שבת והשמיני קורא ויבא עמלק. שלשה:

 גוסחאות כ״י פט״ז (הל״ו) ודגלו עלי אהבה ודגלו: (הל״ח) ומשלוח שועלים הבל (וכוי) דיו אינם(וכוי) מרבותי ולא אצלתי מחכמתם כשם שזבוב ד,!ו טובלת : (הל״ט) דברי חכמה(וכוי) ומשלות כובםי!
 ומשלות שועלים הכל: (הלייא.) יעקב אבינו(וכוי) אבינו שנאמד : (הלי״ב) אינו מן הדין(וכוי) שלש עשרה שנה ויום אחי : פיץ(הל״א) בדרבוגות וגו׳(וכדפוס נ״ל כו׳ והוא כמו וגוי)

 נתנו (וטי) ליכתב מצילי!: (הל״ג) מפסיקין לר״ח ולחנוכה:
 כסא רחמים

 פרלן טז והדורשת . הרדכיז נתשונ׳ סימן רל״נ מפרש כפשנוה דורשה אפילו נע״פ שעיקר האגדה היא ותיק כתלמוד. וע״י שהיה ותיק שהוא מניו לכן היה מנוי! אל האמת: וסבר כאגדה. נמש״להלנס נ׳ פניס
׳ י ־־ י ־ ־ • • - - - ׳ ׳ -  י סודות נעלמים וכפי פשוטה השומע יטעה וצריך למוסרה פה אל פה ע״ש כאורך: וההניא _ .״..r._ ״ י - £ - ״ -

 בניחותא ומייתי סייעתא לריביל דלת ניתנה לכתוב משוס דנעיא פנים מסבירות ואס לא יהיה פה אל פה פנים
 כפנים אי! כאן פנים מסבירות . רדנ"! שס: פנים של אימה למקרא. דכל התורה שמותיו של הקב״ה וכשהוא
 עומד באימה לכבוד השורה אתיא זכירה גדולת התורה: פגים שוחקות (השים. דצריך ישוב דעת להבין עומק
 הלכות ועיי השמחה מרחיב דעהו של אדם: פגים משנירוח לאגדה. דסכל רמזים ומשלים וצריכים סברא:
 ר״נ כו׳. איידי דדריש פניס נפנים . נקט כאי דרשא נפי׳ כמיה הפנים דהרג רוצה ללמד והתלמיד רוצה ללמוד:
 חכם במקרא. שהיא בכתב והיה חכס לדרוש המקרא: ובקי במשנה. שהיא בע״פ והיה בקי מאד נע״פ:

 קולמוםין וכל הימים דיו אין כדי לכתוב את חכמתי שלמדתי מרבי ולא אצלתי
 מחכמת חכמים אלא כשם שזבוב הזו הטובלת בים הגדול ומשהו מחסרו:

 הגהות הגרי״ב
 (א) [קידושין רף סב.]: (ב) נ״א יבוא: (ג) ובילקוט הגי׳ד״א פניס בפניה כנוהג כו׳: (ד) נ״א אינו: (ה) נ״א
 עמידת : (ו) [עירונין יג:]: (ו) [עי׳ סוכה דף כח. וכ״נ דף קלד.]: (ח) [אבות פ״כ]: (ט) ר״ל דאשרי האיש
 ולמה רגשו חדא כדאיתא בברכות דף ט: ולמנצח על מות לבן ולמה ה׳ ג״כ חרא כדס״ד דתוס׳ מגילה דף
 י<: ומזמור קלד קצה ג״כ כחדא יחשב בדמשמע ובתום' פסחיס דף קי* : (י) ובילקוט הגי׳ יראו את ה' קדושיו

 זה אזרן שנקרא קדוש שנא׳ לאהרן קדוש ה׳: (כ) [חגיגה ג:]: (ל) [מגילה דף ל.]:

 מסבירוח לאגדה דהכל רמו וצריך סברא : שנא׳ ה.׳ חפן כוי. כגמ' פ׳ הישן אמרו לקיים מ״ש להנחיל אוהבי יש
 וגו׳. ולפי נשחתנו אפשר דהיפ כיון דה׳ חפן להגדיל חורה גס הוא לקיים והלכה בדרכיו למד כ״ז ומכל דבר
 היה נמשך איזה דבר להגדיל חורה: כגגד •שטחיו של יעקב. אפשר לומר דהטעס כמ״ש ככ״ר פ' ס״ח דיעקכ
 אטיס לא שכב כביה לכן כ׳ שנה והיה קורא כל ספר חהלים שנאמר ואחה קדוש יושב חהלוח ישראל ישראל סכא

 ומאחר שהיה קורא כמה שנים הסלים לזה היו מזמורים כנגד שנושיו ע״ה :
 פרק יז אע׳־פ שלא ניתן לכתוב. דדנריס שנע״פ אסור לכתבן מ״מ האימא הוחר לכהבן ומצילין והיינו
 1 דקאמר מ״ס משוס עת לעשות דמשו״ס ה!תר לכתבן וכדאמרינן כגיטין דף ס' ר״י ור״ל מעייני

 יהושע: עולת תמיד. ר״ל מהפרשיות הללו קורי! כל שבת ושבת כמו שסדרו לנו הקדמונים והא דקתני טולת
 תמיד לישנא דקרא נקיט: הייא מאה וארבעים וכוי. תמוה מאד יהא ק״נ מזמורים סס. ואף למאי דאיתא
 כמסכת כרכות דף ט׳ דאשרי האיש ולמה רגשו גויס מדא נינהו מ״מ קמ״ט הן וכקרבן עדה כתב בפשיטות שהיה
 מקובל להם כמו דאמרינן דאשרי ולמה רגשו גויס מדא נינהו 0״נ יש עוד איזה מזמורים שנמשכין למד וזסו
 דומק גדול. ובמסכת פסמיס דף קי"ז ע״א הביאו סוס׳ כשם המדרש דקמ״ז מזמורים הן ולא ראיהי מי שהתעורר
 כזה. אמנס ראיתי לא״א מורי זצ״ל שכתב ליישב זס בספרו עיטור בכורים וזיל על מיש כספר בעל סטוריס קמ״ז
 מזמורים יש כתהליס וכתכ עליו א״א מורי זציל לכאורה יש לתמוה דהא ק״ן מזמורים סס ואין לומר דלא קתשיכ
 רק מה שעסה דוד א״כ תקשה דלא יהיה קמ״ז כדאיתא כגמרא דכ״כ דף י״ד מ׳כ דוד כתכ ספרו ע״י עשרה זקנים
 מ״י אדה הראשון ומלכי צדק אברהם משה הימן ידותון אסף ושלשה מי קרת מכיל הגמרא. אמנם לפמיר הוא
 ניתא דרש״י כתכ שם וז״צ מיי משרס זקנים כתוב כו דברים שאמרו זקנים סללו שהיו כימיו כגון אסף והימן!׳מתון
 מן הלויס המשוררים מכ״ל. לפיז אפשר לומר דזהו כוונת רבינו דאצו ג' שהיו כימי דוד צא מיימש סמזמוריס לדור
 כי אפשר שהם בעצמן היו טמכין אבל כל שאר קמ״ז מזמורים מיימסס כולם לדוד כי הוא כהכן
 אף על גכ דאיכא בתוכן נמי מה שאמרו שארי הזקנים אמנס לפי שלא היו כימיו ואלמלא דוד אפשר שנשתכמו
 לכך מ״משס כולם לדוד מון מן ג׳ שהיו כימיו עכ״ל אא״מ זצ״ל. וראימי ישוב אמר לאא״מ זצ״ל
 בספרו תוספת ככורים אשר עדיין לא נדפש ויען כי נא נארונה לא הכאתי: ואתה קדוש כו׳. ישראל קאי
 על יעקב שנקרא ישראל והכי איתא להדיא במ״ר וילקוט ואתה קדוש יושכ מהלוח ישראל ישראל סבא :
 הייב מאה ונ״ג כו׳. כתכ ביפ״מ פ' כ״כ וז״ל קכ״ג פעמים שישראל עונין הללויה דעל כל דבור ודבור
 של הלל היו עוני! אחר המקרא הללויה ובקרב! עדה כתכ לכוון המספר של קכ״ג פעמים הללויה [ועי רמכ״ס
 פיג מהל׳ מגילה וחנוכה]: הללויה הללו אל בקדשו כוי. הגרסא אינו מדוקדק ובירושלמי סרק כ״כ גרסי׳
 הכי הללויה הללו אל בקדשו לאהרן קדושו לאהד! קדוש ה׳ ופי׳ היפ״מ כללו לאל כנגד שנות קדושו דהיינו
 אהרן כדכתיכ לאהרן קדוש ה׳: אפיי כן כוי. אדלעינ קאי בהלכה יו״ד שאמר ריכ״ל מימי לא הסתכלתי כס׳
 אגדהא אלא חד זמן ע״ז אמר אע״פ שלא השכלתי כה רק פעם א׳ עד״( אני מהפחד ונבעת בלילה מאותו מון
 כ״כ היפ״מ וקרבן עדה כירושלמי: וקטן כו׳. ר״ל קטן שאינו מוהר לפרוש מל שמע כדאיחא לעיל פ׳ י״ד
 אין יוכל לומר קדוש: כיוצא. כצ״ל כיוצר: בסודר . כציל כסודר ר״ל כמסדר הדכריס וכ״כ כטא״ח סי׳
 נ״ט כשם מסכה סופרים וזיל וא״א הרא״ש ז״ל כחכ שיחיד מוהר לומר שאינו בא עהה לקדש אלא סיפור
 דברים היאך המלאכים מקדישים ולא דמי לקדושה שבתפלה שאומר נעריצך שאוחה ודאי אינו כפחוח מעשרס
 והכי איתא כמסכח סופדים קדושה שכיוצר אור ושכסדר קדושה יחיד אומר אותה שאינו אלא כסיפור דברים
 עכ״ל הטור: ואין נדנקין כאלו. כצ״ל ואין נבדקין כאלו ר״ל שאין צריך לבודקו אם הביא כ׳ שערות אלא
 כיון שהגימ לכלל שנותיו אמרי׳ מסתמא הביא ב׳ שמרוח וכיכ הרמ״א בש״ע א״ח סימן נ״ה וזיל ומיהו אין
 מדקדקין כשערוח אלא כל שהגימ לכלל שמחין מחזיקי! אותו לגדול ואומרים למטן זה מסתמא הביא כ׳ שערות

 עכ״ל: סליק פרק ששה עשר
 פרק שבעה ?!שר היא עת לעשות כו׳. כיון דא״א כענין אמר מותר לכתוב וכ״כ כטאיח סימן
 י של״ד כל כתכי הקודש מצילין האימא מפני הדליקה וכתב הכ״י שש הטעם
: ה״ב מפםיקי[ לר״ח כי׳. האי מסםיקין דקתני הכא לאו כחד גווני מייד אלא ׳ י ' י  משוס עת לעשות לה
 הא כדאיתא והא כדאיתא כתענית ומעמדות דא״א שיהיו כשבת אלא בחול דליכא הפטרה ואיכ פירושא דמפסיקין
 הוא שמפסיק כפרשה כגון אס חלו ככ׳ והי מפסיק׳! מפרשה של השבוע וקורין במרינא דתעניות ומעמדות.
 וכל אינך דקחשיכ דאפשר שתלו בשבת הוי פירושא דמפסיקי! שמפסיק מהפטרה של אותו שכת וקורין ההפטרה
 מעי; המאורע וכן הוא מסקנת הש״ס כמגילה דף למ״ד ע״כ וכן הוא להדיא לקמן סוף הלכה מ׳. והא דקתני
 הכא יוה״כ יותר משאר המועדות כחבו חוס׳ שס דמיירי כמנחה של יוה״כ שחל כשבת שמפשיקין מפרשת השכוע
 וקורץ כעגין יוה״כ והאי מפסיקין דהכא אין הפירוש לגמרי כמו במתני׳ דמגילה אלא שמביא אגכ כל הדינין
 של ריח ותעניות ומעמדות כמו שמפרש והולך בפרק זה ובפרק שאחריו ומייתי נמי ככל כבא שמפסיקין כפרשה
 או כהפטרה: ה״נ ר״ח וימי מנוכה כו׳. לאו פירושא דמפםיקין הוא אלא כתחלה מכיא דין קרייה של ר״ח
 וחנוכה ואח״כ מייתי כיצד מפסיקין: לר״ת הוא קורא. כצ״ל אס ר״מ סוא קורא ביום השבת!ובראשי מדשיכס
 וכ״ה גי' האגודה: שגי הפסקות . שני פרשיות פרשת השבת ופרשת וכראשי חדשיכס: שחל יוס ראשון כוי.
 חיבה יום ראשון מיותר דה״ה בשארי ימי חנוכה שחלו בשכת נמי דינא הכי: ויהי ככלות משה. כצ״ל ויהי
 כיוס כלות משה שכן היה מנהגם כחנוכה שחל כשבח היו קורי[ חמיד ויהי כיוס כלוח משה ולא כמו שאנו קורין
ה י' : היד לפורים. אריש פרקין קאי דקתני מססיקין לפורים וקתני הכא בתענית כ ל  ועיין לקמן פ״כ ה

 השייכים

 נחלת יעקב
 פרק ששה עשר ה״א בגערותו כו׳. ובמתניתין דמסכת קדושין הוסיף עוד ובזקנותו מהו אומר
 י מוד ינובון נשיכה דמזה מוכח דהתורה עומדת לאדם אף בזקנותו וכמתני׳
: ה״ב כתוב בה כו׳. בירושלמי ל כ  מביא עוד ראיס דכתיכ ואברהם זקן כא כימיס והי כרך את אבריי0 ג
 פרק כ״כ לא גרם כתוב כה אלא ה״ג פס אמר ריכ״ל הדא אגדתא הכתובה אין לו תלק לעוה״ב וסי׳ בקרבן עדה
 הטעס דנתיב ע״פ הדברים האלה משמע דצרינין ללומדן על פה ובשלמא הלכות לא ס;י בלא״ה שיש לחוש שיתיר
 האסור או חיפכא אכל אגדתא אשור לכותבה: והחדשה מתברך. ר״ל יהא כשמתא ומצינו כמס פעמים לפון
 שמתא כלשון כרכה כמו כרכוהו לר׳א כפרק (הפועלים) [הזהב דף נס:]: והשומעה כו׳. השומע אגדתא
 מהדורש מתוך הכתב אע״ג דחיהו לא קעביד מידי אין לו שכר כיון דשמיעתו מיי עבירה: והתניא ר׳ מיננא
 כו׳. קושיא היא דהא הקב״ה אמר למשה נמי פנים של אגדה וקשיא לריב׳יל והניח בקושיא . אמנם אינו קושיא
 כ״כ דודאי מציה לדרוש באגדתא רק כאינו רשאי לכותבה מדכתיכ כי ע״פ הדברים האלה ואי כ לק״מ על ריב״ל:
 ל/״ג רבי נחמיה כו׳. הוסיף על דברי ר׳ חינגא ומביא מקרא דכמיס הפנים לפניס שפני הרכ ופני התלמיד
 שווי! ללמוד אגדה: ה״ד המאוששות. פי׳ חזקית וכן פי׳ בילקוט פ׳ יתרו רמז רמ״א : לשמוע דבר
 הלכה כו׳. ט״ס הוא וגס חשד כאן בבא דסיפא והכי איחא כילקוט פ׳ יהרו כי הילת אהבה אני אמר ר' יצחק
 בראשון שהיחה הפרוטה מצויה היה אדס מהאוה לשמוע דבר משנה ודבר הלמוד מנשיו שאין הפריטה מצויה וכיוהר
 שאנו הולים מן התלאות אדם מתאוה לשמוע דבר מקרא ודבר אגדה מכיל הילקוט והכי!"ל הכא: היה חתוכה.
 ר״ל פסוקה ומפורשת אילו היה הכל מפורש כתורה ולא היס שוס מתלוקת כשום דין לא כיה עומדת רגלים למורה
 כלומר אס יהיה הדיין טועה עצמו באיזה דין לא היה מקוס להשיב. אכל עתה שלא ניתנת התורה חתוכה יש
 רגלים למורה שיוכל לתרן דבריו ולמצוא בכל פעם סעד וסמך לדבריו וזהו דקאמר בתר סכי שאס טמא יש
 מטמאין כיוצא בו וכו׳ דננל דין יש דעות הרנה אלו מטמאי! ואלו מטהרין אלו אוסרי! ואלו מתירי! ואלו והלו
ס : הין ותיק. פרשיי במס׳ ברכות [דף ט:] ותיקין בני ארס ענויס ומדקדקין במצות : שלא י י  דברי אלהיט ח
 מאותו טעס. ר״ל שכל פניס היה אומר מטעס אתר: שא״כ רבו המטמאין כו׳. ר״ל השתא שיש לדרוש בתורה
 בכל ענין לכאן ולכאן ע׳כ צריכין לילך אתר הרוב רבו מטמאים טמא כו׳ וקרוב לזה מצאתי במדרש ילקוט על
 הפסוק אמרות ה׳ אמרות טהורות מביא נמי מאמר זה. ולעיל מינה איתא שם א״ר ינאי כל דבר ורכר שהקב״ה
 אמר למשה איל מ״ט פנים טמא ימ״ט פניס טהור א״ל רבש״מ א״כ מתי נעמוד על האמת של הלכה א״ל אחרי
 רכיה להטות רבו המטהרין טהור רבו המטמאין טמא עכ״ל המדרש.ועפ״ז י״ל הא דקתני הכא א״כ רבו המטמאין קאי
 אדלעיל הלכה וי״ו שאמר ר' ינאי שזקנ״ה אמר לו מ״ט פנים טמא ומיט פנים טהור וע״ז קשה קושיה משה רכינו
 ע״ה מהי נעמוד עצ האמת ובאה התשובה שא״כ רבו המטמאץ כו׳ והן כן דברי ר' ינאי כאן ובמדרש ילקוט:
 היה הלכות. הלכה למשה מסיני: ומעלות. במסנת סונס גרסינן משלות כובשי! ומשלות שועלים
 ופרשי׳ שיסדו הקדמונים לתת אמתלא להוכחות ותולין אותן ככוכסין וכשועלין כגון מאזני צדק אבות יאכלו
 בוסר: ולא אצלתי כו׳. כלומר אעיפ שלמדתי הרבה מרכות׳ אפיה הס לא היו חסרים מחכמתם וחכמתי היא
 מעט מזעיר נגדס וכן פרש״י בסוף פ׳ ד׳ מיתות גבי ר״א בן הורקנוס ועיש:ה״ט שיחת הרים כוי. כמשכת
 סוכה(כה.) גרסינן שיחה דקליס וכתב רש״י לא ידעהי «הי: ה״י מאה ושבעים ותמש פרשיות. משמע דכל דיבור
 ואמירה וציווין שבחורה המה רק קע״ה וכאמה כשנעמוד למני! נראים הרכה יוחר מזה וגס א״ל שכוונה הגמרא
 לפרשות סתומות ופתוחות פשיטא שהם יוהר ואי כוונה הגמרא לסדר הפרשייה שאנו קורי! ככל שבח ככהכ״נ
 א״כ בצרי טובא. והנה ראיתי כהקדמה לספר שמע שלמה שחיבר הרב הריש אלגאזי דבר נאה על מאמר זו
 והוא כתוב נמי כירושלמי פ׳ כיכ וזיל שס כשם גאו! אתר דאיתא במהרי״ל כספר יש״ש סוף כ״ק החילוק כין
 בני חיי לבני חו״ל בקריאת התורה שאנחנו כני חויל קוראים משנה לשנה את התורה כולה אכל באיי קורי! כל

 ההורה שני פעמים כשמיטה שההורה נקראה לשלש שניס ומחצה והא דאמרינן כמסכה מגילה דבני מערבא מסקי
 אורייתא לתלת שנין פירושו ג׳ שנים וממצה ובזוהר על פסוק אס יש ממשים צדיקים נ' פרשיות שבתורה סס כנגד
 נ׳ שבתות השנה וא״כ הפי׳ בירושלמי כך הוא קע״ה פרשיות שגתוח לדידהו בני א״י דמסקי לאורייתא בגי שנים
 ומחצה וא״כ לכל שנה נ׳ פרשיוח סס ק״( לשלש שנים ולחצי שנה כ״ה הם קע״ה עכ״ל ודפח״ח. רק דעדיין
 הקשה דהכא קחני להדיא דיכור ואמירה כוי משמע דכוונח הגמרא על הדיכרוח והאמירוח ולא על שכחוח
 השנה. אכן סיומא דכרייתא מסכים מאד לפי׳ הנ״ל לפי שסייס סלכך קוכעין קע׳ס סדרים כתורה ככל שכת
 ושכה עולת המיר וזהו ממש כדברי הגאון זיל: לקחת מהנות באדם. מביא ראיה מהקרא שבפרשיות התורה
 סס כנגד שנות אברהם מדכתיכ לקחת מתנות כאדם דקאי על התורה שנימנה למשה כמתנה דכהכי מיירי כל
 המנץ בההליס סית כיז היו בשביל אברהם הנקרא אדם לכתיב האדם הגדול כענקים והיינו אברהם . וזהו
 שמביא נמ׳ קרא ליהושע מזה מוכח דאנרהס נקרא ארס. והכי איתא לכדיא בגיר פרשה י׳ד וכ״כ רשיי בספר
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 אין מתענין אותם רצופין אלא פרודין שני וחמישי ושני רבותינו שבא״י עצמו ק־רין ג׳ בקרבן תמיד הראשון קורא שלשין וידבר צו ואמרתיהשני קורא
 נהגו להתענות אחר ימי הפורים מפני ניקנור וחביריו ועוד שמאחרין בפורענות את הכבש אחד ועשירית עולת ונסכו M והשלישי חוזר למעלה וקורא [עולת]
 ואין מקדימין: הלכת ת מעמדות דתניא(א) אנשי מעמדות(ואגשי משמר) היו"?׳ וגםכו ואת הכבש [י] מפני שאמרו (י) אין קורין בפרשה פחות משלשה פסוקים
 מתענץ בכל יום בשני על מפרשי הים דכתיב (בראשית א) ויאמר אלהים יהי [ה] וי״א אין -משיירין בפרשה פחות משלשה פסוקים: הלכה י בד״א בספר של
 רקיע בתוך המים בשלישי על מהלכי דרכים דכתיב (שם) ויאמר אלהים יקוו פסוקים אינו יכול לפסוק עד שקרא ממגהג׳ פסוקים ומכיון שהוא קורא ונסכו
 המים מתחת השמים ברביעי על התינוקות שלא תעלה בהן אסכרה (וימותו)",״* ואת הכבש וביום השבת ועולת שבת נמצא שלישי שהוא קורא ד׳ פסוקים
 ואחד קורא בשל ראש חודש ובראשי חדשיכם כל הפסוקים: הלכה יא [י] אבל
 צריכין לומר אחר יהי כבוד ה' מלך ומזמור שירו לה׳(תחלים צו) מדברי סופרים
 ואחריו(ד״ה א טי) הודו לה׳ קראו בשמו וששת המזמורים של כל יום וא״ר
 יוסי יהי חלקי עם המתפללים בכל יום ששת המזמורים הללו ואמרו למה הזכיר
 דוד במזמור הודו לה׳ קראו בשמו [י] כהנים לוים וישראלים להיות אומרים

 אותו בכל יום:

 פרק שמונה עשר
 הלכה א למה אמרו שיהא אומרין בכל חודש וחודש [ח] כדשב״ל בעא קמיה
 רבי יוחנן מהו לומר שיר בלא נסכים אמר ליה נשמעיניה מן
 הדא בזה ובזה הלוים עומדין על הדוכן ואומרים(חהלים צי) וישב עליהם את אונם
 א״ל רשב״ל מזמור ומוסף מי קודם [ט] מחורתא מילתא שהמזמור קודם לפיכך

 דכתיב(שם) ויאמר אלהים יהי מאורות מארת כתיב בחמישי מתענין על עובדות
 ומניקות שלא יפילו את בניהן שנאמר(שם) ויאמר אלהים ישרצו המים שרץ
 וגו׳ בערב שבת ובמוצאי שבת לא היו מתענין מפני כבוד השבת וי״א בין
 השמשות בערב שבת גיתוספתגשמה יתירה לישראל ולאחר [השבת] גומלין
 אותה הימגו ד״א מפגי העובדי כוכבים שלא יאמרו על כי אגו שמחין בראשון
 הם םתעגים בו אבל אמרו חכמים בזמן המעמדות לא היו חוששין לאיבת העובדי
) בפסח קורין ב )  כוכבים אלא משוס דכתיב(שמות לא) ויגפש וי על נפש: הלכה ן
 בפרשת מועדות שבתורת כהנים. ובעצרת שבעה שבועות. בראש השנה
ת. ביום טוב הראשון  בחודש השביעי באחד לחודש. ביום הכפורים אחרי מו
 של חג קורין בפרשת המועדות שבת״כ. ושאר כל ימות החנ קורין בקרבנות
 החג: הלכה ז (0 בחגוכה בגשיאים. בפורים ויבא עמלק. בראשי חדשים
 ובראשי חדשיכם. במעמדות במעשה בראשית. ובתעגיות של ט׳ באב וז׳

 אחרוגות של עצירת [גשמים] ברכות וקללות אבל תעגיות אחרות ויחל משררני״׳׳גהגו העם לומר מזמורים' בעונתן(כלומר בעתן) דתגיגן תמן 0) שיר שהלוים
 אומרים (ח) בבית המקדש ביום הראשון היו אומרים(שם כי) לה׳ הארץ ומלואה
 תבל ויושבי בה כוי: בשני היו אומרים (שם מת) גדול ה׳ ומהולל מאד כו׳ :
 בשלישי היו אומרים(שם פב)אלהים נצב בעדת אל כו׳: ברביעי היו אומרים(שם צד)
 אל גקמות ה׳ כו׳: בחמישי היו אומרים(שם סא) הרגיגו לאלהים עוזנו כו׳: בששי
) ה׳ מלך גאות לבש כו׳: בשבת היו אומרים (שם צב) מזמור » ם ש  היו אומרים (
 שיר ליום השבת לעתיד לבא ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים שכל

 המזכיר פסוק בעונתו מעלה עליו כאילו בונה מזבח חדש ומקריב עליו קרבן

 ומפטי׳(ישעיה נה) דרשו ה׳ ויש אומרימ שאין םפטירין [א] נהגו בו העם(י) ואין
 מפסיקין בקללות לפי שאינו מן המובחר להפסיק בקללות ולהתחיל בקללות:
 הלכה ח (ה) בשני ובחמישי ובשבת במנחה קורין כסדרן ואין עולה להם מן
 החשבון שנאמר (ייקרא «) וידבר משה את מועדי ה׳ אל,בני ישראל מצותן
 שיחו קורין כל אחד ואחד בזמנו מכאן אמרו לכל מפסיקין לראשי חדשים
 לחגוכה לפורים ולתעגיות ולמעמדות וליום הכפורים שיבואו אלו בין בשבת
 ביןבשגי בין בחמישי שהן קורץ כסדרן שמפסיקין סדרן וקורין באלו אבל אי

מי״6הלכה ב בחגוכה (שם ל) ארוממך ה׳ בפורים (שם ז) שגיון לדוד [י] ביום

 אתה יכול לומר בתעגיות ובמעמדות (ובפורים) שיבואו בשבת כדי להפסיק זנ
 מסדר שבת עליהם אלא בשגי ובחמישי: הלכה ט ובזמן שחל ר״ח להיות^י׳י׳הראשון של פסח (שם קלה) הללו את שם ה׳(וי״א(שם») אלהים אל דמי לך)
 בשבת השטיגי שצריך לקרות וביום השבת ובראשי חדשיכם הוא מפטיר(יחזקאל"״׳ וכן חולו של מועד אלא בימים הראשוגים שלפסח הוא צריך לומר יהי כבוד
 ה׳ וכל העם בעמידה M עד וברוך שם כבודו לעולם ומשבץ ואומריט כל עגין
 של טזטורות ובי״ט האחרון של פסח הלל הגדול ואיזהו הלל הגדול(שם קלי) הודו

 הגהות הגדי״ב לה׳
ב) [מגילה דף ל:]: (נ) [שם]: (ד) [שם לא.]: (ה) [שם]: (ו) מנילה דף כא]:  (א) [מעניה דף נו.]: (

: ש ד ק מ  (ז) [ר״ה לף לא. ממיל פ״ז]: (ח) גי׳ רש״י ב

 טי) בכה אמר [ה״א] שער החצר הפגימית הפונה קדים חל להיות באחד
 בשבת M מלפגי החודש ויאמר(ש״א כ) ויאמר לו יהוגתן מחר חודש ובחודש

 גוסחתהגר״א
א] ינהגי גו חעם להפטיר : [ב] שבת שלפני החדש מפטיר ויאמר: [ג] ואת הכבש : [ד] וביום השבת ] 
 עולח שבת (ועמ״ש רנינו באוימ סימן תכ״ג): [ה],ואין משיירי! בפרשה פחות משלשה פםוקיפ קרא שגי

 פסוקים והחחיל באהדה אינו יכול לפםומ עד שקרא ממנה ג׳ פםוקימ ומכיון שהוא קורא עולת ונסכו ואת
 הכבש וביום השבת עולח שבח נמצא שלישי שהוא קורא ה' פסוקים: [ו] וצריכין לומר בד״ח אחר יהי כבוד הי מלן . מזמור שירו לה' שיר חדש ואחריו: [ז] אברהם יצחק ויעקב רהיוח (וכל הששה רועים הוזכרו
 כפ׳ זו נמהלים(קה) ולול אמרן): [ח] דרשב׳ל: [ט] איל: [י] וי״א אלהים אל דמי לך' (ועי׳ מוס׳ מגילה דד עיא סדיה פסק וכגליון שם): [כ] ויושבים ואומרים כל העני! של מזמורות עד וברוך שם כבודו לעולם ובי״ט :

 נוסחאות כ״י , (הל״ה) דחגיגן (וכוי) מהעני! בשני(וכוי) שלא הפול בה! (וכוי) שלא ימוחו בניה! (וכוי) שרץ נפש חיה בערב שבת : (הליט) באחד בשבת טפטיר בשבת שלפני (וכוי) אין קורין
 ומחחילי! בפי : (חליי) ד׳ פסוקים והרביעי קורא (וכוי) כל הפרשה : פרלו יח (הל״א) אומרין מזמור ,בכל (וכוי) עליו הכחוב כאילו בנה מזבח חדש והקריב :

 (הל״ב)ארוממךה׳נידליחני: 1
 כסא רחמים הגהות מהריעב״ץ

־ פרק יח בפורים שגיו! ללול. נ׳׳כ לכמינ כיה ע״ד כוש נ! ימיני. היא שאול שיצא ממנו מרדכי ה 5 מ ל  בספרא דאגדמא נשנמא והא לא נימן לכתוב אלא כיון דלא אפשר עש לעשות כו׳ ופרשי, ללא אפשל מ
 שנתמענן הלב והתולה משמכהת עיי! שס וכיו! דעהה סותרלכתוכ מצילי! וכן כמכ סרא״ש כריס כל נמני עיש: 1

 ולהתחיל גקללומ . פי׳ או להממיל בקללות וכמש״ל פייב הל״ב זה שהוא עומד לקרות גמורה פוממ בד״ס ומותם גד׳ס:

 אחד מה שקרא הלוי. ואף דלפ״ז איכא למימש ליוצאין דהא הלוי משייר שני פסוקים מן הפרשה ואיכא למימש
 דהיוצאין יאמרו דשני פסוקים אלו יקראו לשלישי וציל דה״ק דהכא ס״ל כדאיחא כמגילה דס״ד דיוצאין לא שכימ
 והאי תנא סגר כאמת הבי דיוצאי! לא שכיחי ומשיה מוהר לשייר גיפ סמוך לפרשה. אגל קשה כיון דהאי
 תנא סכר דמותר לשייר למה צריכין כלל לדלג לקרוא השלישי כ״פ מפרשת וידכר ופרשת כיוס השגת. גשלמא
 כמסכת מגילה דלא קאמר הכי דס״ל אין משיירין אכל להאי דס״ל משיירין א״כ לענוד כניל. וניל עיפ מ״ש
 סרמ״א גא״ח סימן קל׳ח גשם תרומת הדשן וזיל פרשה של ג' פסוקים מותר לשייר נתחלה ולהפסיק שס עכ״ל
 וא״כ ׳״ל דהאי תנא דהכא סכר אף כפרשה של שני פסוקים חיישינן לנכנסין וא״כ א״א למעגד הכי ולסיים
 עם השלישי פ׳ ניוס השנת דסנננסין נשעה שסיים פ׳ ניוס השבח יסירו שלא קראו עם השלישי אלא נ״פ של
 גיוס השגת ומש״ה השלישי מדלג וקורא עד וגיוס השגת והרגיעי קורא וגיוס השנת ונראשי מדשינס : ןי״א
 אין משיירין כיי. נראה די׳א פליגי את״ק ושכרי דאין לעשות כן דאין משיירין גפרשה פחות מגי פסוקים
! י בד״א כוי. האי נד׳א קאמרי הייא ז: ן  משוס משש יוצאין אלא דקוראין כעני! אמר וכמו שאפיש ליומ
 דלעיל ופליגי את״ק נמילתא אמריתא דס״ל לתיק דאין לסייס עם פרשת וביום השנת משוס חשש נכנסין
 וכדנתנתי נהלבה ס' סימן ד׳ עיז פליגי הי״א ואמרי כד״א כספר של פסוקיש אינו יוכל לפחיק עד שקרא ממנו
 ג״פ . ר״ל נפרשה של פסוקים הרנה אשור להחחיל עד שיקרא ממנו ג״ס כדי שלא יאמרו הנכנסין שאותו
 שלפניו לא קרא רק נ״פ מהפרשה אכל אם כל הפרשה היא של כ״פ כגון וניוס השנת מותר לפסוק שם .
 והשתא מפרשי ה״א האיך יקרא אלא שיש סיס כדבריהם וכצ״ל ומכיון שהוא קורא עולת ונשכו ואת הכנש
 ופרשת כיוס השבת נמצא השלישי קורא ה' פשוקים . והיינו כמו שאנו עושין הלוי דולג והשלישי קורא ג״פ
 מוידכר ופרשת כיוס השבת והרביעי קורא ובראשי חדשיכס . ואין להקשות דאנתי איכא חשש נכנסין כשמתחילין
 עם הלוי מפסוק שלישי יאמרו שהכהן לא קרא רק כ׳ פסוקים כבר תירצו הפוסקים קושיא זו ועיין כהריא
W *•ילה : הי״א אבל צריכין כוי. שבימיהם C M וגמג״א סימן קל״ח וכט״ז סימן תכ״ג וכמהרש״א 
 היו נוסגין לומר אלו ספסוקיס קודם הודו לה׳ וכן הוא עד היוס מנהג ספרדים : ואמר רכ׳ 'ישי כוי .
 במסכת שבת (קימ.) אמר רבי יוסי יהי מלקי מגומרי הלל ככל יום איני והאמר מר הקורא הלל ככל יום היז ממדף
 ומגדף כי קאמרינן בפסוקי דזמרה ופי׳ רש״׳ שני מזמורים של הלולים הללו את ה׳ מן השמים והללו אל בקדשו
 וא״כ קשה למה נקט הנא ששס מזמורים ואפשר דרשיי כתב כן ליישב הלשון גומרים ולכן כתב שני מזמורים
 אמרוניס שהם הגמר אכל כאמת ששה הן ובסוא״מ סימן נ״א כתב להדיא שאומרים מתהלה לדוד עד סוף •שהן
 כאמה ששה מזמורים : ואמרו למה הזכיר כוי . הלשון דחוק ינ״ל שכצ׳יל למה אומרים אותו שהזכיר דוד
 כמזמור כוי לסיוח אומרים אוחו ככל יוס והיינו לפני הארון וכ״כ העור כסימן נ״א והכי מפורש כדברי הימים

 א׳ ט״ז שקחשיכ שש הלויס המשוררים והכהניס שהיו אומרים הודו לה׳: סליל! פרק שבעה עשר
 פרק שמונה עשר ה״א למה אמרו כו׳. ריל למה אמרו שיאמרו שיר בכל ראש חודש כדמפרש
 1 לקמן שככל ר״ח ובכל המועדות אומרים שיר מעין המאורע ולמה

 אומר בשלמא כזמן שכהמ״ק קייס היו אומרים השיר על הקרבן אכל עכשיו שאין קרנן למה יאמרו שיר . וע״ז
 משיכ כדריל דמזה מוכח דאומריס שיר כלא קרבן: מהו לומר שיר כו׳ . להכין הלכה זו אציע ל׳ הירושלמי
 פרק ד׳ דתענית הלכה ס׳ ומתוכו יוכן הלכה זו . וזיל הירושלמי תני רכ׳ יוסי אומר יוס שחרב הכית מוצאי
 שכת היה ומוצאי שמיטה ומשמרתו של יהורכ כסי כאכ וכן בשני בזה וכזה היו הלויס עומרי! על הדוכן
 ואומרים וישכ עליהם את אונס כוי וכתר הכי איתא התם רבי אבהו אמי אתפלגי! לי׳ וריל ר״י אמר אומרים
 שיר כלא נסרים ור״ל אמר אין אומרים שיר כלא נסכים התיכ ר׳י לר״ל והתניא בזה וכזה היו הלויס עומדין
 על הדוכן ואומרים וישב עליהם את אונס א״ל רשכ״ל מאי אה שמעיה מיניה. פירוש האיך מוכח מהכא דאומריס
 שיר כלא נסכים . א״ל ר״י מאחר שאילו נסכים היו זמנו של שיר היו . ופירש כקרב; עדה דה״פ אף אח״ל
 שאלז נסכים היו מיזם ד׳ אין זה זמני של שיר אלא היו להם לזמר שיר של יום א' אלא שלא אמרו שיר כיוס
 ד' ואמרו אוחו כיוס א׳ וכאמה לא הקריכו הנסכים וא״כ מוכח דמוחר לימר שיר כלא נסכים עכיל • ועפ״ז
 מבואר הלכה זו דהיינו ממש כלשון הירושלמי אלא דגמרא דהכא קיצר כלשון וכמס' ערכי! דף ייא פשט נמי
 מהך ברייסא דאומריס שיר בלא קרנן. ואס כן כיון דאומריס שיר נלא קרבן לכן עכשיו נמי אומרים השיר
 אע״ג דליכא קרבן: א״ל רשב״ל. נראה שכצ״ל אמר רשניל. ואגנ דאייר׳ משיר קנעי מזמור ומוסף מי קורס.
 כלומר כשלא אמרו שיר של שחר עד זמן הקרבת קרכן מוסף מי קודם. ומשני מחוורא מילהא למזמור קודם
 לפי שהשיר הוא דמתמיד של שחר: לפיכך נהגו העם כו׳. אדלעיל קאי ששאל כתחלת הפרק למה אמרו כו׳
 וכמו שפירשתי לעיג ע״ז קתג׳ הכא לפיכך נהגו העם לומר מזמורים בעונתן אע״פ שעכשיז אין לנו קרנן אפ״ה
 אומרים השיר ומכיא ע״ז מתניתין דתמיד איזה שיר שהלויס היו אומרים ככל יום: לה׳ הארן ומלוח־. לסי
 שהוא ראשון למעשה כראשית : גדול ה׳ וכי' . שבו נחלקו המיס והיה רקיע כין מיס למיס: אלהים נצנ
 כוי. שבו נראית היבשה שעליה עומדים הדיינין לעשות דין : אל נקמות כו׳ . שנו ננראו השמש והירח
 והכוכבים שעחיד הקכ״ה להנקס מ! העובדים ;הס : הרגיני כו׳ . שכו נבראו נעלי חיים שהרואה אותן מרנן
 ומשיח לבוראו: ה׳ מלך כו׳. שנו נשלמה הנריאס יכו גכרא אדם שמכיר מלכזתז של ייצרי: וכנותה לח״
 העולמים י. על שם שבאלף השביעי לא יהיה ני אם סקב׳ה שנאמר וגשגנ ה' לנרי ניוס ההוא לכן אומרים
 נשנת מזמור שיר ליום השנת לאלף השניעי שיזמו של הקדוש כיה אלף שנה . רש״י והר״ע כסוף חמיד :

 שאינו

 נחלת יעקב
 השייכים לסודם נמי מפסיקין ואין מתענים רצופים כמו שהיו מרדכי ואסתר מתענין אלא מתענין פרודי[ נה״נ
 ולקמן ס׳ כיא ה״כ מבואר למה אין אט מתענין כמו מרדכי ואסתר: מפגי ניקנור וחבריו. מש״ה אין מתענין
 ני׳ג אדר השלשה ימים אלא לאמריו משוס דכי׳ג אדר הוא יום א' מאותן ימים הכתובים כמגלת תענית שעשו
 נקמה נניקנור ומנדו והיה ייט ואי; רשאין להתענות ועיין נמשכת מענימ דף יימ: ועוד שמאמרי[ נפורענוה.
: היה מעמדות. מהו מעמדות מנואר ס י ר י פ  ומשיה אין מתענין השלשה מעניומ קודם י״ג אלא אמי ה
 כמסכת תענית כריפ בתרא במתני׳ והכי איתא שם אלו הן מעמדות לפי שנאמר צו את ננ״י את קרנני לממ׳
 וכי האיך קרבנו של אדם קרב והוא אינו עומד ע״ג התקינו הנביאים הראשונים כ״ר משמרות על כל משמר היה
 מעמד כירושלים של כהניס של לויס ושל ישראלים הגיע זמן המשמר לעלות כהניס ולויס עולי! לירושלים
 וישראל שבאותו משמר מתכנסין לעריהן וקורין במעשס בראשית מכ״ל וא״כ מבואר אותן ישראלים שהיו כירושלים
 נקראין אנשי מעמד וישראלים שנאותו משמר שהיו מתכנםין נעריהם נקראין אנשי משמר: [והמעיין היטב בגמ׳
 וכרמכים יראה שאינו כן והעיקר כגירסת הגריא כאן]: בכל יום . אינו מדוקדק דהא לא היו מתענין אלא
 ל׳ ימים נשנוע ונמשנה שנגמ׳ גרסינן ד׳ ימים כשבוע וכצ׳ל הכא ־. בשני על מפרשי הים דכתיכ וכו׳.
 מלכתיכ בשני יהי רקיע כתוך סמים צדן להזכיר ולרצות על הלכר. רשיי: יקוו המים. וכתיב בתריה ותראה
 היבשה משמע מהי ראויה ליבשה לכל הולכיה שלא יוזקו מפני מיות רעות. רשיי: ישרצו המיס שרן. ולשי׳
 הביא נמ׳ סיפא דקרא נפש מיה ואפשר דמדכמיכ נפש מיה משמע שיהא ראיין למיות ומשיה מתפללין על
 סעוברוח והמניקוש: ובמוצאי שכח. היינו כאחד בשבח ובגמרא דחעניח גרסינן להדיא כאחד כשבה : מפגי
 כבוד השבת. טעם זה קאי על ע״ש וכיה להדיא כגמ׳ יהי״א ניתכים טעם למה אין מהענין כאחד בשבח: ולאחר
 נוטלין. נציל ולאמר השבת נוטלין אותה ממנו וא״כ כיון שניטלה ממנו נשמה יתירה הוא מלש ומשיה אין מתענין:
 אלא מסוס דכתיכ כו׳. והיינו נדעת הי״א שהטעם הוא מפני איגוד נשמה יתירה ומייתי ראיה מדכמינ וינפש
 הוא נוטריקין וי אנדה נפש והכי אימא לסדיא נמס' מענימ. ובגמרא שם אימא עוד טעם אמר מפני שהוא שלישי
 ליצירה ופרשיי שהאדם נברא כיוס ששי וככליוס שלישי הוא חלש דכתיב ויהי ביום השלישי בהיותם כואניסוא״כ
 יום ראשון היי שלישי ליצירה ילק איו מייע׳,[ גי: היו בפסח כוי. כל הלכה זו מתג" היא כמגילה ופרש״י
 לכל המתני' מיירי כיומא קמא וכברייתא מפרש נשאר יומי כמאי קורץ : מועדות שכת״כ. שור או כשב:
 שבעה שבועות י. דכל סככור : בחודש השביעי. דשור או כשב: בקרבגות החג. כפי פינחס כיצל
 ניום ראשין ויום שני קורא המפטיר כחמשה עשר אע״פ שכיוס שני הוא אין קורץ בו כיוס השני להראות שהוא
 ספק יוס שני לגנאי הוא לקרות ייט כספק מול יום ראשון של חה״מ שהוא ספק שני ספק שלישי קורא ראשון
 ניוס השני והניינא ניוס השלישי מליהאי כיוס הרביעי והרניעי שהוא נוסף נשניל משהימ הוא קורא את
 ספיקי היום ומהו סן ספיקי היום ניוס השני וכיום השלישי וכן למהר כו׳ וע״ש נרש״י נמהני' :הי? בגשיאים.
 פרש״י להוי נמ׳ ממכת הטזכמ : במעשה כראשית . מפורש כמס׳ תענית לף כיו ניוס א׳ נראשית ויהי
 רקיע בשני יהי רקיע ויקוו המיס כשלישי יקוו המיס ויהי מאורות ברביעי יהי מאורות וישרצו המים
 כממיש׳ ישרצו סמים ותוצא הארז כששי ותוצא האדן ויכילו השמיה והתם מפרש טעמא מאי קורי! במעמדות
 נמעשה בראשית שבשביל הקדמית מתקיימץ שמים וארן : של עצרת . סיס הוא וצ״ל של עצירת גשמים
 ובאגודה גרס ובמענימ של גשמים . דאימא בפ״ק דמענימ שהיו גוזרי! ייג מעניית על עצירת גשמים!בשבע
 אמרונות הין נוהגין כהן כמה מומרימ כמו כס׳ כאכ: ברכות וקללוה. והיינו אס במקותי ופירש רש״י
 להודיע שטל עסקי המטא כאה הפורענומ לעולס וימזרו בתשובה וינצלו מצרה שהן ממענין עליה: נהגו כו
. הטעם שאין מפסיקין בקללות איתא לעיל  העם . ר״ל שהעם נהגו להפטיר דרשו: שאינו מן המוכמר כו׳
 ריש ס׳ י׳כ ועיש מס שכתיחי: היח קורין כסדר! . בעני! סדר הפרשיות : ואין עולי! כו׳. כשיגיע
 יוס שכת יחזרו טה שקראו בשבת במנחה וכשני ובחמישי: שנאמר וידבר משה . אכולהו קא׳ ככל הלכות
 דלעיל לקתני ככל מועד זמזעד מה שקזרין עיז מפרש הטעם דכתיב וידכר משה כז' זנן פירש רש״י במתני׳
 דמגילה: שהן קורי! כסדרן. נ״ל דט״ס הוא וכצ״ל שאי! קורי! כסדרן אלא שמסשיקץ סדר! וקולי[ כאלו :
 אבל אתה יוכל לומר . כציל אבל אי אתה יוכל לומר בתעניות כוי שיבואו כשבת. פירוש דתענית ומעמדות
 אי אפשר כשבת כדאיתא לעיל דאנשי מעמד לא היו מתענין כשבת . ותענית פשיטא הוא שאין גוזרי! כשבת
 ופוליס של ייל למי עיירות נמי אי אפשר כשבת: או בכ׳ והי. כצ״ל אלא ככ' והי ר״ל רכל אלו איא שיחולו
 אלא בכ׳ וה׳ ומפסיקין מסדר השבוע וקורין כאלו . והא דקתני ככ׳ גבי פורים לאו דוקא דא״א לשורים לחול
י : לוייט בכה אמר כוי. ניל דכצ״ל כה אמר ה' השמים כסאי : מלפני החודש. דיל שבת שלפני 5 ש  נ

 ריח מפטירין ממר חודש ־• עולה ונסכו . למין הלכה זו אקלים גמרא למגילה דף כ״א ע׳נ געי מיניה
 עילא כר רב מרכא פרשמ רימ כיצד קורין אותה צו את בני ישראל כוי ממניא פסוקי סיני נענד נקרי מרי
 תלסא תלהא פסוקי פשו להו מרי ואי! משיירי! בפרשה פמוה משלשה פסוקין נקרי ארבעה ארבעה פשו לסו
 שבעה וביום השבה סו״! מרי ובראשי חלשיכס הויין חמשה היכי נעביד נקרי הרי מהא ומד מהנך אין
 מממילין בפרשה פמות משלשה פשוקים לקרי תרי מהא וחלהא מהך פשו להו הרי עכ״ל וסליגי רב ושמואל
 גבי מעמדות מד אמר דולג ומ״א פוסק ואסיק הלכתא פיסק . יהא דקתני מכא עולת ונסכו תיבת ונשכו
 מיותר דכלאו ונסכו איכא תלתא פסוקי : ונסכו ואת הכבש . ט״ס הוא וכציל והשלישי חיזר למעלה עולת
 ונסכו ואת סכבש . כיון דבפרשת וידבר ליכא תלתא פסוקי לתלתא גברי משיה צריך השלישי לדלג ולקרות פסוק
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 שופר הזכרוןהזה: חלבה ו ביום הכפוריםאין טזכיריןבו ביום טוב שאין יום
 טוב ביום צום אלא אומר ביום מקרא קודש הזה ביום צום העשור הזה ביום
 טחילת העון הזה וחותם טוחל וסולח לעונותינו ולעונות עטו ישראל ברהטים
 ומכפר על פשעיהם מלך על כל הארץ מקדש ישראל ויום צום הספורים והזמנים
 ומקרא קודש ואין מזכירין בו לא מועד ולא שמחה שאין שמחה בלא אכילה:
 הלכה ז וכשםשמקלסין יום ראשון וחולו של מועד [ח] כךמקלסיןיםים טובים
 בתפלה ביוצר במנחה בערבית והיכן קילוסו אלהינו ואלהי אבותינו נלה כבוד

 לה׳ כי טוב הודו לאלהי האלהים וגהגו העם לומר הלל הגדול אף ע״פ שאינו מן
 המובחר: הלכה ג ובחג השבועות (תחלים כט) הבו לה׳ בגי אלים בט׳ באב
 בארבע פסוקים משל ירמיה(יי) המאוס מאסת את(דבר ה׳) [יהודה] עד כי
 אתה עשית [את] כל אלה. ושני מזמורים הללו אלהים באו גוים בגחלתך
 (תחלים עט) ועל נהרות בבל (שם קלי) אע״פ שבכל מקום מקדימין דברי קדושה
 לדברי קבלה בזה דברי קבלה מקדימין לדברי קדושה: הלכה ד יש שקורין
 ספד קינות בערב ויש מאחרין עד הבקר לאחר קריאת תורה שלאחר

 קריאתי תורה עומד [א] וראשו מתפלש באפר ובנדיו מפולשין וקורא הנףמלכותך עלינו ואחריו אנא אלהינו שם יעלה ויבוא כו׳ והשיאנו(וכתוב לחיים
 בבכיה וביללה אם יודע הוא לתרגמו מוטב ואם לאו נותנו למי שיודע לתרנם כו׳) וחתימתו ברוך מקדש עמו ישראל ומועד שמחה והזמנים ומקראי קודש:
 בטוב ומתרגם לפי שיביגו בו שאד העם והגשים ותיגוקות שהגשים חייבות מכה ח כשם שחתימתן של ראש השגה ויום הכפורים משוגה משאר ימים
 לשמוע קריאת ספר כאגשיםוכ״ש זכרים וכן המה חייבות(«) (בקריאת שטע)»י,ף טובים כך תפלתן ואין טזכירין(זכרוגות) בשלשה ראשוגות ובשלשה אחרוגות
׳ ימים טובים של ד״ה וביום הכפורים בלבד ואף באלו בקושי התירו ב ב א ל א ז  בתפלה ובברכת המזון ובמזוזה ואם איגן יודעות בלשון הקדש מלמדין אותן מ
 בכל לשון שהן יכולות לשמוע (ב) וללמד מכאן אמרו המברך צריך שיגביה אם חלה ראש השגה להיות בשבת איגו אומר יום תרועה אלא זכרון תרועה לפי
 קולו משום בגיו הקטגים ואשתו ובגותיו ומן הדין הוא לתרגם לעם לגשים שאין תקיעת שופר דוחה את השבת בגבולין משומ גזירה: הלכה ט בר״ח
 ותיגוקות כל סדר וגביא של שבת לאחר קריאת התורה וזו היא שאטרו(ג)בשבתי£;אישבו החבורות של זקגים ושל(י)בלווטין ושל תלמידים(ביום הראשון) מן המגחה
 מקדימין לבוא ומאחדין לצאת מקדימין לבא כדי לקרות ק״ש כוותיקין עם הגץ ״ ולמעלה עד [ט] שישקע החמה וצריך בברכת היין לומר בא״י אמ״ה בפה״ג בא״י
 החמה ומאחרין לצאת כדי שישמעו פירוש של הסדר אבל בי״ט מאחרין לבא אמ״ה אשר [י]גידל 0) חורשי הורם ולמדם זמגים חדשים(ח)טובים ירח כליל לבגה
 שהן צריכין לתקן מאכל של יום וממהרין לצאת שאיגו מן הדין לפרש להן סיגה גבוגים סודרי עתים פילם צוריגו קיצי רגעים שבם(ט) מתקן אותם חדשים
) לא מוקי אמורא טיוטא טבא לחבריה : הלכה ה וכן היה מגהגהגי״אומועדים דכתיב(חהלים קד) עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו(ואומר(ישעיה י  דאמדי׳ רב(
 טוב בירושלים [ב] להתעגותבגיהםובגותיהםהקטגים ביום צום בן[י״א]שגה עד "י׳ סי) כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה וחותם בא״י מקדש ישראל
 עצם היום בן שתים עשר׳ להשלים [ג] ואח״כ סבלו ומקרבו לפגי כל זקן וזקן וראשי חדשים (י) וגו׳ הודו לה׳ כי טוב ביום הזה בירושלם ששים ושמחים

 כדי לברכו לחזקו ולהתפלל עליו שיזכה בתורה ובמעשים טובים [י] וכל מי
 שהיה לו גדול ממגו בעיר היה עומד ממקומו והולך לפגיו והיה משתחוה לו
 להתפלל בעדו ללמד שהן גאין ומעשיהם גאים ולבן לשמים ולא היו מגיחין בגיה׳
 קטגיס אחריהם אלא היו מוליכן אותן לבתי כגסיות כדי לזרזם במצות:
 הלכה ו(י0ביום שהושיבו ר׳ אלעזר בן עזריה בישיבה פתח ואמר(דבריםבט)אתם
 נצבים היוט כלכט טפכם גשיכם אגשים באין לשמוע גשים כדי לקבל שכר
 פסיעות טף למה בא כדי ליתן שכר למביאיהן מכאן גהגו בנות ישראל קטנות
 לבא לבתי כגסיות כדי ליתן שכר למביאיהן והן לקבל שכר: הלכה ז והקורא
 אומר ברוך דיין האמת ויש שמגיחין את התורה על הקרקע(באבילות)[בעטיפה]
 שחורה ואומר גפלה עטרת ראשגו וקורין ומספידין כאדם שמתו טוטל לפניו
 ויש שמשגין את מקומן ויש שיורדין מספסליהם למטה וכולן מתפלשין באפר
 ואין אומרים שלום זה לזה כל הלילה וכל היום עד שישלימו העם קיגותיהמ בשעת
 הקיגות אסור לספר דבר ולצאת לחוץ כדי שלא יפסיק לבו מן האבלות (וכן כל)
 [וכל] שכן לשוח עם הגכרי: הלכה ח בתפלת ערבית אין אדם שומע לחבירו

 מפגי שהן מתפללין בלחישה ואין אומרים לא ברכו ולא יהי שם:

 פרק תשעה עשר
 הלכה א אבל בתפלת שחרית אחר המזמורים והפסוקים אלג אומר ביוצר
 ברכו בנן־ל גמוך ואין מזכירין קדוש ואף לא קדיש אבל בתפלת
 המגחה אומר קדוש וקדיש: הלכה ב ובראש השגה אומר כל העמים תקעו כף
 (תהליס טז) ביום הכפורים ברכי גפשי(שם קי) [ה] וממעםעקים קראתיך ה׳(שם קל)
 בחג הסוכות נודע ביהודה(שם עו) ביום תשמיני למגצח על השמיגית(שם ו) ואם
 איגו בקי בהן אומר אודה ה׳ בכל לבי(שסט) ודיו: הלכה ג בפסח בין בתפלה
 בין בכוס [צריך] להזכיר ביום טוב מקרא קודש הזה ביום חג המצות הזה ובחולו
 של מועד חג [י] פלוגי הזה בשביעי אומר ביום שביעי העצרת הזה ואין מזכיר
 קודש הזה וביום חג השבועות הזה וערבית שחרית ומגחה שוין בתפלות י• פרס עשרים בו חג לפי שאיגו חג בפגי עצמו: הלכה ד בחג שבועות אומר ביום טוב מקרא

 הלכה ה בר״ח(גיסן) צריך להזכיר ביום ראש החדש הזה ובראש השגה בי״פ«ך» * י
 מקרא קודש [י] הוא ובראש החודש הזה וביום ראש השגה הזה וביום תקיעת ״ י הלכה א ואין מברכין על הירח אלא במוצאי שבת כשהוא מבושם ובכלים

 הגהות הגרי״ב י גוסחתהגר״א נאים
 (א) [עי׳ כרכות דף כ.]: (ב) ניא וללםוד: (נ) [עי׳ מנילה כנ ועי׳ כשיע א״יו סי׳ רפ״א וצ״ע]: (ד) [ניצה ד. [א] החזן: [ב] לחנך בניהם ובנותיהם הקטנים להתענות ביום : [נ] ב! יינ מוליכו ומקרבו: [ד] וכ! כל:
: (י) לשו! שרים [עי׳ יומא ח:]: (ז) צ״ל דורשי: (ח) נדפייי [ה] ממעמקים : [ו] המצות הזה : [!]הזה את יום ראש השנה הזה יום הזכדון הוד, יום חרועה וחותם .  זנחיס יח. כריתות יג.]: (ה) כעי! זה חגיגה נ
 טיכס: (ט) צ״ל תיקן וכ״ס נסיא : (י) ניא ואומר : (כ) [פסחים קנ]: (ל) [פרקי ר״א פ' יג] : מלך על כל הארץ מקדש ישראל ויום הזכרי! והזמנים: [ח] ויום טוב האחרון כך מקלסי! כל: [ט] שחשקע
 החמה ויראה הירח בלילה וצריך לומר בברכת היק באיי: [י] גלה סוד חידוש הירח חורם ולמרס זטגים
 חדשימ וימים טובים מינה : [כ] כהיום הזה בירושלים ששים ושמחימ כולנו בבני! : [ל] ואומר כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה וחותמ ברוך אתה ה׳ מקדש ישראל וראשי חדשים ואומר הודו:
 [ט] האבלים : [נ] ושנים עשר חבירים כנגד שנים עשר שבטים ושגים עשר חדשים: [ם]ומביאין: [ע] גלה נוי(ולגירסא שלנו צ״ל כעגולה כוי ונמ״ש נתהיא להרמנ״ן ולעיל בהלינו חסר מלת נעגולה וכמיש נשם סגר״ח
 מוואלזין דנוסח כרכה זו ע״ס א״נ): [פ] אומרימ : [צ] אחר: [ק] בשבת שאין אבלות נוהנת אומרן אחר התפלה בפני המתפללים על הכוס דאמר ר׳ אליעזר בן הורקנום ראה: [ר] לנחםן: [ש] כל אחד ואחד אחורי
(הל׳ג) מאסת את יהודה אם בציו! געלה נפשך : (הליו) (והן לקנל שכר ליתא): (הליז) יהקורא בטי באב אומר = פי״ט (הליז) אגא השם אלהינו יעלה (וכוי) וחותמים ברוך :  גוםחאות כ״י ,-
 (הל״ח) ימים כך: (הליט) אמן ירבו שמחות בישראל ירבו שמחות (ני דצ״ל כשורות) טובות(וכוי) תלמידי חכמים בישראל(וכוי) טוב וגו׳ כולכם ברוכים ועל: (הל״י) שבטים ישנים

 עשר חדשים: (הלייא) וגמר על הכוס בברכת: (נ״א) ונו׳ על הכוס ברכת המזון (וכוי) בבקר ברכת חתנים על:
 הגהות מהריעב״ץ כסא רחמים

 וכחינ ביה נמי בור כרה ויחפרהו ויפיל כשחת יפעל דקאי אהמן שנתלה על העז אשר הכיו לי: פרק יה לפגי כל זקן וזקן לנרנו. דמלנד מ״ש [נרכות דף ז׳ מגילה דף טו] אל תהי כרכת הדיוט קלה
 מתקן אותם. נ״נ נ״ל שצ״ל אותות ככתוב והיו לאותות וגו׳: 1 בעיניך אמרו רז״ל ברות רבה אלמלא ברכתן של זקנות לרות נתקעקעת כיצת מלכות כית דוד כימי
 עתל יהו אלמא ברכת זקנים מהניא טפי: פתח ואמר [דנריס לא] הקהל את העם האנשים והנשים והטף אם
י : פרק יט וערבית שו״מ שוי! בתפלות. לאי כחג השבועות לכד קאמר אלא על כל ימים טוניס קאי: וברהיח הזה. ואנו אין מזכירי!  אנשים באים ללמוד נשים באות לשמוע טף למה כאיס כציל וכיה כחגיגה י
 בר״ה ר״ח והכי איססיקא הלכתא בעירובי! דף מ׳ דוכרון אחד עולה לכאן ולכאן: ביום יצום העשור הזה . המנהג לומר כיוס הכפוריס הזם וכן כחתימת אנו חוסמים מקדש ישראל ויוהכ״פ ותו לא ולא כמיש כברייתא שלנו
 בחתימה וכ״כ סרמב״ס כנוסח התפלות: מקדש עיי ומועד כו׳ • מנהגנו לחתום מקדש ישראל וסזמנים ותו לא וכמיש כאו״ח סימ! חפ״ז וכ״כ סרמב״ס כנוסח התפלות [ועי׳ כרכות דף מט א׳ פסחים דף קיז כ׳ ביצה דף יו אי]:

 אלא ככ׳ ייט של ר״ה וכי״ה כלבד. וכתכ הטור וככר נהגו לאומרו כל עשרת ימי תשובה:
 נחלת יעקב

 ה״ב שאיגו מ! המובחר . דקי״ל אי! אומרים הלל הגדול אלא ככרס מלאה ונפש שכטה כדאיתא סוף פ״ג כו׳. כטא״ח
JTI דברי קדושה. כתובים נקרא דברי קדושה ונביאים נקרא :  דתענית [אך נהגו העם ואי! לשנות מנהגם]
 דברי קבלה . והרא״ש סוף פרק בתרא דר״ה הכיא הלכס זו סימ! ג' אלא ששם נדפס בטעות וככר הגיה

 כולנו במקום) אליהו הגביא במהרה יבוא אליגו המלך המשיח יצמיח בימיגו
 M אתיהימים בשגים בבגין בית המקדש ירבו שמחות ויעגו העם ויאמרו אמן
 ירבו בשורות טובות בישראל ירבו ימים טובים בישראל ירבו תלמידי תורה
 בישראל מקודש החודש מקודש בראש חודש מקודש בזמגו מקודש בעיבורו
 מקודש בתודה מקודש בהלכה מקודש בעליוגים מקודש בתחתוגים מקודש בא״י
 מקודש בציון ממ־דש בירושלים מקודש בכל מקומות ישראלמקודש בפי דבותיגו
 מקודש בבית הוועד [ל] הודו לה׳ כי טוב ואומר וכלכם ברוכים ועל כל ברכה
 וברכה אומר הודו לה׳ כי טוב חוץ מברכת [ש] הלוים : הלכת י וכשהוא מקלסו
 מקלסו בשניט עשר טובי העיר W כגגד שגים עשר שבטים ושגים עשר
 חבירים ושנים עשר חדשים ושנים עשר מזלות: הלכה יא ואע״פ שאמדו יעלה
 ויבא בבונה ירושלים ונומר על כל הכוס ברכת הזימון אותו כוס נותנו לאשתו
 לקיים מה שנא׳(יחזקאל מד) להניח ברכה אל ביתך [ם] ומביא לו בום אחר ומברך
 בורא פרי הגפן ואחריו אשר [ע] בעגולה כולה וכן אתה אומר בברכת חתנים
 ובברכת אבלים (כ) לפי שאין W אומר שתי קדושות על כוס אחד וגהגו
 רבותיגו לומר בבקר בברכת חתגים ובברכת אבלים על הכוס בעשרה ובפגים
 חדשות כל שבעה וכן בערב M קודם סעודה : הלכה יב וברכת אבלים
 [ק] בערב לאחר התפלה בפגי המתפללים על הכום בשבת שאין אבילות גוהגת
 בפרהסיא כר׳׳א בן הורקגוס דאמר(ל)דאה שלמה כח של גומלי הסדים ובגה להם
 לישראל שגי שערים אחד לחתגים ואחד לאבלים ולמגורים בשבת היו םתקבצין
 יושבי ירושלים ועולין להר הבית ויושבין בין שגי שערים הללו כדי לגמול
 חסדים לזה ולזה משחרב בית המקדש התקינו שיהו החתנים והאבלים באים
 לכגסת כדי לגמול להם חסד חתנים לקלסן ולהלוותם לבתיהן אבלים [י] לאחר
 שיגמור החזן תפלה של מוסף הולך לו M אחורי דלתי של בית הכגסת או
 בפגי הכגסת ומוצא שם האבלים ובל קרוביו ואומר עליהם ברכה ואחר כך
 אומר קדיש ואין אומר בעלמא דעתיד לחדתא אלא על התלמוד ועל הדרש :

 ו״ח סימן תקפ״ב מביא ברייתא זו וגרס הכי ואיא זכרונות גשלש ראשונות וכתוב כשלש אחרונות
 אלא בשני י״ט של ר״מ ובקושי התירו וכו׳ והטעם שהתירו כקושי דקי״ל אל ישאל אדם צרכיו לא בג׳ ראשונות
' : ה״ט בר״ח ישבו י י ש י נ י י צ כ י צ י יי׳יי א־ל ג י י 5 י יייןא 3 נ ״ ה  ולא בג׳ אחרונות אמנם כתב הטור שם י
 החבורות כוי. נוסח ברכה זו לא מצאתי נשום פוסק . ונ״ל דכרכה זו היו מכרכין הכ״ד כשעה שישבו לקדש
 החדש לפי שאז היו מרכין בסעודה כדאיתא פ' כן סורר ומורה וכ״כ סרמכ״ס פ״ג מהלי קדוש החודש הלכה ז׳
 וז״ל כשמעכרין ג״י את החודש כשלא באו עדים כל יום שלשים היו עולין למקום מוכן ועושין בו סעידה ביום
 אחד ושלשים שהוא ר״ח וכוי וזהו סעודת מצוה של עיבור החודש האמורה ככ״מ עכ״ל ונראה שבאותה סעודה
 לאחר ברהמ״ז היו אומרים כרכה זו וכן משמע לקמן: בלווטין. אנשים חשוכים ומצינו לשון זה כמה פעמים
 במדרש וכיכ הערוך: חוץ מברכת הלויס. ניל דהיינו הא דכתכ בדיה כ' כ׳ גבי יאשיה ובצאת לפני החלון
 ואומרים הודו לס׳ כי לעולם חסדו . ואמרינן ע׳ז כמסכת מגילה דף י׳ ע׳כ מפני מה לא נאמר כי טוב
 נהודאס זו ואיר יוחנן מפני שאין הקכיס שמת במפלתן של רשעים. ואיכ י״ל זהו דקתני הכא חון מברכת
 סלויס שאותו שיר אומרים סלוים וכשהיו אומרים פסוק זה לא היו אומרים כי טוב אעיג דבכל המקרא כתיכ
י ושגים עשר מכירים; לא ידעתי  הודו לה' כי טוכ אכל כהודאה זו אינו כן וכדמפרש טעמא כגמרא: הי
 מסו המכירים ונראה שצ״ל ייכ מלכים דסכי איתא כמ״ר סוף פ׳ נשא על הפסוק פריס ששים אילים ששים כו׳
 איי שס סריס י״כ כנגד י״כ מלכים ופי' במיכ י״כ מלכים כשירים סיו עם רמכטס וא״כ נראס דגם כאן ציל
 נגד י״כ מלכים: הייא אשר בעגולה כולה . תיכות סללו אין להה הכנה ונ״ל שכצ״ל אשר כעגולה גידל
 כו׳ והיינו הא דלעיל כהלכה ט' וכיכ האגודה ומכיאין לו כוש אמר ומכרך כרהת פה״ג כדלעיל. ומצאתי
 אח״כ ראייה לדברי מספר תורת האדם לרמכ״ן ז״ל שהביא הלכה זאת כהלכות אכל וכתכ שם וז״ל.ואחריו אשר
 בעגלה גידל דור דורשיו כוי: ובברכת אבליה . מיותר הוא דכהלכה י״כ מפרש כרכת אכלים באנסי
 נפשיה וכ״כ סרמכין כספר תורת האדם וזיל ונהגו רבותינו לומר בבקר כרכת חתנים כעשרס ובפנים תדשות
 כל שבעה וכן כערב קורס סעודה וברכת אכלים בערב אחר התפלה לפני המתפללים על הכוס כשבת שאץ
 אכילות נוהגת בפרהסיא כר״א כן הורקנוס כוי כמ״ש לקמן כהלכה י״כ והוא כפרקי דר״א פי״ז בקצת שיטי

 לשון גסהרא״שבסוף פ״ק דכתיבומהכיא הלכה זו כמיש וע״ש סי׳ ייג: סליק פרק תשעה עשר
. כ״נ הטור נא״ח סימן תכ״ו ועיש ננ״י בשם תלמידי ׳  פרק עשרים ה״א אלא במוצאי שנת כו

: היד בקיש. נ״ל דתינת נק״ש מיוהר דהא נסדיא מנן נפ״ג 1 י נ ל נ  בספר קרנן נהנאל והניא הנריימא ע
 דברנות משים פטורות מקיש : דרב לא מוקי אמורא. נפיק דניצה מסיים סגמרא משוס •שנתה דני״ט היו
 רגילין לשתות יין וקי״ל השוהה רביעית יין אל יורה ומה׳ט נמי ממהרין לצאת כי״ט מכהכ״נ כדי לשמוח
 בשמחת ייט : הייה בן שנה. נ״ל שכצ״ל כן י״א שנה עד עצם סיום ובן י״כ להשלים וכ״כ הרמ״א כא״ח
 סימן תרט״ז וכתכ שם דוקא כאינו בריא אכל כבריא חייב להשלים מד״ס ככן י״א שנה : היו אגשים כאין
 לשמוע. במסי מגיגס גרסינן סכי בשלמא אנשים כאין ללמוד נשים לשמוע כו׳ וכצ״ל הכא : והן נקבל שכר .
ה״ז והקורא י: כ  אעיג לקטנים לאו כני שכר ועונש נינהו מ״מ ע״כ יכנס יראה כלבבם בגדלותם יע"׳, ׳חילי ש
 אומר. קאי אדלעיל סלכס ד׳ דאיירי שם מדיני ט״כ : באבילות שמורה . ניל שכצ״ל כעטיפה שמורה :
: ,היח לא כרכו. לפי שאין אדם י י נ נ  וכן כ״ש וכו׳. כאגודס לא גרס וכן אלא וכיש שלא לשות מס ה

 שוממ למכירו ומש״ס לא אמרו כרכו. אכן אנן לא סכדינן סכי: סליק פרק שמוגה עשר

 פרלו תשעה עשר היא אבל כהפלה כו׳. אסוף פרקי! לסליק מיניס קאי שסיים בדיני השעה
 י כאכ וקתני שם כתפלת מרבית אינו אומר כרכו וכוי מיז קחני הכא
י ייי' : ה״ב ובר״ה אומר כו׳. קאי אפרק י״ח הלכה כ׳ וגי דקחשיכ שם כ ר  אכל כתפלת שתרית אומי ג
 איזה שיר שהיו אומרים נר״ח וחנוכה ופוליס ושנומות ואגנ קחני שם בט״כ בלילה היו אומרים מזמורים ממי!
 ט״כ ואגב דאייר׳ נט״נ היה מפרש נל דיני ט״נ והפסיק נענץ סמזמוריס ומעמה חוזר לפרש איזה שיר
. כך היה 1 T  שיהיו אומרים כשארי י״ט דשייר לעיל ומפרש ואזיל לה היא : J מקרא קודש הזה וכו׳ 1
 נוסח שלהם וכ! עד היוס כנוסח הספרדים לומר אה יום מג ממצוס הזה את ייט מקרא קודש הזה וכ! ככל
 י״ט אומריס ג״ה את י״ט מקרא קודש הזה: היה בר״ח ניסן . ה״ה ככל ר״ח דינא הכי אלא לפי שר״ח
: ה״ז וכשם שמקלסין  ניסן סוא ראשון לחדשים נקט ריח נים!: מקרא קודש הוא. כצ״ל מקרא קודש היה
: ה״ה זכחגות י  כוי. הלשון מגומגם וכשפר אגודס גרסיגן הכי. ומקלסין. ני״ט מקלסין ואומרים גלה כי



ק עשרים מג ר ת סופרים פ כ ס  מ
 האחרונים הללו את ה׳ הודו לה׳ וצריך לברך בתחילתן ולקרותן בנעימה
 W (״)ותני ר׳ שמעון בן יהוצדק ימים שמגה עשרה ולילה אהד יחיד גומר בהן
 את ההלל ואלו הן שמנת ימי חנוכה [ס] וי״ט של עצרת וי״ט הראשון של פסח
 ולילו ובגולה עשרימ ואחד יום ושתי לילות מצוה מן המובחר לקרות הלל בשני
 לילות של גליות [ע] ולברך עליהן ולאומרן בנעימה לקיים מה שנאמר(תהליפ
 לד) וגדוממה שטו יחדיו וכשהוא קורא אותו בביתו אינו צריך לברך שכבר
 בירך ברבים: הלכת י ואחר כך מוציאין(י) ספר וקורין בגשיאים ויהי המקריב
 ביום הראשון וכן לכל יום יומו עד יום השמיני ובשבת שבתוכו קוראו ויהי ביומ
 כלות משה עד כן עשה את המנורה M וכן ביום השמיני עד ויה מעשה

 נאים ותולה עיניו כנגדה ומיישר את רגליו ומברך 00 אשר במאמרו
 ברא שחקים וברוח פיו כל צבאם חוק המן נתן להם שלא ישנו את
 תפקידם [א] פועלי אמת שפעולתו אמת וללבנה אמר שתתחדש באור יקר
 ועטרת תפארת לעמוסי בטן שהם עתידים להתחדש כמותה W לפאר יוצרם על
 כבוד מלכותו בא״י טקדש ראשי חדשיט: הלכה ב ואומר נ״פ סיטן טוב סיטן
 טוב(ב)[תהיה] לכל ישראל ברוךיוצרך ברוך עושךברוך קונך ברוך בוראךורוקד
 ג׳ דקירות כגגדה ואומר ג״פ כשם שאגי רוקד כגגדך ואיגי גוגע ביך כך אס ירקדו
 אחרים כגגדי [להזיקני] לא יגעו בי תפול עליהם אימתה ופחד ולמפרע אמן אמן
 סלה הללויה ואומר לחבירו ג״פ שלוט וילך לביתו בלב טוב והדא היא לכל מפסיקי־

 לראשי חדשים: הלכה נ כיצד טפםיקין לחגוכה אמרו בעשרים וחמשה בכסליוהני״אהמגורה כל הפסוק וטפטיר בותשלם כל המלאכה (ט״אז): הלכה יא (אין)
 מדליקין גר חגוכה ואסור להדליק בגר ישן ואם אין לו אלא ישן מלבגו באור ״ 1מקדיטין בשטנת יטי חנוכה לוטר ביום השני ביום השלישי ביום
 יפה יפה ואין מגביהין אותו ממקומו עד שיכבה: הלכה ד00 מצות הדלקתו הרביעי ביום החמישי ביום הששי ביום השביעי ביום השמיגי כדי לגמור עשרה
 פסוקים: הלבה יב בזטן שחל ד״ה טבת להיות באחד בשבת ביום ראשון
 קורין בעגין ר״ח תחלה שלשה והרביעי M של חגוכה שכל התדיר טחבירו
 תדיר קודם והוא קודם את חבית אבל ביום שגי איגו כן אלא קורים שלשה
 בשל חגוכה והרביעי בשל ר״ח [ק] שאין חשבון חודש םיום שגי אלא בזטן
 שהשגים כסדרן דר׳ יצחק סחורה שאל את ר׳ (כ) יהושע גפהא ר״ח טבת
 שחל להיות בשבת במה קורין [ר] לעגין כלות שלמה והמפטיר בשל שבת
 ור״ח חל להיות בחול קורין ביום הראשון שלשה [בשל] ר״ח [והרביעי] בשל
 חגוכה [שכל] התדיר מחבירו(תדיר) קודם את חבירו והואיל וקרא תחלה בשל
 ר״ח ביום השגי קורא ג׳ לחגוכה והרביעי בשל ר״ח ובראשי חדשיכם עד שישלים

. _.. ואיןמגביהין _ 
 משקיעת החמה עד שיכלה הרגל מן השוק ואע״פ שאין ראייה לדבר זכר לדבר
 (שמית יג) לא ימיש עמוד העגן יומם W ואם הדליקו ביום אין גאותין ממגו ואי׳
 מברכין עליו שכך אמרו אין מברבין על הגר עד שיאותו לאורו ואין חוששין
 לפתילתו להחליפו עך שיכלה: הלבה ה (י) גר חגוכה מצוה להגיהו בפתח
 הסמוך לרה״ר [י] שתהא מזוזה בימין וגר הגובה משמאל לקיים מה שגאמר
 (ש״ה ז) מה יפית ומה נעמת מה יפית במזוזה ומה געמת בגר חנוכה [יי] וגרות
 כב״ה משום מעלין בקדש ולא מורידין [י] כעין ימים היוצאין: הלכה ו(ח) וכיצד
 מברכין ביום ראשון המדליק מברך שלש והרואה מברך שתים ש בא״י אשר
 קדשנו במצותיו וצונו להדליק גד ואומר הגרות האלו אנו מדליקין על הישועות

 ועל הניטים ועל הנפלאות אשר עשיתלאבותינו ע״י כחניך הקדושים וכל(מצות)^(כל השיטה) ולמה בן שלא בא הרביעי אלא מחמת מוסף של ד״ה הרי
 שטונת יטי הגובה הגרות האלו קודש ואין לנו רשות להשתטש בהן אלא מפסיקין לחנוכה:

* י . ^ . . ״ ! ״ . - ^ ^ ד ע  לראותן בלבד כדי להודות לשמך על נפלאותיך ועל נסיך ועל ישועתך בא״י ץ
ר ו^־שריט ח ק א ר ו אומר ע נ  שהחיינו ואומר שעשה נסים לאבותינו אלו למדליק אבל לרואה אי

 ביום ראשון אלא שתים שהחיינו ושעשה מכאן ואילך [המדליק] מברך להדליק
 ושעשה והרואה אומר (אשר עשה) [שעשה] נסים: הלכה ז החזן צריך

 לומד אתה קדוש בשמנה [ח] עשר של חנוכה וכן בראשי חדשים ובן בחולו של
 מועד מפני שכתוב בהן [ט] עולת תמיד ותני רבי חייא בל יום שאין בו מוסף
 אין בו קדוש חוץ מן החגוכה שאע״פ שאין בה מוסף יש בה קדוש מפני(מה)
 שיש בה הלל וי״א אף בפורים מפגי שיש בה מגילה: הלכה ח ואומי־ים
 בהודייה והודאת פלאות ותשועת (י) כהנים אשר עשית בימי מתתיהו בן
 יוחגן כהן גדול וחשמוגאי ובניו0) וכן עשה עמנו ה׳ אלהינו ואלהי אבותינו נסים
 ונפלאות ונודד, לשטך לגצח בא״י הטוב וגסים מרדכי ואסתר מזכירין אותן
 בהודייה ושניהן גזכרין בברכת המזון: הלכה ט וגומרין את הלל כל שטנת
 יטי חגוכה [י] בג׳ פרקים הראשונים אין משיבין ואין צ״ל לשאול בשנים
 האחרונים שואלין מפני היראה [נ](ח)[ומשיבין] מפני השלום ומפני הכבוד ואלו
 הן [ל] שלשה ראשונים הללו עבדי ה׳ בצאת ישראל [מ] אהבתי שנים

 נוסחת הגר״א
 דלחוח של בהכינ בפני: [א] ששים ושמחים לעשות רצון קונם פועלי אמת שפעולתן: [ב] ילפאר ליוצרם

 הלכת א מפסיסים לפורים M כמגהג רבותיגו שבמערב להתענות שלשה
 י ימי צום מרדכי ואסתר פרודות ולאחר פודים שגי וחמישי
 ושני: הלכה ב ולמה אין מתעגין אותן בחדש גיסן מפגי שבאחד בגיםן
 הוקם הטשכן וי״ב נשיאים הקריבו קרבנם לי״ב יום יום לכל שבט ושבט וכל א׳
 היה עושה ביומו י״ט וכן לעתיד לבא עתיד הטקדש להבגות בגיסן לקיים מה
 שגאמר (קחלת א) אין כל חדש תחת השמש: הלכה ג לפיכך אין אומרין
 תחנונים כל ימי ניסן ואין מתעניןעד שיעבור גיסן אלא הבכורות שמתעגין
 בערב הפסח והצנועין בשביל המצה כדי שיכנסו בה בתאוה והתלמידים םתענין
 בו שני וחמישי מפני חילול השם ומפני כבוד(ל) ההיכל שנשרף: הלכה ד בד׳׳א
 בצנעה אבל להזכיר בציבור אסור עד שיעבור ניסן. ובאחד באדר םשמיעין
 על השקלים (°) ולמה באחד באדה שהיה צפוי וגלוי וידוע לפני מי שאמר
 והיה העולם שיהיה המן עתידלשקויל על ישראל לפיכך הקדים ואמר למשה
 M (נ)(שהיו ק׳) שקלי ישראל קודמין לחמן וצריכין ישראל לתת שקליהם לפגי

 הגהות הגרי״ב שבת
 (א) [סנהדרין רף מנ.]: (ב) וכן גי׳ ססא״מ סי׳ תכו: (ג) [שנת רף כא:]: (ד) [שפ]: (ה) [שם ננ.].
 (ו) נדפויי כהניך : (ז) נ״א כן יעשה וכו׳: (ח) ס״א: (ט) [תענית דף כס: ערכין דף י.]: (י) ניא

 סית: (נ) סיא יצחק: (ל) נ״א התורה: (ט) [מגילה דף יג:]: (נ) [שיסו קורין]:

 הגירסא "כאן" וי״טישל עצרת וחג השונות ויום שמיני" עצרת ונשמט בדפוכרמן עצרת עד עצרת): [ע] בבית הכנסת(וכיס ברין שם): [פ] וביום השטיני קורא מביום השמיני כל הפרשיות עד כן עשה אח המנורה ובשבת
 מפטיר: [צ] בשל חנוכה שכל התדיר מחבירו קודמ את: [ק] שכבר קרא אתמול בריח חחלה דרי יצחק: [ר] איל ביום כלות טשה והטפםיר: [ש] טנהג: [ח] שיהיו שקלי:

 נוסחאות כ״י. פ״כ (הל״א) ולפאר ליוצרם: (הל״ו) שלש בא״י אמ״ה אקביו להדליק נר של חנוכה ואומר (וכוי) חנוכה הנרות הללו קדש הם ואין (וכוי) ישועחך ואומר ברוך: (הליח) בהודייה
 וכניםי פלאוח(וכוי) כן (וכוי) ונסי(וכוי) בברכה הארץ: (הליט) ומשיבין מפני הכבוד(וכוי) פסח ולילו וחי יטי החנ ימולה ־• (הלייא) ביום הראשון ביום השני: (הלי״ב) קידם לחבירו

r :אבל: פכ״א (הל״ד) אבל להטריח צבור (וכוי) לשקול ככרותיו על(וכוי) קודמי! לשקלי המן 
 כסא רחמים

 משה״ח עד שיכלה הרגל כוי. הכי תניא נשכת דף כא ע״ג: זכר לדנר לא ימיש כו׳. הכי תניא התם
 דף כג עיכ וזכר לדנר הוא: שכך אמרו אין מנרכין על הנר עד שיאותו לאורו נכרכות דף נב נג לענין
 נורא מאורי סאש ומשם אנו למדין: להדליק נר. כתכ סרנ פרי חדש דנוסח הנרכה להדליק נר חטכה
 [ולא של חנוכה] וכ״כ רנינו האר״י זצ״ל וכן מנהגנו [וכיה נהנהגות הגריא זציל]: שהחיינו ואומר שעשס
 נסים הרמביס וטוש״ע כחנו שהחיינו בסיף : שכתוב בהן מלכד עולת התמיד כצ״צ וכ״כ רש״י כיומא דף ג׳ ע״א
 דכי נתינ מל נד סוא מוסף: מפני שיש כה מגילה. פי׳ שהיה נס גדול ממות לחיים ונאמרס לקרוס ונאמרה

 שניוס השני של מנוכה קורין לכהן ג״פ מביום השני וללוי ג״כ גיפ מניוס השני והגי מזר וקורא מניוס השני
 עד סופו ונן ככל יום ויום וזהו דעה הטור . וסרמ״א נמנ שקורין לישראל מיום שלאמריו דהיינו ניוס
 הג׳ וזהו דעת הגהוח מי" וכן הוא מנהגנו. ואיכ גמרא כדל כדעת הטור וכן מוכח להדיא. מהלכה י׳ דקתני
 וכן לכל יום יומו. יעיז קתני הכא אין מקדימין כו׳ ריל א׳צ להקדים והיינו כדעת הרמ״א להקדים ביום
 השני ולקרוס ביום השלישי וכן ביום השלישי צריכץ להקדים ולקרוס מיוס רביעי כדי להשלים יו״ד פשוקים
 דנבל נשיא אין גו אלא ששה פשוקים קמיל אפ״ה אין צריבין להקדים רק שמשלימץ היו״ד פסוקים כמיס
 הטור שכל יום קורא השלישי מה שקראו השנים הראשוגיס . ואין להקשות נאמת למה לא ס״ל לגמרא דהכא
 שמקדימין הלא יותר טוכ מלדלוג ושיהא הישראל קורא מה שכיר קראו הראשונים . וניל דטעמא רכא איכא
 נהא והוא עיפ מיש האנודרהם דף עג. בשם ספר העימיס שהקשה למה אינו עושי! ס' ימי מנוכה משום
 ספיקא דיומא כמו בכל י׳ט ותירן בשלמא קרגנות המג שה! דאורייתא ענדינ! הני לקרות ספיקא דיומא ניון
 דאי! קוגעין המועדומ על פי הראייה אלא עיפ משגון לא סמכינן אמשכון שהוא מדרכנ! אכל מנוכה שהוא
 מדרכנן סמכינן אחשכון הקגיעומ דהם אמרו והס אמרו ומש״ה לא עגדינן ט' ימים מספיקא ע״כ וכן כמג
 הלבוש נא״ח סימן הרפ״ד דהא דקרינן ככל יום מיוס שלאחריו היינו כיון •שאין כל הטי פסוקים כחד נשיא
 אגל לא משוס ספיקא דיומא שאין שייך ספיקא דיומא שהרי הקרגת הנשיאים לא היה נזה הזמן אלא מיסן
 ואין קורי! אותן אצא משוס דדמי קצת למעין המאורע ועיש נוי ומס״ט נמי אין אנו ממגריס לקרוח ג'
 נשיאים כחד גכרא כמו נחה״מ סונוח שמחנריס.ג׳ ימים גמד גנרא דהתס משוס ספיקא דיומא נעשה כן
 משא״כ כאן עכ״ל הלבוש . ועפ״ז י״ל דמה״ט ס״ל לגמרא דהכא דקרינן לכל השלשה כיומו ולא מיוס שלאחריו
 להורות שאין אנו מוששין לספיקא דיומא כמנוכה או מהטעם שכתב האבודרהס או מטעם שבחג הלבוש :
 הי״ב בזמן שחל ר״ח . הלכה זו נשניה לעיל פי״כ ה״ז ושם פירשתיה ככל הצורן אלא שיש כאן דגר נוסף
 מס שלא קתני שם והיינו הא דקתני הכא שאין חשבון, החודש מיוס שני אלא כזמן שהשנים כסדרן טיכ ודכרי
 תימה ה! דמה נתינת סטעס הוא זה . ועוד דכאמת ממשנין המורש מיוס שני וכיכ כש׳׳ע א״מ סימן תכיז
 ובש״ע אה״ע סימן קכז. ואפשר לדמוק וליישנ דה״פ אף דמתשנין החודש מיוס שני מימ אינו וודאי כמו
 שהיה ידוע כשמקדשין ע״פ הראייה ומשיה קורין ניוס ראשון ממלה נר׳מ וניוס שני עכדינן איפכא משא״כ
 אילו היו ידעינן ודאי לא סיס קורין כלל נריח רק יום אחד אכל עכשיו עכדינן כתרוייהו ועיין עוד כמיש
 פי״נ : כלות שלמה . כצ׳ל כיוס כלות משס : שלשה ר״מ כשל מנוכה. כציל שלשה כשל ריח ואחד כשל
 מנוכס: הרי מפשיקין למנוכה . מדקמני שמפטירין נשל מנוכה מונמ שמפסיקין למנונה מסדר המפטרומ נמ״ש

 כתחלת פי״ז וע״ש: סליק פרק עשרים
 פרק אחד ועשרים ה״א מפםיקין לפורים. קאי אפרק י״ז דקתני שם מפסיקץ לפורים וקתני
 י שם כקוצר איזה דינים מפורים ומעתה מוזר לפרש כל דיני פורים
 בארוכה י• היב ולמה אין כו׳. הלכה זו והלכה שאחריה הביא הטור כאימ סימן תכ״ט וכתב שם סכ׳י
 וכיון שיצא רוכ החודש כקדושת לכן אין מתענין כלל ככל חודש ניסן י• ה״ג והצנועין כשכיל המצה .
 ר״ל הצנועין מתענין גם כן כע׳פ כדי שיאכלו המצה מנערנ לתאוס כדאיתא במסכת פסחים דק״ח וע״ש :
 והתלמידים מתענין כו כו׳. כתכ הטור כסימן הנ״ל היינו לאחר הפסח כמו ברגילין באשכנז להתעמת
 נה״כ אחר הפסח וסוכות ודע שהטור הניא הגירסא כמסכת סופרים והתלמידים מחענין כו שני וחמישי ושני
 שלשה ימיס וע״ז הקשה הב״י איך אפשר בניסן שאחר הפשח להיות כו שני וחמישי ושני ותירן כיון דעכיפ
 שנים מצינז להתענות בניסן והוי רובא מיס! משיה גו קרי ליה . אמנם לפי הגרסא שלפנינו דקתני רק שני
 וחמישי לא קשה כלל קושית הב״י וע״ש ככיי שמפרש פירוש אחר על הא דקתני והתלמידים מתענין בו כוי
 כלומר התלמידים שרגילין להתענות תמיד בכ׳ וה׳ מפני חילול השם ומפני ככוד ההיכל כמכואר כשיע סימן
 תק״פ גס מתענין ב׳ והי ופירוש זה יתיישב נמי לפי גיייסא יהיא י• היד ק׳ שקלי ישראל. טיס הוא
 וכצ״ל שקלי ישראל ותיגת ק׳ מיותר גס גאגודה לא גרס אלא שקלי ישראל. ומדי דנרי בו בעניינא דשקליס

 זכור

 נתלת יעקב

 פרה ד פועלי אמת. ה״ג רש״י גפרק היו גודקין והתוס׳ כתכו דיש גורסים פועל אמה וכן הוכיח רכינו
 1 יונה ס״פ תפלת השחר וכ״נ נספר המנהיג וכ״ה גירסת גורי האר״י זיל וכן המנהג: וללבנה אמר

 שחחחדש טטרת תפארת. כ״ה הנוסח נש״ס פ׳ היו נודקין וכ״כ הרי״ף ורמכ׳ס ורא״שוטור וכן המנהג [וכ״ה
 סגירסא כאן גכ״י]: באיי מחדש חדשים. כ״ה נסחח הש״ס ורי״ף ורמכ״ס ורא״ש וטור וכן המנהג. ופי׳
 הרג שגלי הלקט שהלמה נקראת חדש כדכתיב החדש הזה ובלשון משנה [סוף פ״א דר״ה] אג וגנו שראו את

 החדש [מי שראה את החדש]. וכתכ דאית דגרסי מקדש חדשיס [וככ״י כאן הגירסא מקדש ישראל וראשי חדשים]

 הר" : את תפקידם. פירש רש״׳ מצוה שצויתס להתנהג בהילוך תקופותיהם . פועלי אמת. הן שאינן
 משנין אתסדרם: וללבנה אמר. הקדוש גרון הוא שתתחדש בכל חודש: ועטרת תפארת. היא זו
 לעמוסי גטן סימן הוא להן שאף סן שמונין להם עתידים להתתדש גגלותס כמותה : לפאר ליוצרם .
. ׳ : ה״ב הדא היא כו י ה ' כ ר  שישראל יפארו ליוצרם ועיין עוד גכ׳י סימן תכ״ו כמה פירושים על נוסי׳ ג
 ר״ל גסי״ז הלכה כ׳ קתני שם דמפסיקין לר״ח לחנוכה ולפורים כו׳ והפסיק גינת״ס כמילי אחרנייתא ועתה
 שחוזר לענין הראשון ולפרש כיצד מפסיקין למנוכס מש״ה קתני תחלה הדא היא לכל מפסיקין כו׳ וכיוצא גזה
 מצינו כמסכת סנהדרין פרק ד׳ מיתות דקתני כסוף מה?י׳ זו היא מצוס הנשקלין ואח״כ מפרש דין שארי מיתות
: הינ בנר יש! . היינו דוקא מר של חרס. לפי שנמאס בהדלקתו והוי ביזוי מצוה כ״מ כש״ע סימן י י  ג
 תרע״ג: ואין מגביהי! כו׳. הטעם מבואר כגמרא דהרואה אומר לצרכו הוא דנקיט ליה: ה״ה ונרות
 גכ״ה . ט״ס הוא וכצ״ל ונרות ככית סלל משוס מעלין כקודש ולא מורידין וכעין ימים היוצאץ . והוא מבואר
 ממה דאיתא במס׳ שכת דכ״א ע״ב בשיא ביוס ראשון מדליק שמנה מכאן ואילך פוחת והולך ובה״אביוס
 ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך . ופליגי סתם תר׳ אמוראי ח״א טעמא דכ״ש בנגד ימים
 הנכנסין וטעמא דכ״ה כנגד ימיה היוצאין וחד אמר טעמא דב״ש כנגד פרי החג וטעמא דכ״ה דמעלין
 בקודש ולא מורידן ע״כ. והנה גמרא דהכא סברא כתרי טעמא דבשיס ומעתה הכי פירושא ונרות ריל כמנין
 הנרות קי״צ כביה דמיסיפין והולכים וקאמר הטעם משוס מעלין בקודש והיינו כטעם שני גש״ס ובנגד ימים
 היוצאץ וזהו כטעם הראשון גש״ס : ךן״ו ואומר הנרוח . לאו דוקא לאחר כרכה ראשונה אומר הנרות
 הללו אלא אחר שבירך כל הכרכות וכן משמע ממ״ש כטא״ח סימן תרע״ו גרסינן כמסכת סופרים המדליק אחר
 שהדליק אומר הנרות סללו כו׳ עכ״ל: אלא שתים . שהרי אינו יוכל לכרך להדליק כיו! שהוא אינו מדליק
 לכן מגרך הרואה רק שתים שעשה ושהחיינו וכן מבואר כמסכת שכת : מכאן ואילך כו׳. והיינו כמסקנת
 השים דמיוס ראשון ואילך ממעט זמן מש״ה המדליק מגרך שתים והרואה א״ח •י ה׳ז אתה קדוש. נתזה
 לפי שבימיהם היו מיוחילין כקדושה נעריצך ונקדישך וכיה עדיין מנהג ספרדים ואפשר דכשגת ו״ט היה להם
 נושחא אחרה שהיו מחחילין אחה קדוש וכן משמע קצה מהא דכחבו חיספוח בסנהדרין דל״ז ע״ב ד״ה מכנף
 הארן וזיל כחוכ כחשוכח הגאונים שאין בני א״י אומרים קדושה אלא כשכח וייט ענ״ל ואף דכחוס׳ לא
 בתנו רק שבת מ״מ י״ל י״ט נמי איקרי שנת כדאיתא כמה פעמיס נש״ס י- ז7ח ואומרים בהודיית כוי.
 הצ׳ מגומגם אכן באגודה הגי׳ נכונה וס״ג שס ואומרים כהודאה על הנשים כוי ושניסס נזכרין ככרכת
 סארן עכ״ל: ושניהם נזכרין.נין ניסיחשמונאי בחנוכה ונין ניסי מרדכי ואסתר כפורים נזכרין בבהמ״ז:
 היט בנ׳ פרקים הראשונים כו׳. ככל הפוסקים לא מצאתי שיש חילוק נהלל נין פרקים הראשונים לאחרונים
 אלא דגגמרא דברנות די׳ד מחלקינן נין ימים שגומרין כהן הלל לימים שאין גומרין לעני! הפסקה וכ״כ
 הטא״מ סימ! תכ״ג ותפ״מ וכ״כ סרמכיס פ״ג מהל׳ חנונה ימיה שגומר׳! בהן הלל יש לו להפסיק גין פרק
 לפרק אגל כאמצע הפרק לא יפסיק כו׳ עכ״ל הרמנ״ס : ואלו הן כו׳. ט״ס יש כאן וכצ״ל ח׳ ימי החג ומ׳
 ימי חנוכה וי״ט של עצרת וי״ט ראשי! של פסח וכ״ה להדיא נמסכת ערכי! דף י׳ וכן כתכ הרמכ״ס פ״ג
 מהלי חנונה : בשתי לילות של גליות . לפי שנימיהס היו רגיל׳! לקרות הלל ננהנ״נ כלילי פסח כדאיחא
 לטיל וכיכ תוש׳ פרק ט״פ נשם הירושלמי דמסכת נרניח י• היי המקריב ניוס הראשון. כן מונח לקמ!
 שלא היו קורין כחנוכה כמו שאנו קורץ לקרות כיוס ראשון מן כיוס כלות משה עד ניום השני ונשני קודאין
 ביום השני לכהן וללוי והישראל קורא כיוס השלישי וכן נשאר הימים . אכל הס לא היו קודאין ככל ייס אלא
 יומו דהיינו כיוס ראשון היו קודאין לכהן שלשם פשוקים מביוס הראשון והלוי קורא ג״פ האחרים והישראל
 מוזר וקורא מביום הראשון חון מחנוכה שחל בשבת היו מתחילין מן ויהי ביום כלות משה עד כן עשה (את)
 המנורה וכ״מ לעיל פרק י״כ ה״ז ופי״ז ה״ג : וזה מעשה. היינו כמו כשכת אלא דכרישא נקט סיפא דקרא
 ובסיפא נקט רישא דקרא אבל אנו לא קי״ל הכי אלא קולי! רק עד פרשת בהעלותך ועיש כש״ע שיש בזה
 מנהגים ונהרא נהרא ופשטא ־ הי״א אין מקדימי! כו׳. כש״ע סימ! תרפיו הובא שתי דעות הב״י כתב
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 מפני שהיא גבוה הרבה ומםר לתן דיסקרין של אבנים מונות ומרגליות
 [ט] ומשתמשין לעתיד לבא כשעתיד הקב״ה להחפיר חמה ולבנה במה דכתיב
 (ישעיה כד) וחפרה הלבגה ובושה החמה שמהן עתידין לשמש: עוג הוא אליעזר
 ופרטות רגליו [י] אברהם אביגו היה טומגו בכף ידו ופעם אחת גער בו
 ומיראתו גפל טטגו שינו ונטלו אברהם אביגו ועשאו מטות שהן של שן והיה
 ישן שם ויש אוטריט כסא עשאו וישב בו כל יטיו וטי נתגו לאברהם גמרוד
 והלך עוג ובגה ששים עיירות והקטן שבהן היה גובהן ששים טיל שנאמר
 (דברים ג) ששים עיר כל חבל ארגוב ומה היה אכילתו אלף שורים וכן בל מין חיה

 שבת זכור ואסור לומר עליהם לשם כופר אלא לשם נדבה M צריכיןלהםפיק
 מים ומזון לאחיהם עניים W משום קובלין ומתנות לאביונים ויש שמספיקין
 לחם ויין ויש שמספיקין לחם ודנים ומ״מלא יפחות משתי טתנות אפילו חטים
 ופולים: הלכה ת W בי״ד ובט״ו יושבין שולחנות של חבירים בכפרים בי״ד
 ובכרכיט בט״ו בו: הלכה ן קורין בויבא עמלק ואע״פ שאין בה [אלא] תשעה
 פסוקין אין טתחילין בוישטע יתדו אלא ראשון קורא שלשה פסוקים ויבא
 עמלקויאטר טשהויעש יהושע. ושני קורא והיה כאשר יריס טשהוידיטשה
 ויחלש יהושע שלישי קורא ויאמר ה׳ ויבן משה ויאמר כי יד על כס יה מלחמה

 לה׳ ומניחין ספר תורה במקומו ואומר(תחלים קיג) יהי שם ה׳ מבורך מעתה ועד | ושתייתו אלף מידות [כ]וטה שהיתה טיפת זריעתו שלשים וששה ליטרין(וכן
 עולט וקדיש(שאין לך קריאה שטעון קדיש עד שיחזיר אלא של שבת בלבדי! לכל דורות). תניטה עשה יעקב אבינו כשהביאו בניו את הכתונת בדמ לא
 מפני המפטיר ועל הנביא לאחר שמניחין ם״ת במקומו אומר קדיש וקדיש למה:־ האמין להן כל עיקר מנין דכתיב (בראשית לי) ויטאן להתנחם לפי שאין מקבלין
 תנחומין על חי אבל [ל] שמת הוא מעצמו משתכח p הלב שנאמר (תחלים לא)
 נשכחתי כמת מלב ומה עשה [ט] הלך בהרים וחצב שנים עשר אבנים והעמידן
 שורה וכתב על כל אחת ואחת שם שבטו ושם מזלו ושם ירחו היאך (אלא)
 הוא על(האחת) האבן [האחת] ראובן טלה ניסן וכן לכל אבן ואבן התחיל
 טשמעון ואמר להו גוזרני עליכמ שתעמדו לראובן ולא עמדו לשמעון ולא עמדו
 לכל שבט ושבט ולא עטדו האבגים וכיון שהזכיר להם שם יוסף טיד עטדו
 וכרעו לפגי אבן יוסף ועדיין לא ברור הדבר לו שהוא חי ועוד הלך ובחן
 באלומות כדעת הראשון וכתב עליהן שמות השבטיט והטזלות והחדשימ ואמר
 להן גוזרגי עליכם שתשתחוו ללוי שהוא לבוש אורים ותומימ [ולא] עמדו ליהודה
 שהוא מלך ולא עמדו וכשהזכיר להן יוסף עמדו וכרעו כולן ליוסף ועדיין לא
 גתברר [נ] כל עיקר שהוא חי אלא מן המשמרות אלישב כהן אלקגה שקגה
 פוטיפר (בראשית לט) ויוסף הורדמצריטה ויקגהו פוטיפר וגו׳ (שםמא)(ויקרא

 אלא ללטד)שאין אוטרי׳ קדיש לא בראשי חדשיט ולא בתעגיות ולא בשגי
 ובחמישי ולא בחולו של מועד ולא בשמוגת ימי חגוכה ולא בפוריט עד שטחזיריט
 ספר תורה למקומו בשעה שהעם עומדים והן עוגין אמן יהא שמיה רבה
 בכווגה בעמידה [י] 5 הלכה ז רב הוגא אמר שלש קריות שבתורה לא יפחתו
 להם מעשרה פסוקים חזקיה אמר כגגד עשרת הדברות והתגיגן (א) ביום
 הראשון [בראשית] ויהי רקיע דהא לית בהון אלא תםגיא רב אידי אמר
 איתפלגין בה כהגא ואשי חד אמר חוזר וחד אמר חותך מאן דאמר חוזר
 חוזר לשגי פסוקים ומאן דאמר חותך ויהי ערב ויהי בקר פסוק בפגי עצמו
 הוא והתגיגן בשגי יהי רקיע ויקוו המים מאן דאמר חוזר חוזר לשגי פסוקים
 ומאן דאמר חותך אפילו חותך לית בהון [ה] התיב רבי פוליפא בר רבי פריט
 קמית ר׳ יוגה הרי פרשת עמלק אמר [י] לא שגויה היא היא סדרה של יום התיב
 רבי אליעזר ברבי םקום(ב) הטפטיר בגביא לא יפחות מעשרים ואחד פסוקים

^פרעה שם יוסף צפגת פעגח וגו׳) . בת שלש שגים (ושלשה ימים) היתה  [י] (מדלגין בגביא ואין מדלגין בתורה שאפילו אם דלג פסוק אחד ולא קראו?
 והחזיר את התורה ואמר קדיש חוזר ופותח ומברך וקורא הוא ושגים אחרים): רבקה כשיצאת מבית אביה שכן דרכן של מלכים כשתוליד להן בת מגהגן
 הלכה ח מקום שגהגו לקרות את המגילה שגי ימים קורין לילה ויום קורין הכל לשמוע לאחר ג׳ ימים ולפי שלא שמע אביה W ולכך געשה לה גס שלא תטמא
 כמגהג המדיגה וחייבין כל ישראל לקרותה בלשון הקודש : הלכה ט האדם שכך היה מגהגן של ארטיימ לשכוב עם בגותיהם בתולות [ע] ואחר כך משיאין
 הגדול בעגקים(הגדול היה אברהם אביגו גבוה יותר מעגק) בעגקיס זה אברהס^׳אותן(על שם דכתיב (שם כד) ואיש לא ידעה ואין איש אלא אביה). בת שש
 אביגו שהיה גבוה קומתו כגגד שבעים וארבעה אגשים ואכילתו ושתייתו כך״ישגים היתה דיגה כשהולידהאתאסגתמשכםמגין שששגים של שכר הצאן
 היהכגגד שבעים וארבעה אגשים וכוחו כן טח עשה גטל[י׳] שבעה עשר בגי שעבד יעקב אביגו ללבן W והוסיף עשרים שגה שמת מכאן ואילך יוסיף

 קטורה ובגה להן כרך של ברזל והכגיסן לתוכה והשמש מעולם לא גכגס בתוכה המבין דעת וירד מיכאל והוליכה לבית פוטיפר:

 גוסחת הגר׳׳א
 סליפ מסכת סופרים

 הגהות הגרי״ב
: [  [א] וצריכין ממגו להםפיק: [ב] נטקום קרבן וטחנות : [ג] בכפרים ובעיידית גדולות קורין בייד ובכרכים: (א) [תענית דף כ!] [מגילה דף כא]: (ב) [מגילה דף מ:

 [ד] שאין לך קריאה שטעון קדיש קודם שיחזיר אלא שבת ויים בלבד טלפגי המפטיר בנביא : [ה] עשרה:
 [ו] לו שגית היא שהיא סדורה: [ו] ואס איחא צריך עשריט ושלשה תלתא עשרה ותלתא עשרה וחד תלתא : [ח] ששה עשר: [ט] שמשתטשין: [י] של: [כ] טיפח זריעחו היתר! שלשימ: [ל] המת: [ט] הלך ובחן
 באלומות וכתב עליהן שמות ז [נ] שהוא חי הלך בהרים וחצב שנים עשר אבנימ והעמידן בשורה ובתב על כל אחת ואחת שם שבטו ושם מולו ושם ירחו על אבן אחת ראובן (וכוי כמיש גשניס למעלה עד) אבן יוסף
 לפיכך נכחבו כל השבטים על אבן יוסף ובן כל ישראל נקראו על שם יוסף שנאמר(תהליס פ) נוהג כצאן יוסף ובן כל ראשי אנוח כהונה ולויה אלישיב על שם להשיבו אל אביו אלקנה שקנהו: [ס] לא טמא אוחה עד עחה
 ועחה נעשה לה נס וטת אביה שלא יטמא אותה דכתיב ואיש לא ידעה ואין איש אלא אביה שכך היה : [ע] לאחר ג׳ שנים : [פ] עד עשריט שנה ששמש וירד טיכאל והוליכה לביח פוטיפר מכאן ואילך יוסיף המבין דעת:

 גוסחאות כ״י, (הליו) רבה מברך בעמידה: (הל״ט) שבעים אנשים (וכו׳) שבעים אנשים מה:

 רחמים
 לקרות שני ימים י״ד ינויו מספק שמא העיר ההיא הוא כרך דהוקף חומה מימות יהושע נינ קורין לילה ויום .

 דצריך לקרותה יום ולילה כמ״ש נשים [ולעיל פי״ד הלי׳ח].־

 כסא
 לכתוכ ומה גם למ״ד [מגילה די״ד ערכין ירד וכיה נרמכ״ס פ״ג מהל׳ מגילה הליו] קריאתה וו הלילא:

 פרק כא מקום שנהגו לקרות המגילס שני ימים קורין לילה ויום הכל כמנהג המדינה נציל ור״ל שנהגו

 קוראי! פ׳ בראשית ופי ויסי רקיע ונשתי פרשיות אלו ליבא רק תמניא פשיקי וקשיא נדב הונא : חוור לשני
 פסוקים . ר״ל הלוי קורא שני פסיקים מקריאת הכהן כדי להשלים מספר עשרה פשוקים: חותך ויהי ערב
 כוי. ר״ל כאילו נחתך הפשוק לשנים וא״נ נפ׳ נראשית נפסוק ויקרא אלהיס עד ויהי ערנ נחשוב לפסיק אחד
 ומן ויהי ערנ עד סופו נחשונ ג״כ לפסוק והוי בפי נראשיח ששה פסוקים וכן נסי יהי רקיע נפסוק ויקרא
 אלהים לרקיע שמיס עד ויהי ערנ נחשונ לפסוק ומויהי ערנ עד סופו לפסוק אחר וסוי ד׳ פסוקים נפי יהי
 רקיע וא״נ לפי האמת הן עשרה פסוקים : בשגי יהי רקיע . ניוס שני של מעמדות היו קורין ויהי רקיע
 ופרשת יקוו המיס שהם כין כולם ח׳ פסוקים וכפ׳ יקוו המיס כנר הוי הפסק ויהי ערב פסוק נפ׳ע ואיכ
 בשלמא למ״ד חוור א״ש די״ל הכא נמי דהלוי חוור וקורא שני פסוקים שקרא נכר אלא למ״ד מותך אפילו חותך
 לימ כהון ר״ל דלא סגי גסכי אפילו אי נימא לפשוק ויהי ערב ויהי כוקר יום שני נחשוב לפשוק גפיע אנתי
 לא הוי אלא נוי פסוקים והנימ בקושיא . אמנם למסקנא לקימ דמשני גבי פ׳ עמלק כיון דסדורא דיומא
 (היא) מומר לקרוס ס׳ פסוקים וא״כ הינ אי אמרינן מומך מימ משעה הויין וסגי כהכי: רתיב ר״א בר
 מקום . קושיא אמרימא היא על ר״ה וכיונמ הקושיא מבואר יומר כירושלמי דמגילה פ׳ הקורא עומד כירושלמי
 דמסכת תענית וה״ג שס התינ ר״א נר מקום והא הניא המפסיד ננניא לא יפמוש מכיא פסוקים
 ויהיו נ״ג מלהא עשרה מלשא עשרה ומד ג׳ ענ״ל ופירש נקרנן העדה דקשיד הא דאמר ריה שלש קריות כו׳
 ריל דלכל שלשה מהם כעי׳ עשרה פסוקים וא״כ לשיהא גנרי נעינן עשרים ילשניעי שלשה פסוקים והוי כיג
 ואס כן הויל למפסיד להפסיד כ״ג פסוקים כנגד שבעה קרואים שצריכין לקרות לפתות כ״ג אע׳כ דסגי נס׳
 פסוקים ואיכ לשבעה סגי בכיא פסוקים ומשרה אינו מפטיר רק כיא והדרא הקושיא לר״ה והניח גס וה כקושיא .
 אמנם נאמת י״ל קושיא ואת דדוקא כשקורין רק ג׳ או בעינן י׳ פסוקים אבלי כשבת שקורין שגעה וכלא״ה
 קורי! יותר מ! עשרה פסוקים לא כעינ! י׳ לכל תלתא מינייהו ומשיה סגי למפסיד ככיא פסוקים. ומיש תו
 הכא מדלגין כנכיא כו׳ עד סוף הלכה שפת יתר הוא ואין כא! מקומו וכבר קתני לעיל פי״א אלא אגכ דמותיכ
 ממתניתין דמפנףר בנביא מייתי לה בקוצר אבל עיקר הקושיא הוא מרישא כמ׳ש ובאמת כירושלמי דמסכת
 תענית איתא כל הלכה זו והן דמדלגין בנביא וכוי לא קתני שם : היה מקום שנהגו כו׳. הא דנקמ
 הנא שני ימים היינו(ני!) נייד ונין בנו״ו מקום שנהגו לקרות בימים לכד קורין וכמקום שנהגו לקרות גס
 נלילומ קורי!: בלשון הקודש . היינו למי שאינו מנין שוס לשו! מיינ לקוראה נלה״ק ואפיה יצא אנל מי
 שמנין אמד משאר לשונות מותר לקרותה נשאר לשון כדתנן אנל קורי! אומה ללועזומ בלעז וכ! במנ בשיע סימן
 תי״ז : היט האדם הגדול נענקיס . פסוק הוא ניהושע סימן י״ד. היה אנרהס אנינו גנוה יותר
 מענק כענקים . כל זה מיותר ונספר אגודה גרס הכי האדם הגדול בענקים זה אברהם אבינו וכ״ה במדרש
 ילקוכו יהושע : שהיה גבוה קומתו כוי. כילקובו יהושע גרסינן הכי סאדס הגדול נענקיס זה אכרהסולמה
 קורא אותו גדול שפסיעותיו של א״א היה שלשה מילין כוי ועיש: עוג הוא אליעזר . הכי איתא בפרקי
 דריאשוף פס״ז וזיל זקן ביתי של אבר!ם היה ענדו אליעזר ומאין סיה ענדו אלא כיון שיצא מאור כשדים
 עמדו כל גדולי הדור ונתנו לו מתנות ועמד נמרוד וכתב מכרו לאברהם וכשגמל מסד מס יצמק בנו הוציא*
 למידות ונתן לו הקכ״ה שכרו בעולם הזה כשביל שלא יהא שכר לרשעים כעולם הבא והקימו למלך והוא עוג
 מלך הבשן עכ״ל פור״א : האיך אלא הוא . כצ״ל האיך הוא על האבן האתת ראוכן וכו׳ : אורים ומומים
 עמדו. כצ״ל לא עמדו: שכן דרכן של מלכים. ובמדרש ילקונז איתא שבתואל היה מלך בעירו: ולפי שלא
 שמע אכיה כו׳ . וקשה האיך תליא זה כזה ואפשר ליישב על פי מדרש ילקוס שהובא שם כל כתולה קודם
 שנישאת לבעלה היתה נבעלת לבתואל שהיה מלך ואפשר שקודם שלש שנים לא היה רוצה לבעול אותה שעדיין
 אינה ראויה לביאה ולפ״ז כיון שלא שמע מלידהה עד לאמר שלשה ימים איכ לפי משכוט כשנעשה בת שלש
 שנים עדיין היס סכור שאינה כת שלש שנים ובאותו זמן לקמה עבד אברהם מבית בסואל וניצלה רבקה שלא
 בעל אותה אמנס בילקוט הובא הנס בעיא שבני עירו היו מצפין ואומרים שאס לא יבעל את כתו יהא סורגים
 אותו ובתו ונעשה נס שמת כאותו לילה : עשרים שנה . טיס הוא וציל שש שנים דהיינו שש שנים שהיה
 אצלו בשביל הצאן נענש אבל על ייד שנים שעבד כשתי בנותיו לא נענש שקיים כזה מצות פויר: יוסיף המכין
 דעת . לא כינת אדם לי להבי! מה שטמנו מז״ל כרמז דבריהם ומימ נראה שכוונו על הא דאיתא נסדר״א סרק
 ל״ח וזיל מה עשה שכם כ! חמור הביא משחקמ נטרומ מוצה לה מתופפות בתופים יצאה דינה לראות בבנות
 המשחקות ושללה ושכנ אותה והרה וילדה את אסנת ואמרו נני ישראל להרגה שעכשיו יאמרו כל האדן שיש
 בית זנוה באהלי יעקב מה עשה יעקנ הניא צין ונחנ עליו שם הקדוש ומלה על צוארמ ושלמה והלכה לה והכל
 צפוי לפני הקב״ה וירד מיכאל המלאך והורידם למצרים לכיתה של פוטיפרע שהיתם אסנת ראויה ליוסף לאסה
 והיהה אשתו של פוטיפרט טקרה וגדלה טמס ככת וכשירד יוסף למצרים לקמה לו שנאמר ויתן לו את אסנת כת
 פוטיפרע לו לאשה עכ״ל. ומעתה נ״ל דגמרא דמכא התמיל כתמלת דברי פדר״א והשמיט מה שיעקכ כתכ
 שם הקדוש וגם הא דקתני התם נהדיא שע״פ הקנ״ה ירד מיכאל והוליכה לכיש פוטיסרע ולפי שכבוד ה׳
 הסתר דנר לפן השמיט הגמרא דנריס הללו ננוון ולא הניאו רק אפס קצהו ממאמר ההוא ועיז קתני הכא

 מכה, ואילך יוסיף המבין דעת ננלסע״ד : סליק פרק אחד ועשרים

 נחלת יעקב
 זכור אזכרנו דבר נאה ומתקבל אף שאין דרכי להאריך נמדושיס אכן איידי דאתא מדרשא מביכה עלי ואכתוב
 בסיום של מסי סופרים מה שמדשתי נזה דאיתא נמס׳ מגילה דף ט״ז ע״א על הא דאמר המן למרדכי
 אתא קומצא דידכו ודמי עשרת אלפי ככרי כספא דירי ונתנו שם תוספות ח״ל שמעהי שעשרה אלפי ככרי
 כסף עולין מצי שקל לכל אשד מישראל שהיו היר אלף כשיצאו ממצרים ואמר המן שישן לאמשורוש כל פדיונן
 ודוק וחשכח עכ״ל וככר החעוררו כדיבור מוםפוה זה כל נעלי הריסין וקדמאי דקדמאי שהמשכון רחוק כרמוק
 מזרמ ממערב מלא כפרשמ פקודי כשיכ מפורש דשקליס של מ״ר אלף היו עולים למאח ככר כסף ומהם
 נעשה מאה אדנים ככר לאדן וכ״כ רשיי במומש וכיון שהמן רוצה לתת כנגד שקלי ישראל היה די במאה
 ככר כסף. וניל ליישב על נכון. רק נדקדק ממלה בל׳ המיס׳ שסיימו כסוף דכריסס ואמר המן שימן לאמשורוש
 כל פדיונן ולכאורה שפת יסר הוא . וניל ליישב הכל על נכון. ונקדים מיש הרכ מהריםאלשיך ז״ל כפי כי
 תשא וזיל ונמזור טל טנין המקראות והתכמס באומרו ממציה השקל בשקל הקודש פ" רש״י ז״ל שהוא בשקל
 האמור כערכין והנה הקשינו למס מולה הקורס במאומר ולא עוד אלא שכאן מפורש עשרים גרה השקל ולמה
 יהלה במקום אמר. אמנם טון הכתוב לתרן קושיא נופלת על הפסוק והוא הלא כל רואה כופר נפש הלז
 ימחמן לבבו כאומר מה זאת כי הלא הוא יחברך האומר כערכין ואם מבן עשרים שנה וגו׳ והיה ערכך הזכר
 חמשיס שקלים ואם ערן זכר מבן משרים הוא חמשים איככה נוכל וראינו כופר נפש איש מבן עשרים ומעלה
 מצי שקל באופן יהא נדון בקרבו אולי יש הפרש כין שקל לשקל ולזה בא הוא יתברך ואמר דע איפ׳ כני כי
 שקל זה הוא כשקל הקודש האמור בערכין ואל תתמה על החפן כי תשובתך היא תרומה לה׳. והוא כי משתי
 תרומות שהן תרומה גדולה ותרומת המטשר לא נאמר כתורה שיטור רק לתרומת המטשר כי על כן כגדולה
 חטה אחת פוטרת הכרי ועל בן אומר כי על שימור המפורש כתורה ידכר הוא תרומת ממשר שהיא אחד
 ממאה כי ממאה סאין נוטל הלוי משר ומעשר נותן אחד תרומה לכהן נמצאת החרומה אחד ממאה וזהו אומר
 דע איפ' כי מחצית השקל הוא כשקל הקודש האמור כערכין ואל תתמה היוח פה ערן הכופר מחצית השקל כי
 התרומה בלבד מערכו שהיא אחד ממאה הוא לה׳ כזה אני מהסייס כי חצי שקל הוא אחד ממאה חצאי שקל
 שהם חמשיס שקלים וזהו תרומה לה׳ מכיל הצריך לענינינו. למדנו מתורת רכינו משה אלשיך זיל שכל הפדיון
 מאדם היא נ׳ שקל שהם ק' חצאי שקלים אלא שהקכ״ה חס מל עמו והתרצה והתפייס ככופר נפש איש אחד
 ממאה מפדיונו שהוא חצי שקל כנ״ל. ומעתה לפי החשבון של רש״י ז״ל שתיר אלף חצאי שקלים מוליס מאה
 ככר כסף לפ״ז אם יתנו ת״ר אלף כל פדיונם דהיינו מאה חצאי שקלים לכל אחד ימלה מאה פעמים מאה
 כיר כסף שהם י׳ אלפים ככר כסף ומה נעמו דברי חוספוה כאמרם שעשרה אלפי ככרי כסף עולין חצי שקל
 לכל אחד מישראל שהיו ח״ר אלף כשיצאו ממצרים רק ע״ז קשה הלא אין החשבון מכוון דח״ר אלף חצאי שקלים
 לא יעלה רק מאה ככר כסף על זה סיומו במתק ׳דבריהם ואמר המן ליחן לאחשורוש כל פדיונם . הן אמה
 כי הקכ״ה חפן חסד הוא ולא ביקש מישראל רק אחד ממאה של פדיונם אכל המן חישב ליתן כל פדיונם
 דהיינו נ׳ שקל לכל אחד מישראל ויעלו לעשרת אלפים ככר כסף. והנעתי דבר זה לכמה חכמים וקלסוהו .
 ועפ״ז היס אפשר ליישב גירסא שלפנינו הא דקתני ק׳ שקלי ישראל דהיינו אחד ממאה שקלי ישראל כנ״ל
 אכן פשטא דכרייתא לא משמע שכוונו לזה ודו״ק היטג: משום קוכלין כו׳. כאגודה גרש הכי משום מתנות
 עניים ותיבת קובל'! ליחא: היה בי״ד וכט״ו כו׳. כמתניתין דשקליס קתני סתם בט״ו כו שלחנות יושבין
 כמדינה ואינו מחלק כין י״ר דכפרים לט״ו דכרכיס ואפשר דטעמא דהכא כיון דכסריס זמן קהלה דידהו כי״ד
 לקרוה המגילה וזמן קהלה דכרכיס הוא כט״ו מש״ה יושבי! השלחנות ככל אחד כזמן קהלה שלו [וידוע דעיירות
 קורי! כייר והכפרים מקדימין וכפרים הקט לאו דוקא והכרכיס היינו דהוקפו מימוח יהושע]: היו שאין
 בה ט׳ פסוקים . כציל אע״פ שאין כה אלא ט׳ פסוקים ואנ! קי״ל דלא יפחחו לשלשה הקוראים פתוח מיו״ד
 פסוקים אפ״ה קורי! ויכא ממלק יטעמא כיון דסליק עניינא כדאיתא במסכת מגילה ולקמן בהלכה ז׳ :
 בוישמע יתרו. אין אומרים דכה! ולוי יקראו פרשת ויבוא ממלק והשלישי יתתיל מוישממ יתרו כדי להשלים
 עשרה פסוקים לא אמרינן הכי: ויעש יהושע . ט״ס הוא וציל וידי משה ואפשר ליישב מל פי מ״ש הכ׳י
 בסימן חרצ״ג דכופלין הפסוק האחרון כדי להשלים עשרה פסוקים א״כ "ל דגמרא דהכא ס״ל דכופלין
 פסוק ויעש יהושע אלא דמדיין קשה דהויל לחשוכ נמי פסוק וידי משה : כי יד ה׳ טל כו׳. כצ״ל ויאמר כי
 יד על 0ש כו׳: שאין לך קריאה וכו׳. נציל שאין לך קריאה כו׳. לכאורה נראה דברייחא דהכא סכר׳ שא״א
 קדיש אחר קה״ת מיד אלא כשבח ו״ט כיון שמפטירין בנביא מש״ה אומרים קדיש להפסיק כין הקרואים
 לחוכח סיום וכין המפטיר אבל כשאין מפטיר׳! א״א קדיש רק לאחר תזרת סית למקומה כמו שאנו עושי!
 בשבת כמנחה וטפ״ז יוכן ברייתא זו אלא שיש כה איזה טעיות וכצ״ל שאין לך דבר שטעון קדיש קודם שיחזיר
 אלא כשבה כלבד מפני המפטיר כנביא אכל כר״ח ובחעניח כו׳ עד שמחזירן ס״ת כמקומו אבל אנו אין נוהגי! כן
 אלא שאומרים נכולס קדיש לאחר קה״ת וכמו שהובא כש״ט א״ח סימן רפ״כ זולת בשבת כמנחה ובמנחה של

 העניה אנו אומרים הקדיש לאחר חזרת ס״ת כמקומו וכ״כ בשיט סימן רצב וע״ש כלבוש הטעם למה נשתנה
ת : לויז הראשון יהי רקיע . כצילכיוס הראשון בראשית ויהי רקיע וגבי מעמדוח מיירי ' ה  אלי ייגאי ק
 וקתני התם דכיוס ראשו! דתנ! בסוף סיד דתענית לאנשי מעמד היו קורי! נל יום נמעשה בראשית וקתני התם דכיוס ראשון היו

 סיימתי לפרש מסבת סופרים. על זאת אודה יה בתהלות ושירים: ובעזר יוצר הרים ובורא רותת. אתחיל לבאר מסבת שמחות:



ד ק ראשון מ ר ת פ ו ח מ ת ש י ס א מ ר ר נ י ה ת ב ל ר ב  א
 (שמוח יב) ויהי בחצי הלילה וה׳ הכה כל בכור בארץ מצרים וגו׳ וכתיב (במדבר ח) כי לי כל בכור [וגו׳] ביום הכותי בל בכור ונוי •(ואתה משיב) א״ר יוחנן
 אע״פ שהכה אותם מכת מות M מחצי הלילה היתה גפשם מפרפרת בהם עד הבוקר משל הדיוט אומר גתת פת לגער הודע את אמו W אף
 הקדוש ברוך הוא אמר אודיע לבני המיתה המשתקת הזאת ששונאיהם היאך מתים בה אלא תשמור נפשותם עד הבוקר כדי שיראו בני בשונאיהם:

 י *סגר׳א מ"!

 פרק שני
 הלכה א המאבד עצמו לדעת אין מתעסקין עמו בכל דבר רבי ישמעאל
 אומר קורץ עליו הוי [ז] נטלה הוי נטלה א״ל ר״ע הנח
 לו בסתמו אל תכבדהו ואל תקללהו אין קורעין עליו ואין חולצין עליו ולא
 מספידין עליו אבל עומדין עליו בשורה ואומדין עליו ברכת אבלימ מפני שהוא
 כבוד חיים כללו של דבר כל שהוא כבוד של חיים מתעסקין בו כל שאין כבוד
 של חיים אין הרבים מתעסקין עמו לכל דבר: הלכה ב איזהו המאבד עצמו
 לדעת לא שעלה בראש האילן וגפל ומת בראש הגנ ונפל ומת אלא זה שאמר
 הריגי עולה לראש הגג או לראש האילן ואפיל עצמי ואמות [ח] ורואין אותו
 שעלה לראש האילן ונפל ומת הרי זה בחזקת המאבד את עצמו בדעת וכל
 המאבד את עצמו לדעת אין מתעםקין עמו בכל דבר: הלכה ג מצאהו חנוק
 ותלוי באילן הרונ ומושלך על נבי הסייף הרי זה W בחזקת המאבד את עצמו
 שלא בדעת ואין מונעין הימנו כל דבר: הלכה ד מעשה בבנו של גורנוס
 בלוד שברח מבית הספר והראה לו אביו באזנו ונתירא מאביו והלך ואבד
 עצמו [י] בבגד ובאו ושאלו את רבי טרפון ואמר אין מונעין הימנו כל דבר:
 הלכה ה מעשה בתינוק אחד מבני ברק ששבר צלוחית בשבת והראה לו
 אביו באזנו ונתירא מאביו והלך ואבד עצמו בבור ושאלו את רבי עקיבא
 ואמר אין מונעין הימנו כל דבר: הלכה ו מכאן אטרו חכמימ אל יראה אדמ
 לתינוק באזנו אלא טלקיהו מיד או ישתוק ולא יאמר לו כלוט(י) ר׳ שמעון
 בן אלעזר אומר יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבת :
 הלכה ז הרוני ביתדיןאיןמתעסקיןעמהןבכלדבר אחיהם(כ) וקרוביהם באין
 ושואלין את שלום העדים ואת שלום הדיינין [כ] שאין בלבנו עליכם שדין אמת
 דנתט ולא היו מתאבלין אלא אוננים שאין אנינות אלא בלב: הלכה ח רבי
) אין מברין עליהט שנא׳ ל )  נתן אומר אין בין שתיקה לבכיה כלוט: הלכה ט
 (ויקרא יט) לא תאכלו על הדט (ט)ב״ד [ל] שהדג לא היה טועם כל אותו היום
 ומגיחין אותן לדבר עם אחיהם ועם קרוביהם [ט] ובשביל שלא להשהות
 0) וטשקין אותן יין ולבוגה כדי שלא יצטערו(ם) ומלמדין אותן להתוודות
 שבל המתודה יש לו חלק לעולמ הבא שכן מציגו בעכן שאמר לו יהושע(יהושע ז)
 בני שים גא כבוד לה׳(אלהיך) [אלהי ישראל] ותן לו תודה והגד נא לי מה
 עשית אל תכחד ממני ויען עכן את יהושע ויאטר אטנה אנכי חטאתי לה׳
 אלהי ישראל וכזאת וכזאת עשיתי וטח ת״ל וכזאת וכזאת טלמד שמעל בחרט

 הגהות הגרי״ב שני
 (א) [עי׳ תום׳ קדושין עת: ד׳ה לא וצ״ט]: (ב) [שנת קנא:]: (נ) [כרכות p :1ע״ש]: (ד) [שם]: (ה) [שס]:
 (ו) ס״אלא כך שניתי לכם: (ז) [שם]: (ח) [שס]: (ט) [שס]: (י) [סונוה מ!. סנהדרין קו:]: (כ) [סנהדרין

 מו.]: (ל) [שס ס;.]: (מ) [שס ומויק יד:]: (נ) [סנהדרין מנ.]: (ם) [שם] •

 היו טועמין: [מ] רק שלא לשהות:
 חכםים

 . (תורת סאדס): הוי שוב ונאמן אוכל מעמלו איל אינ וכו׳. (גירהת מהיא).
 יעקב

: ד,״ן אין שואלין כוי. לא מצאתי דין זה נרי״ף והראיש גני גוסס וניל מרש  ומשיה אין מנעיסין אותו נכו
 הוא ואין כאן מקומו אלא מילתא כתפיה נסשיה הוא והיש אין שואלי! בעיר זה את זה . כשיש מת נעיר
 אין ארס שואל בשלום מבירו ודוקא fix בכפר קסן שהכל יודעין כשיש מת בעיר אכל עיר גדולה מוסר .
 וב״כ הרמבין להדיא בספר תורת האדם וזיל תניא כאכל רכתי אין שואלין שלזס זה לוה והמת בעיר נדיא
 ככפר קסן אבל בעיר גדולה שואלין מכ״ל: מחוחך מסורת כציל ממוסך מסורס. סי' שהוציאו הוולד מן
 סכטן איכרים איכרים וכן היוצא הפוך שאינו יכול למיומ וכן הנפלים דהיינו כן שמונה אפילו מי אפיה הוי
: ה״ח ט מתי מ ״ פ א '  נסצ דאינו יכול למיות או בן משעה ממ בכל אלו אין מהעסקין להספידס• 58״ו ס
 יעכד. ר״ל כושי ועבד הקניין לישראל אין מהעסקין עמסס לסספידס : דיי אומר סוי שוכי. הוי לשון
 גנימה וצעקה. והא דקהני הוי טני לאו דוקא אלא כיון שעבדו של ר׳ג היה שמו סבי לבך נקט הוי סבי.
 ובמסכמ כרכיה פרק היס קורא קהני לס נשם רבי יוסי ולא בשם רבי יהורם •י היי גכוין בפושרין.
 בלומר סנור ס״מ׳ ששנינו דבר נרמז מועס שראימס אומי סר מעליכם כשנכנסמי למצר וראיתי שאפילו
 נרוממיס אין אמס נכויס שהלכמי לביש כדי שלא מבואו לנממני ואין אמס מגינים כוונה׳: חשובים בגהמס.
 ומסיים כגמרא כשם שאומרים על שורו וממירי שממי המקוש ימלא לך משרונך כך אומריס על ענדו ושסהסו
 שממו המקום ימלא לך חסרונך: הייב כשר היה. ויש לתמוה מאי מהנילענין מסלי! דכשר סואנשלמא
 לענין קנלמ מנמומין שהוא מפני הכבוי איש לענדים ושפמוה היו משונין כנהמה ומשיה אין מקנלין עליהן
 מנמומין אנל טבי עבדו דכשר היה ראוי לננדו ולקנל עליו מנמומין אנל לעני! מפילין דגשים וענדיס
 פטורים מדאורייתא דמצות עשה שהזמן גרמא סיא אס כן מאי נימ לבשר הוא אפיס סטור דלא עדיף מנשים.
 וניל דאימא כעירוכין דף ציו אשמו של יונס עלסס לרגל ולא מימו כידס מכמיס מיכל נמ שאול הנימה תפילין
 ולא מימו כידה מכמיס וכתבו תוספות שם כפסיקתא תניא דגכי מיכל כת שאול מימו כס מכמיס ופירשו מום׳
 הטעם דק״ל מפילי! צריכין נזף נקי ונשים אינן זריזוס טכ״ל ואיכ י״ל מהאי טטמא נמי אסור לעכד להנימ
 תפילין אעיג דקי׳ל בכל מיע שהזמן גרמא אס רצו להממיר מל עצמן ולעשימס אין מומי! כמ״ש הראיש
 סוף ס״ק דקדושין אכל בתפילין כיון לצריכין גוף נקי ומכריס קלי הדעת סס ממינן כהו ולסיז שפיר השיכ
 ל״ג טל טכי מבלו לכשר הוא ואיני מקלי הדמה כשאר מבדים ויודע להזהל כהן ומשו׳ס לא מימו כו :
 ה״יג אבא סלוני. פ״ רש״י לא בבניהם קאמר אלא כשאר בני אדם כמין שקורין ממה מרי סלוני מלת
 סלונית כך היו לגילין לומר לכני אדם משוכים אכא ואימא אכל מל מנדיס ושסמומ אין קורין להן אנא
 ואימא: ולאימא טניתא. 5יל של נימ ליג היו קולי! לאנא טנא ולאימא טנימא יטנימא אפשל ששפממו של
 ריג היתה נקראת כן והכי איתא להליא כמררש רכה ספר ויקרא פרשה "ט טנימא אמתימ לליג כו׳ אנל
 נגמרא דנרנות גרסינן נפשיטות של נית ר״ג היו קורי! אנא ואימא: ה״יך• הלשון נהלכה זאת אינו מלוקלק
 אנל נגמרא לכרכומ גרש" הכי אין קורי( אבות אלא לשלשה דהיינו אנרסס יצחק וימקנ ואין קורץ אמהות

 אלא לארבע שרה רנקמ רמל ולאה מכ״ל וכן ראויה להיות הבא: סליק פרק ראשון

 פרס שני ה״א הוי גטלה. ר׳ל שניטלה נשממו הימנו ומיז פליג רימ ואומר שמוטב שלא יאמר כלל
 י משיאמר הוי נטלה למשממ שהוא במצמו נטל נפשו: אין קורטין. כתב סטור ניויל
 סי׳ שמיה והאי אין קורמין פירוש לרחוקים הקודמים לכבוד אכל הקרובים הראויה להתאבל קורטין עליו
 מכייל. וכתג מליו הגיי שהרמנ׳ץ נתן טמס לדבר שהקריעה מיוכא הוא ואית זה שאינו עושה מעשה עמך
 פטורים ממנו איכ אף סס לא ינהגו מליו אגילות ואין עומדין סליו כשורה ואומרים עליו גרכת אגליס.
 אגל סרמג״ס כתג בפ׳א מהלי אבל דאינו נוהג אבילות כלל י• היב לא שטלה גאילן. דאיכא למימר שמא
 נאנס ונפל ולא משה לדעת אלא כעינן שיאמר ממלה לעשומ כן ואמיכ ראינו שעלה לגג ונפל מסתמא נעשס
 לדמה ומי׳ גג״י ס" ש״"': ה״ד והראה לו אגיו גאזנו. ס" הלא״ש פרק אלו מגלמין סי' צ״ס פירוש שאויו
 הפחידו לשלם לו המאורע שאיכמ לו באזנו כדרך שמכין כתינוקות ומושנין אותן גאזניסס. ואין להקשות
 דהוי מעשה לסמור דהא גבי דהאי קטן לדעמ הוי ואס״ס אמר ר׳ טרפון שאין מונעי! ממנו שוס ובר.
 אכן כנר כסב שס הרא׳ש ליישב דצריך להגים בברייתא ואס היה קטן אין מונעין ממנו כלום ומעשה נבנו
 של גורנם כליל כו׳ לסי שהיה תינוק וכשלא ללעת לגלול למי וכן כתב כטור יו׳ד סי׳ שמיס גבי קטן
 הוי כשלא לרמת: ךי״ן ןלא היו מתאבלין. בדי שתהא בזיונן בסרה לסם אלא אונני! בלבל ראי! זה
: ה״ךן אין בין שתיקה כו׳. ריל י נ ל  כנוד להרוג ואין כפרתו נמנמת ככן שאין אנינות אלא בלנ נ
 אס שיתקין האבלים הוי כמו נכיה ומשו״ה פליג ואמר אסילו אנינזס אין נוהג נסרוגי ניד ונשים דפוס
 פפ׳ד נדפס על הגליון גזה׳׳ל דיל אי! גי! ממאנלין לאנינומ שהוא נלב. וזכו ממש כמו שכתבתי ובן יטן
 לגרוס כא! : לזיט אין מגרין מציהס. פי׳ שאין מגרין אה האגליס גרמגה כדרך שמגרין אמ םאגלים
 בסעידס ראשונס משל אמרים כדאמרינן במיק דף כ״ז אבל מל הרוגי נ״ר אין מגרין לכמיג לא מאכלו על
 הדס פרשיי נסנמדרין דלא מאנלו על סדס משממ מל סנרצמ ומסנרא אזקמינן לה אהרוגי ביד שנסרגין על
 עונש שלא ינהגו נהם כנוד משוס כפרס ־• ב׳׳ד שסרג לא סיו טיעייין. הא נמי •לסינן במסכת סנסדרץ
 מלבסיג לא תאכלו על הדס: ובשביל שלא לשהות . ניל שכצ״ל ינלנד שלא לשהות יסעמא משוס מיטי
 הדי!: ומשקין כו׳. ס״ בדי שתטרף למתן ולא ירגשו בצמר מיתסן ובמסכת סנהדרין ילשינן לה מדכתיב

 פרק ראשון
ס הרי הוא כחי לכל דבר לעולט (זקוק) [זוקק] ליבוט ופוטר ס ו  הלכה א ת
 טן היבוט וטאכיל בתרוטה ופוסל בתרומה(א) וגוחל וטגחיל
 פרש טטגו אבר כאבר טן החי בשר כבשר מן החי וזורקין על ידו דם חטאתו

? ת  ודם אשטו עדשיטות: הלכת ב אין קושרין את לחייו ״ואין פוקקין א
 נקביו ואין נותנין כלי של טתכות ודבר שהוא טיקר על טיבורו עד שעה שיטות״
 שנאמר(קהלת יב) עד אשר לא ירתק חבל הכסף: הלכה נ אין טזיזץ אותו ואין £
) אין £ י  מטילין אותו על גבי החול ולא על [ג] המלח עד שעה שימות: הלכה ד(
 (מעמידין) [מעמצין] את עיגי הגוסס הגוגע בווטזיזוהרי זה שופךדטיט שהיה£
 רבי מאיר אומר משל לגר שהוא מטפטף כיון שגגע בו אדמ מכבהו כך כל״
ד י  הטעםץ את עיני הגוסס טעלין עליו כאילו הוא נוטל נשמתו: הלכה ה א

 קורעין ואין חולצין ולא טספידין ואין טכניסין ארון עטו בבית עד שעה שיטות:
 הלכה ו אין טשטעיןעליו ואין משננין עליו את מעשיו רבי יהודה אומר אט
 חכמ הוא משננין [עליו] את טעשיו: הלכה ז אין שואלין בעיר זה את זה
 בד״א בכפר קטן אבל בעיר גדול מותר מחותך מסורס נפלים ובן שמונה חי
 בן תשעה טת אין טתעסקין עטו בכל דבר: הלכה ח ט גברי ועבד אין
 טתעסקין עטו לכל דבר אבל קורץ עליו הוי ארי ארי הוי גבור רבי יהודה
 אוטר(ג) הוי [י] טבי הוי נאמן אוכל מעמלו אמדו לו [י־] טר. הגחת לכשריט אמר
 להן אם היה כשר מפני מה אין קורין עליו: (י) אין מקבלין תנחומין על
 העבדים ועל השפחות: הלכה י (ה) ומעשה כשמתה שפחתו של ד׳ אליעזר
 נכנסו תלמידיו לנחמו נבנם מפניהם לחצר נכנסו אחריו נכנס לביתו נכנסו אחריו
 אמר להם כמדומה הייתי שאתם נכוין בפושרין והלא אין אתם נכוין אפילו
 ברותחין(י) הלא אמדו שאין טקבלין תנחומין על העבדים שהעבדים חשובים
 כבהמה: הלכה יא (0 וכשמת טבי עבדו של רבן גמליאל קבל עליו תנחוטימ
 אמרו לו לא למדתגו רביגו שאין מקבלין תגחומין על העבדימ אמר להן אין
 טבי עבדי כשאר כל העבדים כשר היה: הלכה יב אף הוא הגיח לו להגיח
 תפלין אמרו לו לא לםדתגו דביגו שהעבדים פטורין מן התפלין אמר להן אין
ח) אין קורץ לעבדימ  טבי עבדי כשאר כל העבדים כשר הוא: הלכה ע(
 ולשפחות אבא פלוגי ואימא פלוגית של בית רבן גטליאל היו קורין [D לאבא
 טבי ולאימא טביתא: הלכה יד(ט) אין קורין לאבות אבינו אלא לשלשה

 האבות ולא לאימהות אמנו אלא לארבע האיטהות:
 נוסחת הגר״א

 [א] בחצי: [ב] כך הקב״ה אמר מי מודיע לבגי במיתה הטשגקת : [ג] כלי המיקר עד: [ד] איש
 טוב הוי: [ה] אם כן: [ו] אבא טבי אמא טביהא: [ז] נחלה הוי נתלה : [ח] וראו: [ט] שלא בחזקת

 מאבד עצמו לרעת ואין: [י] בבור (וכ״ה גתהיא וברא״ש דמיק סי' קמיא ובמרדכי שם סי׳ מהק״י):
 [כ] כלוטר שאין בלבגו עליכם כלום(ומלת כלומר איתא גיכ במתני׳ דסנהדרץ מ״ו וכתהיא ורי״ף ורא״ש

 סוף מ׳׳ק כשם מכלתין): [ל] שהמו לא
 לב

 פרק א לבל דבר. ס" להספיד וללוות. אלא הצריכים למטה וקבורה מתמסקין כעכדיס דסא שייכי במצות
 נחלת
 ויהי במצי הלילה כוי. יש לדקדק למאי הביא הך ררשה לסממלת מסכת זו כיו! לאין כזה
 הדרוש נסקוהא למנין לינא. ונ״ל ליישכ למן דרשה זאה יש סמך וראיה להממלמ מסכמ
 זו. והוא מ״פ גמרא דסנהדרין דף ל״ט מ׳א שאל האי מינא לר׳ אכהו אלסיכס כהן הוא דכחיכ !יקהו לי
 מלומה כי קגר למשה גמאי טגל וכ׳׳ה גמיא הא כמיכ מי מדד כשמלו מיס א״ל כנורא דכהיג כי סנס ס'
 גאש יגא ומי םלקא טגילוהא איל אלרגמ עיקר טגילוהא גמלא הוא רכהיכ כל אשר לא יגא כאש מטגירו
כ. ולפ״ז  נמים מיש סלשיי. וכמגו הוססומ סא לא קשה ליה האיך נטמא לישראל נקלאו גנים למקום מ׳
 יש להקשות גבי מכת ככורים לכתיב וה׳ הכה כל ככול שהוא גמצמי וגכגודו המית אותם כדלשות המגיל
 אני ה׳ ולא השליח א״כ קשה קושית תום׳ סאיך טימא מצמו ומ״ז לא שייך תירון תוספוס. אמנם אי אמרי׳
 לגוסס מוי כחי לכל דבר א״כ לקימ כיון דמכח רומיא רסני קראי מוכח דסקנ׳ס שוויי גוססים איכ לק״מ
 קושית תוספוה דהרי לא טימא להן במומן. וממחה מקושר וממוכר הדק היטב דרשה זו לסחחלח המסכה
 כיון לסממיל כמסכמ זו הגוסס הלי הוא כמי לכל לכל וקשה מנ״ל הא לכן הקדים לרשה זו למוכמ מרומיא
 לקראי דהקכיס שוו" גוססים א״כ מוכח דגיסס היי כמי ראם לא כן סקשם קישימ מוס' האין טימא להן

 אמ׳׳כ לגוסס היי כחי:
 פרלו ראשון היא כחי לכל רבר.הלכה זו הביא הר״ף פרק אלו מגלחין והטור כיו״ל סי' של״ט.וסא לקחני
 י י גיסס היי כתי לכל דבר מפרש הרין דהיינו לטנין גט לאס רמז ליתן גט לאשתו נוחנין ולמנין
 מתנה ולמנין שכהן מותר לכנוס כבית שיש כו גוסס עכ'ל.אמנס במסכת קדושין דף עימ מ״כ מסילקין רש״י יתוס'
 בגוסס לטנין מתנה והטור אסימ סי׳ קכיא הביא ממלוקתס. וכן למנין כהן אי מותר לכניס כבית הגוסס
 מליא בסילופי גרסאות במס׳ נזיר דף מיג עיא וע״ש ורוכ הפוסקים הסכימו דאסור לכנוס הכהן כבית
 שיש בו גוסס ועיין כהרייף והראיש סלכוס טומאס: זקוק ליבום. ניל שציל זוקק ליבום . סי׳ אס ממ אחיו
 כשהוא גוסס ואין לו אמ אמר אשמ אמיו אסורה לשוק כל זמן שהוא גוסס. וכן סוטר מן סיכום אס מת

 אביו כשהוא גוסס ואי! לאביו בן אחר אפיה אמו פטורה מן היכוס דהוא נחשב כמי ואט׳ס שאמ׳כ ממ
 סטורה מן הינום כמו םינוק בן יום אמד דפוטר מן סיבוס כדאיחא במסכה נדה דף מיג טיב: ומאכיל
 נחרומס . אס היהה אמו נס ישראל הנישאה לכהן אוכלס הרומס נשנילו קל זמן שהוא גוסס: ופוסל כמדומה.
 אס הימה _אמו כס כהן הנשואה לישראל אסורה לאכול נמרוממ כיס אכיה כל זמן שהוא גוסס דנמשכ כמי
 וכתיב וזרע אין לה ושנה אל ניס אביס ואיכ כל זמן שכנס גוסס הוי כמי ואסורה לאכול כמרומת ביה
 אניס : ונוחל ומנמיל. נ״ל לנומל ומנמיל מדא הוא וה״ס נומל מן האס כגון אס ממה אמו נשמה שסיה גוסס
 יורש הוא מן אמו ואס אמיכ מת הוא מנחיל את הנכסים מאמו לאחיו מאביו משא״כ אי אמרינן לגוסס הוי
 כמס הוי שקלי לנכסי אמו קרוכי אמו. והכי אימא נמי במשכמ נדה לף מ״ר מיא כממני' הינוק כן יוס אמר
 מסמא נזיכה כוי ונוחל ומנמיל ומקשי כגמרא נומל ממאן מאביו ומנמיל למאן לאמיו מאביו אי כעי מאבוה
 לירמיה ואי געי מיניה לירמיה פרשיי אפיי משינא ליה נמאן דליחא. ירחי אמר מימח אניהס ואיהו מאי
 אמני ומשני רג ששח נוחל בנכסי סאם להנמיל לאמיו מן האכ ועיש פי' רש״י והיינו ממש כמ״ש:כאבר מן
 המי. ליש חילוק גין אגר שפירש מן המש לאגל שפילש מן ממי לאכר שפירש מן המס כזיס גשר הפורש
 מאותו אכל מטמא כממ אכל כזית בשר הפולש מאכל מן החי טהול כלאימא כפ״ס לעליות וכ״כ הלמג״ס
 סיג מהלי טימאת מממ ואס כן אכל הפולש מגוסש לינו כאבר שפורש מממי: כבשר מן ממי. לקי״ל בשר
 הפורש מן כמת טמא וכשר הפורש מן ממי טהור וא״כ כשר ספורש מגוסס דינו ככשר הפורש מהמי וטהיל:
 וזורקין על ידו כוי. דקי״ל מטאת שמתו געליה למיתה אזלי וגאשם ירטה עד שיסתאב אבל כל זמן שהוא
 גופם מותר לזרוק לם חטאמו ואשמו ללא הוי במטאת שמתו נעליה ואין להקשות מהא דאיתא בנימין דף כמ
 השולמ גט לאשמו והנימו זקן אי מולה נוהן לה בחזקמ שהוא קייס וכן השולח חטאתו ממדינת סיס מקריבי!
 אומו נחזקמ שהוא קייס ואמר רכה עלה ליש אלא מולה כו׳ אבל הנימו גוסס אין מקריבין אומו שרוב גוססין
 לטיסה. אנל לקימ לודאי כיו שהגוסס לסנינז ממזיקין אומו נמזקמ מי אנל עשענרו איזה ימים אמרינן
 מססמא מת כיון לרוכ גוססץ למיסה וכ״כ נטו״ר ס" שליט נשם מהרים מרוטננורג מי שאמרו לו ראינו
 בנך או אחיך מסס סיום ג׳ ימים הוא נמזקת שמת וצריך לההאכל מליו וכן כהכ המלרכי והלאיש פרק
 ואלי מגלחי! : ה״ב אין קושרי! כוי. שהיה דרכן לקשור לחייו כדי שלא יפתמ סיו וכן לפקוק נקניו שלא ימס
 הרוח ייחפמ ימס״ט מנימי! נמי דנר סמיקר עי כריסו כיז אסור נגוסס וכטעם שלא יקרנ את מימשו
 בלאיתא גשימ ס" שליט: עד אשר כו׳. מסיפא דקרא מ״תי ראיה דבתיב ותשנר כד מל המנוע ודרשינן
 במסכת שכת זה הכלס שמתכקע לאחל מיתה ומש״ם לרך להניח לכל המיקל על סכלס כדי שלא יתפח וכן
י שיצטנן ולא יתפמ וכן ע״ג מלח כל זה אסול ל כ . ׳ 1 1  מגואר לסדיא נמס׳ שנמ דף קניא טיב: JT עיג המול כ
 עי שעה שימות: היד אין מעמידן כוי. נ״ל בציל אין מממצין את מיני הגוסס וכי קתני נסליא גממני׳
 לשנת: שהיה ר״מ אומר מושלו כוי. צ״ל שהיה רמ׳א משל לנר וכן הוא נגמ׳ לשנת: היך, ואין מולצין
 שנימיסס סיס לרן םאכליס למלון הכתף כל אלו אסור כשהוא גוסס. וכתנ הר׳׳ן פיס ואלו מגלמין הטמס
 בכל אלי שאסולין כלי שצא להנמיתו ומ״׳כ יתקלנ מיתתו: ךןין אין משממין מליו. אין מקנצין מי אלם
 כלי לססמסק ממו והוא מצי סקלא וישמע שאול וכן אין משננין את ממשיו לספר נשנמו. ומי נמי טממא
 היא כמו ברישא שלא לסכעימו: רייא אס מכס. נ׳׳לטעמא לליי לס״מ נלאיס לגילי! לספר ממעשיו הטונים
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 שני פעטיט אנכי חטאתי אנכי ולא ביתי אנכי ולא בני מלמד שהתודה באמונה שניט: הלכה ג בן שלש שניט יוצא במטה רבי עקיבא אומר הוא בן שלש
 ומניין שכיפר לו וידויו שנאמר ויאמר יהושע טה עכרתנו יעכרךח׳ ביום הזה״ףשנים ואיבריו כבן שתים (אינו יוצא במטה) הוא בןשתיט ואיבריו כבן שלש
י יוצא במטה M שמעון בן אחי עזריה אומר(י) כל היוצא במטה מקלסין לפניו  ביום הזה אתה עכור ואי אתה עבור לעולם הבא ואומר(דה״א ב) ובני זרח זמרי מ
 ואיתן [והימן] וכלכל ודרע כלם חמשה וכי אין אנו יודעים שכולם ה׳ אלא רבי מאיר אומר משום רבי אלעזר בן עזריה כל שהרבים מכירין אותו
: [ י  מלמד שאף עכן עמהם לעולם הבאי(כיוצא בו הגונב את המכם ואת החרמ*י״אמתעםקין עמו וכל שאין הרבים מכירין אותו אין הרבים מתעמקין עמו [
 הרי זה שופך דמים ולא שופך דמים בלבד אלא כאילו עובד עבודת כוכבים הלבד, ד [כ](ה) רבי יהודה משום רבי אלעזר בן עזריה אומר אף שכיניו
 ומגלה עריות ומחלל שבתות): הלכה י כל הפורש מדרכי צבור אין מתעסקין (י)לענין הספד מםפידין לעניים בני שלש ולעשירים בני ארבע רבי עקיבא
 עמו בכל דבר אחיהם וקרוביהן לובשין לבנים ומתעטפין לבנים ואוכלין ושותין אומר לעניים בני שש ולעשירים בני שבע בני עשירים כבגי חכמים בגי חכמים
 ושמחים שנאבד שונאו של מקום שנאי(תחלים קלט) הלא משנאיך ה׳ אשנא״?6כבני מלכים (מתעםקין עמהם): הלכה ה תינוק שיודע לישא וליתן יוצא
 ובתקוממיך אתקוטט (מפני מה ש) תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי:,״״*כמעשה עצמו אם אין לו מעשים יוצא במעשה אבותיו ואם אין לאבותיו
 הלכה יא הרוני מלכות אין מונעין מהן בל דבר מאימתי מתחילין למנות ״׳׳׳ מעשים יוצא במעשה קרוביו הכלה יוצאת בין בכבוד אביה בין בכבוד חמיה
 להם משעה שגתייאשו מלשאול אבל לא מלגגוב שכל הגונב הרי זה שופך״י״אמפגי(ז)(שמעלין בכבוד ולא מורידין) לא מוסיפין בתחילה אבל מוסיפין על
 דמים ולא שופך דמים בלבד אלא כאילו עובד עבודת כוכבים [א] וכו׳: "י' העיקר: הלכה ו בירושלים היו אומרים עשה לפגי מיטתך וביהודה היו
 הלכה יב מי שגפל לים טי ששטפו גהר מי שאכלתו חיה רעה אין מוגעין מהןמי״י/אומרים עשה לאחר מיטתך(של) שבירושלים לא היו אומרים לפגי מיטתו
 כל דבר מאימתי מתחיליןלמגות להם משעה שגתייאשו לבקש מצאוהו אברים מ״' של מת אלא [ל] דבריו של מת וביהודה היו אומרים דברים שיש בו ודברים
 אברימאיןמוגיןלועדשימצא ראשו ורובו רבי יהודה אומר השדרה והגלגולת שאין בו המהלכין אחר המטה לא היו עוגין אחריהם ואומרים אלא דברים
 [ב] הן רובו: הלכה יג מי שהיה בעלה צלוב עמה בעיר אשתו צלובה עמו״י״אשיש בו (ודברים שאין בו). מבן שלש ועד בן שלשים יוצא כחתן טבן
 בעיר אביו ואמו צלובין עמו בעיר לא ישרה באותה העיר אא״כ היתה עיר״״, שלשים עד בן ארבעים יוצא באה מבן ארבעים ועד בן המשים יוצא כאב :
 גדולה כאגטוכיא לא ישרה בצד זה אלא ישרה בצד זה עד מתי הוא אסור הלכה ז רשב״א אומר מבן שלשים ועד בן ארבעים אם יש לובגיםאו לרוב
 עד שיכלה הבשר כולו M ואין הצורה גיכדת בעצמות: הלכה יד (ב״ש״י״אבגי גילו בגים יוצא כאב ואם לאו יוצא כאח מבן ם׳ ועד בן ג׳ אם יש לו בגי
' בגיס או לרוב בגי גילו [מ] בגים יוצא כאב ואם לאו יוצא כאח: הלכה ח(ח) מת ״  אומרים)(א) המגרש את אשתו לא ישרה עמה לא במבוי ולא בחצר אם היה מ
 פחות מחמשים מת בהכרת להמשים ושתים שגה זר היא מיתת של שמואל
 הרמתי מת לששים שגה זו היא מיתה האמורה בתורה שגאמר(איוב יי) תבא

 בכלח אלי קבר מת לשבעים שנה זו היא מיתה של שיבה שנא׳(תחלים צ) יטי
 שנותינו בהם שבעים שנה מת לשמוגים שגה זו היא מיתה של גבורה שנא׳
 (שם) ואם בגבורות שמונים שנה M ובן ברזילי הגלעדי אמר לדוד(ש״ב יט) בן
 י*ףשמגים שגה אגכי היום האדע בין טב לרע (יתר מכאן חיים של צער):
ט) ליום א׳ מיתה של זעף. המת לשגים מיתה של בהלה. בן יומו שמת הרי הוא לאביו ולאמו כחתן שלם לא סוף דבר בן""' הלכה ט המת( ( א  הלכה א(

 מבוי של שגיהם הופך פתחו לצד אחר ואם היתה חצר של שגיהם מפגה זה
 מפגי זה ומפגה אשה מפגי איש בד״א בזמן [י] שגשאו והכהגת אע״ג שלא
 גשאו בד״א מן הגשואין אבל מן האירוסין לא וכן החולץ ליבמתו לא יפגה

 מפגי שאין לבו גס בה:

 פרס שלישי
 המת לשלשה מיתה של מגפה. לארבעה לחמשה מיתה חטופה.המת לששה
 מיתה האמורה בתורה. המת לשבע מיתה של חיבה. יתר מכאן של יסורין:
 הלכה י רבי חנינא בן אנטיגגוס אומר זקן שאכל את החלב או שחלל את
 השבת מת בהכרת וכי מה מודיענו [ם] שמיתתם בהכרת אלא שמת לשלשה
 מת בהכרת לארבעה מיתה חטופה המת לששה מיתה האמורה בתורה וכו׳.
 א״ר יהודה חסידים הראשונים(י)ר,יו מתייסרין בחולי מעיים[ע]כעשרים יום קודם
 מיתתן כדי למרק את הכל כדי שיבואו M זכאין לעתיד לבא שנא׳(משלי כי)

 מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו:
 נוסחת הנר״א על

 1יומו חי אלא אפי׳ יוצא ראשו ורובו בחיים אלא שדברו חכמים

 בהווה: הלכה ב (ב) ויוצא בחיק נקבר באשה אחת ובשני אנשים [ה] אבא
 שאול אומר באיש א׳ ובשתי נשים אמרו לו אשה אחת מתייחדת עם שני
 אנשים ואץ איש אחד מתייחד עם שתי נשים (ג) אין עומדין עליו בשורה
 ואין אומרין עליו ברבת אבלים עד שיהא בן שלשים יום ובן שלשים יום יוצא
 באגשים ובגשים ובדלוסקמא [י] ובאגפים עד בן שנים עשר חדש בן שנים עשר
 חדש יוצא באנשים ובנשים ובדלוסקםא [י] ובכתף עד בן שלש שנים רבי יהודה
 אומר אם רצה אביו לכבדו םוציאין לו ארון לבית הקברות [י!] עד בן שלש

 הגהות הגרי״ב
 (א) [כמונית כז:]: (א) [נדה מד.] : (ב) [מו׳ק כד. קדושין פ:]: (ג) [שם]: (ד) [שם]: (ה) [שם]:
 (ו) [שם]: (!) שיא [והנריא] שעולה עמו ואינה יורדת: (ח) [מי״ק נח.]: (ם) [שה]: (י) [עיי שכמ קימ:]:

 [א] וכמגלה עריות ומחלל שבתות כיוצא בו הגונב את המכס ה״ז שופך דמים ולא שופך דמים כלבד
 אלא כאילו עובד עבודת כוכבים ומגלה עריות ומחלל שבתות: [ב] הרי הן כרובו: [ג] שאין: [ד] שנשאת
 והבחנת אע״ג שלא נשאת : [ה] אבל לא באיש א׳ ושתי נשים אבא שאול אומר אפי׳: [ו] באגפיים:
 [ו] בכחף : [ח] קודם : [ט] ר' שמעון בן אלעזר אומר כל היוצא במטה מקלםין לפניו ראב״ע אומר כל: [י] ר״י משום ראב׳יע אומר אף שכניו: [כ] ולענין הספד ר״מ משום ר׳ ישמעאל אומר לעניים בני
 שלש ולעשירים בני חמש ר' יהודה אומר משמו עניימ בני חמש ועשירימ בני שש ר״ע אומר לעניים בני שש ולעשירים בני שבע ומפפירי! לבני עניים כבני עשירים ובני עשירים כבני חכמים ובני חכטים :
 [ל] דברים שיש בו ואחר הטטה היו אומרים בין דברים שיש בו בין רבדים שאין בו וביהודה לפני המטה היו: [מ] בנ, בנים יוצא כאבי אב ואם לאו יוצא כאב : [נ] יחר מכאן חיים של צער שכן בחילי:

 [ס] שםיתתו(ונהס״א וסור סי' שליט סגירסא מי מודיענו שממ): [ע] בבי וגי יום (ונחס״א אימא כעשרה כעשרים יום): [פ] נקיים:
 לב חכמים

 א״ע עליו כשורה כו׳. אכל מכרין עליו כסעודה ראשונה אי קיס ליס כיה שכלו לו מדשיו (כגון שנעל
 ופירש) כמ״ש נשכת קל״ו א׳ צוורוניתא קכעימ למיכל א״ל כו׳. (מס״א): לארבעה ותמשס. גירסת סהיא

 יסור סי׳ שצ״מ וגרס׳ ג״כ כאן וכהלכה סקודממ דחופס כמקום מעופה:
 יעקב

. נגמרא דמ״ק גרסינן הכי הוא כנן שמיס' ואינריו כנן שנס סוא נן ׳ ו  כוונת מוס׳: ר׳ עקינא אומר נ
 שנס ואינריו ננן שתים יוצא נמסה ועיש נתוס' שהניאו כרייתא דכא! ולגירסא דהכא לקימ קושית תונס׳
 שס כמאי פליג ר׳ע את״ק דייל כסא פליגי ת״ק סכר דוקא כן גי• שנים יוצא כמעה וריע סנר כשאי ריו
 כנן שלש אע״פ שהוא נן שתים אפ״ה יוצא נמסה ולפעמים אפיי נן ג' אינו יוצא נמסה והיינו כשאינריו
 כנן שתיס. ויותר נראה דצ״ל כגי׳ הגמרא. הוא נן שתים ואינריו ננן שלש הוא ינן שלש ואיבריו כנן
 שמיס יוצא כמעה דשגי כמד מינייהו או שיהא כן שלש או שאיכריו ככן שלש: מקלסין. בגמרא גרסינן
 מצהיכין עליו פי׳ רש״י מרגישין ומצערין עליו וכן הוא הפי׳ של מקלשין דהכא : מבירין אומו. פרש״י
: היד אף שכניו. פליג אתיק דאמר דוקא כשרבים ש י 5  שהיו מכירין אותו כבר שהיה רגיל לצאמ P ה
 מכירי! אותו מתעסקין עמו וריי סבר אפיי אס אינן מכירין אותו רק שכניו נמי מתעסקין עמי: לעגין

 השפד. מלתא באנפיה נפשיה היא ולעני! השפר מהו הדי! ומפרש ואזיל לעניים משפירי! בני שלש מצוס
 לסשפידן אבל בני עשירים אין מספידין אלא דוקא בני ד׳ ופרש״י לפי שעני מצער על כניו יותר מן העשירים
 לפי שאין לו שממה אמרת : בגי עשירים כבני כוי. ריל מספידין אותן כעילוי ומושיפי! קצת
ו:  כשבתיהס מפני כבוד אבותיהן כדאמרי׳ לקמ! מוסיפי! על העיקר כן כהכ הרא״ש פרק א״מ סי׳ פי
 ה״ה יוצא במעשה עצמו. פי׳ כשמספידין אוחו ויוצא מזכירי! אה שכחו ואם אין לו מעשים מזכירין
 שנח אבותיו או שבח קרוביו וכיכ הסזר סי׳ שד״מ: מפני שמעלין כו׳. כשיא גרסי׳ שעולה עמו ואינה
 יורדח. פי׳ משיה יוצאהנמי ככבוד חמיה: לא מוסיפי! בהחלה. כלומר אין מספידי! ככבוד למי שאינו
 ראוי לו כלל אכל אס ראוי לכבוד מועט מוסיפי! מקצת על דבר סוב שנמצא כו וזהו דקחני אבל מוסיפי! על
 העיקר. כיכ הרא״ש והעור סי׳ הנ״ל: היו בירושלים כוי. כל הלכה זו משובשת בכמה סעיות אכן
 ראיתי כספר תורת האדם לרמכין ז״ל שהביא הלכה זו על נכון וזיל תניא כאבל רבתי כירושלים היו אומרים
 עשה לפני מטתך כיהודה היו אומרים סשס לאחר מטתך מפני שבירושלים לא סיו אומרים לפני מסהו של
 מת אלא דנריה שיש נו וביהודה היו אומרים דברים שיש כו ודברים שאין כו המהלכים אמר המטה לא
 היו עונים אלא דנרים שיש כו עכ״ל וכן ציל הכא. וס״פ בירושלים סיו אומריס עשס דברים שיאמרו עליך
 לפני מטתן וביהודה היו אומרים עשס דנריס שיאמרו לאמר מטתך ומפרש הנרייתא למה היו אומרים
 כירושלים עשה לפני מטתך מפני שבירושלים לא סיו אומרים לפני מטתו אלא דנרים שיש נו מש״ה היו
 אומרים עשה לפני מטתך כלומר שיעשה מצות ומעשים טוכיס כדי שיוכלו לומר עליו אמר מומו ולספר כשבתו.
 אכל כיהודה המהלכים לפני המטה היו אומרים נמי דברים שאין בו אכל לאמר המטה לא היו אומרים אלא
 דברים שיש נו לנ! היו אומרים עשס לאתר מטתך. אבל כמסכת שבת דף קנב איתא נמי הך לישנא כין כני
 גלילאי לבני יהודה ומפרש סש״ס מר כי אתריה ומר כי אתריה פרש׳י כגליל היו הםפדנין הולכי! לפני
 המטה משו׳ס אומרים פשה לפני מטתך אבל כיהודה היו מהלכי! אמר המטה משו׳ס סיו אומרים עשה לאחר
 מטתך: מבן שלש כו׳. מלתא כאפיה נפשיה היא ויגעתי הרכה כפוסקים ולא מצאתי דין זה כשום פוסק
 אבל לפי העני! נראה שהיה להם מנהג מיותר כהוצאת המת למת! ומנהג מיומד לאכ דהיינו כגדול שיש
 לו בניס ומנהג מיוחד לאח דהיינו גדול שאי! לו בניס וע״ז קתני הכא מנן שלש כוי כדמפרש ורשכ׳א פליג
ה יי י• ה״ה פחות מחמשים. גמ״ק דף בח עיא גרסיימח כחמשיס כ ל ה  מל ח״ק בזה בדמפרש רשנ״א ב
 שנה זו סיא מיתת כרת משמע גס שנח חמשיס נכלל וכיב הטור לסדיא נסי' של״ס בשס אבל רגחי מת
 כחמשיס כגירסת הגמרא יכ! נראה ממ״ש תישי שס כשס הירושלמי דדייק מדכתיכ אל תכריתו שבט הקהתי
 ועכודחס היס עד חמשיס דכחיב מכן המשים שנה ישוב מצבא העבודה עכ״ל: ,שמואל הרמתי. דלאו
 מיחח כרה היא מדשמיאל מה לניב שנה וכ׳כ רש״י כמשכח העניה דף ה׳: בכלח . בכלח בגמטריא ששים
 ונמשכת מיק איתא בהדיא הכי והא דקהני מיחה האמורה כתורה ר״ל מיתת כל ארס והטור כתכ כהדיא
 בשם אבל רכתי מת לס׳ זהו מיתת כל אדס . אנל נגמרא איתא דהיא מיתה נירי שמיס הנא על עונש
 וע״ש בתיס׳: בז שמנים שנה אנכי היום . וכתיב בתריה האדע בין טוכ לרע אס יעעס עבדך את אשר
 אוכל כו׳ משמע'דהוי חידוש שמי כ״כ וכמס׳ שכת דף קנב נמי יליף ליה מסאי קרא שאין דעת הזקנים
 נוחה במאכל ובמשתה אע״ג דמסיק שם דמכרזילי הגלעדי אין ראיה דשטוף בזימה הוי מ״מ סמך לדבר
: היט המת ליום אחד נוי. נמסכת מ״ק איכא לישנא אחרינא והטור הביא כסי׳ של״ט חלוקי א י  ה

 הגירשאוה שנין הגמרא דמיק לאבל רכחי: של זעף . בחדושי האגדות הונא נשם רש״י דכתינ למות תוצאות
 שמיני מיתות יש בגמטריא של תוצאות והן הן מיתת זעף ומגפה ובהלה ותעופה כולם מיני מיחוח משונות
 הן: האמורה כתורה. כלומר מיתה של כל אדם: היי זקן שאכל כוי. הלשון מגומגם אכל הטור הביא
 בסי' של״ט כלשון הזה רמכ״א אומר זקן שמלל אש משכמ או אכל מלב מי מודיעני שמת ככרת אלא המת
 בג׳ ימים מה בהכרה לד׳ והי מימה מטופה כו׳. והיינו כרה דיומא: בכ׳ יום כו׳. ר״ל כ׳ יום קודם
 מיההן היו ממייסרין במולי מעיים ובמדרש כ״ר פרק ס״כ איחא הכי חסידים הראשונים מיו מהיישרין כעשרה
 כעשרים יום כחולי מעיים כדי למרק כוי ר״ל שיהיו נקיים מכל כדאי' כמסכה יומא [דף ד:] גכי משה כדי למרק
 אכילה ושתיס שבמעיו: מצרף לכסף . כשם שהכלי הנקרא מצרף מזקק הכסף והכלי הנקרא כור מזקק

 1 את

 פרס ב רייא השדרה כוי. וכן סכר ר״י לקמן ס״פ י״כ וכתה״א הביא בשם מכלתין דגם לענין מת מצוה
 1 סנר ר׳י הכי [ועי׳ בסגריא יויד סי׳ שסיד סיק וי]. ובש״ע סיס שנ׳ג וסי׳ שסיד סיג ושי׳ שמיד

' : פרק ג אומר אף נאיש. (גירסת תהיא): י  ס״נ וסי׳ שע׳ה ס׳ז סתם כתיק דצא כהנוור יעי׳ 3
 נחלת
 תנו שכר לאובד ויי! למרי נפש: שני פעמים . נמסכמ סנהדרין ילפינן מהנא שמעצ במרס ג' פעמים
 שנים כימי משה ואמר כימי יהושע מדכמיכ אנכי מטאתי משמע כממל הזה וכזאת וכזאת משמע עוד שני
 פעמים ואיכא מיד המם שמעל כממשה מרמים והא דלא איענש כימי משה מסיק ההם שקודם שעברו אה
 הירדן לא אימנשו מל סנסמרומ וע״ש: ואומר וכני זרת כו׳. הכי איתא כמסכת סנהדרין דף מיד ע׳כ
 ופי׳ רש׳׳י זמרי הוא מכן כדאמרינן לקמן וכוללו הכמוכ מס שאר אתיו שהיו צדיקים משממ שגס הוא היה
 כן טוהיכ שנממל מטאו מ׳י שהתיודס קידס מיתתי: כאילו מוכר מבודה כוכבים. שעל ידי שגנב המכס
 צריך לפעמים לברומ וגס צריך להעלים שהוא יהודי ועי״כ יכול לבוא לידי כמה עכירות ממוריה . ואיידי
 דקמני לעיל כמייכי מימיה נ״ר נקט נמי מהגונב הוי גמי כמייכי מימות כ״י •י היי כל הפורש כוי. מי הן
 הפורש׳! מדרכי הצבור כהכ סרמכיס פ׳א מהל׳ אכל הס האנשים שפרקו עול המצומ מעל צוארן ואין נכללין
 בכלל ישראל כעשיית המצות ובכבוד המועדות וישיבת בתי כנשיות וכהי מדרשוח אלא הרי ה! כבני חורי! לעצמ!
 כשאר העובד כוכבים וכ! האפיקורס׳! והמומרין והמוסרי! לאנשי! כל אלו כקראי! פורשי מדרכי צבור וכ״כהטור
 סי' שמיה: הייא הרוני מלכות. כתב הטור בשם הרמכ״ן דוקא הרוגי מלכי ישראל אכל סרוג׳ מלכי עובדי
 כוכבים מונעי! מה! הספד וע״ש כב״י: מאימתי מתחילי! למנות . כלומר מאימתי מונין האכילות שהרי
 לא נםשס הגולל שלא ניתנו לקבורה שיהא מוני! לסם מסתימח הגולל כמו כשאר מתים ואיכ מאימתי מחחילין
 למנות סאכילות. רי! פרק א״מ: משעה שנתייאשו כו׳. פ״ סר״! שמבקשים מאת המלך ושריו לקוברו
 וכשמח״אשו מלשאול אוחו סיום הוא להם כאילו נסהס הגולל וחייבי! להתאבל עליהן אע״פ שבדעת של
 קרובים לגנוב אותן ולקוכרן אפיה מתאכלין עליהם דמלהא דלא שכיחא היא : שכל הגונב כו׳. כל זה
 מיותר גס הרייף והראיש הביאו הלכה זו כשם אבל רבתי ולא העתיקו לשון זה אכן ראיתי כתידוש׳ אנשי שס
 שכתבו מלתא באפיה נפשיה הוא וכן סדר המשנה פיק רביצה שאפר כירה מוכן הוא וכתכ הראיש מלתא
נ צ״ל כ! : ךךיג לא ישרה כוי. כתכ הרין הטעם לפי שהוא גורס  באפי׳ נפשיה היא כמו ואפר כירה יה'
 לבזות המת שאומרים אותו האיש הצלוב אחיו של פלוכי היא: עיר גדולה. דכעיר גדולה אין מכירין זה
 אה זה כ״כ ומ״מ לא ישרה כצד זה דהיינו שמוך לאוחו צד שנצלכ כו אלא כצד אחר: עד שיכלה הבשר.
P א״מ :ה״יד לא ישרה כו׳. פירש׳י בכתובות , D 1י י״ ו ה ע ע ר  כיון שאין הצורה קיימה לא יזכרו איתי ל
 לפי שמכירה ברמיזותיו וקריצוחיו שמא יבואו לידי עבירה: ומפנה אשה. הכי משקינן במשכה כחובוח
 שהיא נדמה מפניי: והכהנת אמ׳פ כו׳. פרש׳י שמא יבוא עליה וכהן אסור נגרושה: בדיא מן הנשואין.
 כשנהגרשה מן כנשואין כיון שלבו גס כה מיישינן שמא יבואו לידי מכירה אבל כשנהגרשה מן האירושין
 שאין לבו גס בה וכן כמולן ליבמתו שאיי לבו גס כה מוהר אמ״פ שגס יכמחו שחלז אשורה עליו כמו
 גרושה חפ״ה מותר לדור במנוי אתת. ובמסכה כחוכוח הביא השים כשס אבל רבחי לענין פרטין חוב שאשור
 לפרומ לו חוג מ׳י טצמה כשנתגרשה מן סאירוסין אבל כגירסא שלפנינו אינה. והא דנקט לה הך דיגא
 הכא ׳'ל א״ד׳ דאיירי לעיל מי שהיה כעלה צלוב כעיר שאסור לדור כאותה מיר נקט לה נמי סן דינא

 דהמגרש דדמי ליס: סליפ פרק שני
 פרס שלישי ה״א כחתן שלס. היינו לעני! אכילוח שאביו ואמו חייכי! להתאבל עליו והכי אמרי׳
 י נמסכת נדה דף מ״ד במתני׳ דקתנ׳ נ! יומו הרי הוא לאביו ואמו כחתן שלם
 ומשיק סש׳ס למאי סלנחא ומשני לעני! אנילוח ומוקי שס נגמרא דמיירי דקיס ליה נגוויס שנלו חדשיו וכיכ
 הרא״ש פרק אימ סי׳ ס׳ דאל״כ נפל הוא ואין חייכי! להתאבל עליו ועיי נשוי״ט שנת! טעס לשנח למס
 נקט האי לישנא כחתן שלם : לא סוף דבר כוי. כלומר לא בעינן שצריך לחיות יוס אחד דוקא אלא כיון
: היב ויוצא נחיק . נמשכת מ״ק דף כ״ר איחא כל ל׳  שיצא ראשו ורונו ועדיין חי נמי הוא כחחן שלס
 יוס יוצא בחיק דהיינו שמוציאין אותו בחיק ולא בארון והנא דקחני סחס יוצא בחיק ציל נמי דמיירי בתוך
 ל׳ יום ולא ידעינן ביה דבלו מדשיו ודינו כנפל ומש״ה יוצא נמיק באשה אמת ובשני אנשים ולא בעינן שיסיו
 רכים מתעשקין עמו: אמרו לו אשס כוי. וטעמא דאבא שאול דמתיר ככר כתכו מוס' כמ״ק דף כ״ד דס״ל
 בשעת אבילות דטריד׳ שרי אכל בעלמא מורס אבא שאול דאיש אחד אסור ליימד עצמו עם שתי נשים :
 בשורה. פרש״י א״צ לעמוד מליו בשורה כשחוזרין מבית הקברות עוברים לפני האבל *שורה וכל אחד
 אימר לי •ממנחם ז ברכת אכליס. כרכה שאומרים כרחבה כדאמרינן ככתובות: ובדלוםקמא וכאגפייס .
 פרושי קמפרש איזהו דלוסקמא הניטלת באגפייס יהכי אמרינן כמ״ק דף כיד בן ל׳ יוצא כדלושקטא אר״י לא
 דלושקמא סניטלח בכתף פירוש כאדם אחד אלא באגפ״ס פי׳ רשיי כשני כ״א דרך כבוד. אכן גמרא דהכא
 מ״כ ליכא לפרושי כפרשיי' החס מדקחני לקמן מבן י״ב חודש פד ג׳ שנים יוצא כדלוסקמא ובכתף ולפירוש
 רש״׳ הניטלת באגפ״ס הוי יותר כבוד מניטלת בכתף וצ״ל דכרייחא זו ס״ל כמיש סכ׳י בשימן שנ״ג בשם
 סרמנ״ס דדלוסקמא הניטלת כאגפייס היינו כמטה קטנה הניטלת כין אגפיים והניטלת בכתף יותר גדולה
 שצריכין לשאת בכתף ולפ׳ז אחי שפיר הא דקחני הנא כן י״כ חודש יוצא בדלוסקמא ובכתף שהוא יותר כבוד
 מניטלת כין האגפיים : בן י״כ חדש כוי. ברייתא דהכא פליגא אברייתא דמ״ק דהא התס קתני בן י״כ חודש
 יוצא נמטה וכ״כ הסייד בסי׳ שנ׳ג ועיש בתוס' שהביאו ברייתא זו ודכריהס סתומים ועי׳ כמהרש״א ליישב



ה ק רביעי מ ר ת פ ו ח מ ת ש כ ס  מ
 מתו עד שהוא עומד בתוך הקבר מקבל מאחריפ וקובר פירש הדי זה לא
 יטמא: תלכד. טז 0) נטמא בו ביום דבי טרפון מחייב ורבי עקיבא פוטר
 נטמא לאחר אותו היום הכל מודים שהוא חייב מפני שהוא מותי יום אהד:
 תלכת יז מטמא כהן על הקרובים אפילו הן פםולין בנו ובתו נתינים וממזרים
 אתיו ואחותו נתינין או ממזדין חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן הנכרית

 פרה רביעי
ל כל האמור בתורה כהן מטמא על אביו ועל אמו על בנו 00  הלכת א M מ

 ועל בתו על אחיו ועל (?] אשתו ועל אחותו רבי עקיבא
 אומר שניים להם מתאבל ואונן ולא מטמא : הלכה ב (ב) רשב״א אומר

 M אבי אביו ובן בנו וחכמים אומדים כל מי שמתאבל עליו מתאבלין עמוי-ניף(וחוץ ממי שיש לו ממקום אחד): הלכה יח םפק אחיו ספק שאינו אחיו
ח) איזהו  וכל שאין מתאבל עליו אין מתאבלין עמו ספק שהוא אחיו ספק שאינו""' םפק שהוא בנו םפק שאינו בנו מתאבל ואונן ואינו מטמא: הלכת יט(
 אחיו ספק שהוא בנו ספק שאינו בנו מתאבל ואונן ואינו מטמא :«י״*!אגיגה מיום מיתה עד יום קבורה דברי ר׳ מאיר וחכמים אומדים אין לך(איסור)
 הלכה ג אשתו ארוסה לא מתאבל [י] ולא מטמא גרושה אע״פ שיש לו"', באנינה אלא יום אחד בלבד: הלבה כ [ס] כהן גדול שהוא מטמא למתים
 הימגה בגים לא מתאבל ולא אוגן ולא מטמא: הלכה ד ([איזה אגיגה מיום» או שפרע או שפרם הרי זה לוקה ארבעים: הלכה כא כל טומאה מן המת
 מיתה ועד יום קבורה כדברי רבי מאיר וחכמים אומרים אין לך אסור באגיגה* שהגזיר מגלח עליה סופג את הארבעים ושאין הגזיר מגלח עליה אין
 אלא יום אחד בלבד]) אלמגהלכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט מתאבל כי? סופג את הארבעים: הלכה כב (ט)(כהן גדול שהוא מטמא או שגכגסלבית
 ואוגן ולא מטמא: הלכה ה אחותו ארוסה ר״מ [י־] אומר טטמא רבי יהודה^?! הקברות הרי זה לוקה ארבעים): הלבה כג [ע](אע״פ) שגכגסו למדוד הגברים
 ור״ש אומרים לא יטמא: הלכה ו מוכת עץ [י] ר״י אומר יטמא וד״מ ור״ש^ילארץ עממימ ולבית הפרס או שיצא חוץ לארץ מלקין אותו מכת מרדות:

 הלכה כד גכגס לשדה שאבד קבר לתוכה פטור עד שיהלך את כולה
 הלכה כה (י) טטמא כהן ויוצא ח״ל לדיגי ממוגות ולדיגי גפשות לקדש את
 החדש ולעבר את השגה ולהציל את שדהו מגכרי [0]ואפילו יוצא ועורר
 עליה: הלכה כי [צ](כ) ללמד תורה ולישא אשד, דבי יהודה אומר אם אין
 לו מאין ללמד יטמא [ואם לאו אל יטמא ר״י אומר אע״פ (שאין) [שיש]
 לו מאין ללמוד יטמא] שלא מכל אדם זכאי ללמוד בתורה מעשה ביוסי הבבלי
 שגטמא ויצא חוץ לארץ אצל רבי יוסי בציידן: הלכה כז (ל) מטמא כהן
 [ק] על עצם כשעורה מאביו ודבי יהודה אומר בתחלה אין אדם מטמא על

 עצם כשעורה מאביו (אבל חוזר הוא על עצם כשעורה מאביו אמרו לו) לא
 יטמא כהן על אבר מן החי אפילו מאביו: הלכה כה מעשה ביוסף פסקם
 שעלתה גימא ברגליו וגכגם הרופא לחתכה [י] אמרו לו כשתגיח לו כחוט
 השערה חתכה והגיח בה כחוט השערה והודיעו קרא לגחוגי בגו אמר לו
 בגי ע״ב אתה חייב ליטפל [ש] מכאן ואילך צא לך שאמרו חכמים אין אדט

 אומרים לא יטמא באגוסה ומפותח הכל מודים שלא יטמא בבוגרת הבל מודים יי
 שיטטא: הלכה ז כללו של דבר [י] שהיה רבי שמעון אומר כל שהיא כשידה
 לכהן גדול מטמא לה כל שאיגה כשרה לכהן גדול לא יטמא: הלכה ח על
) רבי שמעון אומר ג )  כל [ח] אלה שאמדו כהן מטמא איגו דשות אלא חובה [ט]
 רשות רבי יהושע אומר חובה: הלכה ט(י) מעשה ביוסף הכהן שמתה
 אשתו בערבי פסחים ולא רצה ליטמא לה ודחפוהו חביריו וטמאוהו על כרחו*
 אמרו לו איגה רשות אלא חובה: הלכה י עד אימתי מטמא לה ר״מ אומר
 כל אותו היום [י] רבי יהודה אומר עד שלש רבי יהודה אומר משום רבי
 טרפון עד שיסתם הגולל: הלכה יא מעשה שמת שמעון בן יהוצדק בלוד
 ובא יוחגן אחיו מן הגליל [כ] [לטמא לו] מאחר שגסתם הגולל לטמא(לאחוריהם)
 ובאו ושאלו לחכמים ואמרו אל יטמא פתחו לו [ל] על הקבר ויראה :
 הלכה יב (יי) מעשה בתיגוק אחד שכתב נכסיו לאחרים והניח את משפחתו
 והיו בגי משפחתו מעוררין ואומרים יבדק ובאו ושאלו לחכמים ואמרו אל

 יבדק מאחר שגסתם הגולל אין מזיזין את המת ממקומו [מ] ודבר אהד כיוןי־־ייאטטמא על אבר מן החי (ואפילו) מאביו כשבא הדבר אצל חכמים אמרו על
 שמת שערו גשתגה: הלכה יג(י) בהן הדיוט שהוא מטמא לקרוביו אל מ'' זה גאמר (תהליים קיט) גפשי בכפי תמיד ותורתך לא שכחתי(קהלת י) יש צדיק
 יטמא לאחרים אפילו בו ביום בד״א בזמן שיש בו כדי גושאי המטה וקבדיה*י״*אובד בצדקו(ויש רשע מאריך ברעתו): הלכה כט מצא מת מצוד, הרי זה
 אבל אין שם כדי גושאי המטה וקבריה ה״ז יטמא גטמא ובאו כדי גושאי"י׳ מטפל בו וקוברו(ט) איזהו מת מצוה כל שהוא צווח ואין בגי העיר שומעין

 המטה וקבריה פורש למקום טהרה: הלכה יד היו שם שגי דרכים אחת
 קרובה וטמאה ואחת רחוקה וטהורה אם היה העם הולך לו ברחוקה ילך עמהמ
 ואי לאו ילך בטמאה מפגי M כבוד השם: הלכה טו היה עומד וקובר את

 גוסחת הגר״א
 [א] האמור בתורה שנה; מטמא לה; אבל מהאבל עליה; על: [ב]אחותו ועל אשתו: [ג] אי! מתאבל אלא
 על: [ד] ולא אונן ולא וכוי: [ה] ור' יהודה אומריש מטמא ר׳ יוסי ור״ש: [ו] ר״מ ודי יהודה ודי יוסי
 אומרים יטמא ר״ש אוטר:[t] היה: [ח] אלו: [ט] ד' ישמעאל אומר רשות ר׳ע אומר : [י] ר׳ יוסי
 אומר עד נ' ימים ־. [כ] אחר שנסתם הגולל לטמא לו: [ל] את: [מ] דבר : [נ] כבודו: [ם] כהן שהוא
 מטמא או שנכנס לבה״ק הז״ל ארבעימ כיג שמטמא למת: [ע] נכנם למדורות העובד כוכבים ולבית :

 [פ] וחותם ומעלה בערכאות שלו ואפי׳ יוצא מעורר עליה : [צ] ויוצא ללמוד תורה ולישא אשד, אמר ר׳ יהודה אימתי ממ; שאין מיצא ממי ללמוד אבל יש לו ממי ללמוד אין יוצא ר׳ יוסי אומר אפיי יש לו ממי ללמוד
 יטמא שלא מכל אדם זוכה ללמוד מעשה ביוסף הכהן שהלך אצל רבו ללמוד חורה ויצא : [ק] לעצם כשעורה מאביו ואין טטמא לאבר מן החי מאביו ר״י איטר בתו׳לה אין מטמא על אבר מן המת מאביו איל(ונראה

j דל״ג מן אמרו לו עד סוף ההלכה): [ר] אמר לו כשחניח בו כחוט השערה הודיעגי וחחכה: [ש] בי: [ח] כה״ג ונזיר ר״א 
 לב חכמים

 פרס ד מתאבל ואונן. מכאן סיוע לדעת הגאונים לאבלות דאורייתא גיוס ראשון שהרי נכאן ספק אכלוס להממיר אלמא ספק סוסה הוא ולא דמי למה שהקילו גולי שלא שהם ל׳ יום שכל ספק כן קיימא אין לנו
 1 של אדס דוס עציו ולא מקיים גיה ואחריתה כיוס מר. תהיא ועיש שהאריך גזה ועי׳ תוס׳ יגמות ליו כ' סד״ה כא וש׳מ ועי׳ ירושלמי סיפ ייא דיכמות יציע : הכל מטמאיו כ״ג ונזיר ראיא יסמא כy ואל

 את קולו אבל בגי העיד שומעין את קולו אין זה מת מצוה: הלכה ל לעולם
 הוא מת מצוה עד שיהא שם כדי גושאי המטה וקובריה אבל יש שם כדי
 נושאי המטה וקובריה אין זה מת מצוה: הלכה לא [ת] על הכל מטמא כהן

 הגהות הגרי״ב גדול
 (א) [מיק כ:]: (ב) [שש]: (ג) [סיעה ג. זבחים ק.]: (ד) [זבחים שס]: (ה) [עיין ג׳ג קנד.]: (ו) [נזיר
 מב]: (ו) [עי׳ תום׳ שנועוח יז. דיה נזיר]: (ח) [זבחים ק:]: (ט) [עיין נהוס׳ נזיר נד: דיה ומשני וחוס׳
 נרנות יט: ד״ה מדלגיןותוס׳ שנת קנד: ד״ה עד ותוס׳ כתובות ד: דיה עדן: (י)[עיז יג. עיש]: (כ) [שם].־

 (ל) [גזיר מג]: (מ) [עירוני! יז: ינמות סט: נזיר מג:]:

 אלא אה הטה מלכי! גטמאה לפי שהוא קרוג מותר לו לילך עמה! נטמאה מפני כבוד כעס. ונמס׳ גרנות
 מוקי לה דמיירי ננית הפרס דאי כטומאה דאורייתא אין חנמה ואי[ תנונה ואין עצה לנגד ה׳ אכל כירושלמי
 מיקי להדיא כטומאה דאורייתא ואפיה מותר מפני כנוד סעס . ואפשר ליישנ דהירושלמי סיל נריע כהלכה
 טיז אם נטמא בו כיום פטור דמיטמא וקאי זאיכ למיש דמיירי הכא בכהן שהיה מטמא לקרובו וכלאי׳ה
 טמא הוא ומפו״ה מפני כבוד העם מותר לטמא לכתחלה אפ״ בטומאה דאורייתא:הטיו מקבל מאמרים .
 כיון שעדיין עוסק גמחו הוי כטומאה אחת אגל כשפירש ממחו ונוגע כמח אחר הוי כמטמא לכתחלה
 הכי מסיק הש״ס בנזיר דף מ׳כ ומהכא הוכיחו הפוסקים לקברות של כהניס יהא בסוף הקגרות כדי פנמוירמו
 ממתו לא יטמא לשאר מתים דקי״ל הלכה בריט וכימ מסתם מתני׳ דמכות אמרו לו אל מטמא אל תטמא והוא
 מטמא מייב על כל אמת ואמת אע״פ דמיטמא יקאי:היין אפי׳ סן פסולין. הרי׳ף כהלכות טומאס וילפינן
 מדכמיב לבנו ולבהו מכל מקוס וכיה כממנימין דיכמומ דף כ״ב מי שיש לו בן מימ ובנו הוא לכל דבר
 ומסקינן למאי הלכהא סוי כנו ליורשו ולטמא לו וכן קסני סתס גני אתיו: גתיגים וממזרים. הגון שכהן
 נשא ממזרמ או כמינה וקייל בל מקום שיש קדושין ויש ענירה הולד הולך אמר הפגום וא״כ הולד הוא ממזר
 או נתין: אתיו ואחיהו נחונין כו׳. כנו! כהן כשר שנשא אניו אשה אחרה והיא ממזרה או נסינה והולד
 ממנה גיכ ממזרח או נחין והוא אחיו של כהן כשר: מן השפחה כו׳. אמרינן כמם פעמים נשים דהולד
 כמיהה ולא מוי כנו וכיכמוה ילפינן מקרא: ממקום אחר. לא אדע מסו הדכר אחר והרי״ף והרא׳ש
 הביא ברייתא זו ילשין זה לא הכיאו ואפשר שכוונתו על מי שפירש עצמו מדרכי צבור וכ״כ כש״ע ס" שע׳ג
 מי שפירשו אבותיו מדרכי צטר אין מטמא לו דכתיב בעמיו בזמן שעושה מעשה ע״יי •י הייה ספק

 כוי . כל הלכה זו מיותרת שככר קתני לעיל הלכה ג׳ : הי״ט איזהו אנינה כוי. כל הלכה » מפורש
 כמסכת זכחיס יף ק ע״כ אלא מאי דקתני הכא גשם ר״מ קתני התם גשם רגי: הביא שהמיר
 מגלח עליה. כגון על כמת יעל כזית מן המת וכזית נצל וכל המפורשין כמסכת מיר דף מ״ט שהנזיר
 מגלמ עליהן אס טימא הכהן לאומן טומאה ח״ג מלקות אכל כל הנהו דקחשיג שס לאין הנזיר מגלח עליהן
 אינו סופג את הארנעיס: הביב הין לוקס ארגעיס. כשהתרה כו ולא יצא מיד לוקס ארכעיס :
 הכ״ג שגכגסו . ציל שנננס : מכת מרדות . לפי שבל אלו הטומאות אינן אלא מדרבנן מש״ה אין
ת מייית: הכיד עד שיהלך את כולה. דכלאו הכי הוא סתראת ספק שמא לא יאהיל על כ  ליקיו ייו מ

: הכיה ואפי׳ יוצא ועורר עלים. י י  מקום הטומאה אכל אם הלך ככל השדה התראת ודאי היא ולוקין על
 לשון אפילו אינו ממ״שנ ונציל ויוצא מיל ועורר על שדהו ונים כירושלמי דמיק ויוצא מיל ועורר על שדהו
 להציל מן העוכר כוכניס מפני שהוא כמציל מידם ונן אימא נמס׳ ע״ז דף י׳ג ע״א והא דנקט הנא ד׳נ ודימ
 וקידוש המורש ועינור שנה כל זה לימא כמסכמ ע״ז אלא ללמוד הורה ולהשיא אשה ינהוס׳ שים דיה ללמוד
 חורה הניאו חלוקי דיעוח אי אמריי דוקא ללמוד הורה ולהשיא אשה מושר שהן מצומ משוטח מוהר לטמא
 או אפי׳ כשאר מציה נמי מיחד אכן כירושלמי איחא כמו הנא אנל הרמניס פ״ג מהלכיה אנל והעור נסי׳
ז י• הביו ללמוד חורה. רצה לומר אף כשכיל ללמוד חורה ולהשיא ״ ה ע כ ם מ ס ד " ש לשי! ה ו ג כ ת 5 כ ' 1 • י -
 אשה מוהר לכהן לצאח לחון לארץ ולטמא עצמו נטומאח ארן העמיס: ביוסי סננלי. נמסכה עיז גרס"
 הני מעשה ניוהף הנהן שיצא אחר רכו לציידן נו׳ וצ״ל דידע שהיה מוצא ללמוד כמקומו ואפ״ה יוצא אעיכ
 כר׳ יוסי דאפי׳ כמוצא מאין ללמוד אפיה מותר לפי שאין אדס זוכה ללמוד מכל אדם: הכין מטמא כהן
 כוי. היינו כשפירש מאכיו לאחר מיחה דאלו מחיים הא קחני לקמן דאינה מטמא על אכר מן החי מאכיו :
 ר׳ יהודה אומר כו׳. דיל לכהחלה אס אינו מוצא רק עצם כשעורה מאכיו אינו רשאי לטמא לו כדדרשינן
 כמסכח נזיר לאביו כשהוא שלס ולא כשהוא ממר אבל מוזר הזא כז׳ ר״ל אכל מטמא סזא לעיקר הגוף ואס
 נחסר ממנו אבר הולך ובודק אחריו אפילו על עצם כשעורה וכן פי' רש״י כמהכח נזיר: אברו לי
 לא יטמא. חיכוה אמרו לו מיוחד ומלהא כאפי׳ נפשא היא : הכיח מעשה כיוסף פהקה כו׳. נירושל׳
 דמםכח נזיר פרק כיג הגי' יוהד ננונה ח״ל מעשה כיוסף כוי נכנס הרופא לחחכו א״ל כשמניח נו כמוט
 השערה הודיעני חהכו והודיעו קרא לגחוניא כנו איל כני עד כאן אתה חייכ לטפל נו׳ ונשנא הדכר אצל
 חכמיס אמרו על זה נאמר יש צדיק אונד נצדקו הצדיק אונד וצדקו עמו עכ׳ל וכן ציל הכא: גפשי נכפי
 המיר. כלומר אע״פ שהוא קרוכ למוח אפילו הכי חורחך לא שכחס• שהזסיר לכנו שלא יטמא על אמ״ם
 של אביו : יש צדיק כו׳. ר״ל אפי׳ כשעה שהוא מת לא שכח ממנו הורהו וצדקחו והזהיר לכנו שלא יכשל
 בעבירה יהא דמכיא הכא סיפא דקרא ויש רשע מאריך ברעתו הוא למומר וכן כירושלמי שהבאתי ליתא:
 הביט כל שצוח כו׳. הכי איחא בנזיר דף מיג יבפירושא דכל שצוח ממילקיס רשיי יהום׳ רשיי פירש
 דכל שצומ קאי על כהן המוצאו כשציח ולא כאו ישראלים שיוכלו לטפל בקנורחו אז הוא מה מציה. אכל
 אס היא סמיך לעיר שאס צימ הכהן המוצאו למי העיר יטלין לשמוע קילו ילכוא אסור לכהן לטמא לו.
 וחוס' פי׳ רכל שצוח קאי על המה ר׳ל כשאין לו קרוכיס סמחעסקיס עמו אפילו אס הוא כעיר הוא מס
 מצוה . ועיי! כרא׳ש הלטה טומאה שהניא שני דיעוח הללו והאריך נו אכל רוכ ספוסקיס הפסו שיטח רש׳י
 זיל וכן הטור כם״ שע'י י• היל לעולם הוא מת מצוס כוי. ר״ל אפיי אס הוא קורא ובאים בני אדם
 לקוברו כל זמן שלא גאו כדי צורנו הוי מת מצוה. ובמה הוא בד צורנו מפורש נגמ׳ למאן דקרי ותני שיתא
 אלפי גברא ולמאן דמתני אין לו שיעור וכ״כ הטור ס״ שעיר ומהלכה זו משמע כשיטת רש״י שהגאתי כהל'
: הל״א על הכל כו׳. טיס הוא וכצ״ל כה״ג ונזיר אין מטמאין 'י ע י ה  הקודמת רכל שצוח קאי על נ

 בקרוביהן

 נתלת יעקב
 את הזהב מכל סיג ופסילת שבתוכו כן הצדיקים ממרקו הקדוש ברוך הוא בעולם הזה כדי שיבואו נקיים

 וזנאין לעולם הנא: סליק פרק שלישי
. ט״ס הוא וכן צ״ל על בל האמור נתורהשנהן מטמא ׳  פרס רביעי היא על כל האמור כהורה ט
 י לסן אנל ממאנל עליה! יאלי הן אניו ואמו כנו וכמו אמיו ואחותו הכתולה ואשתו. שעל כל
 אלו רשאי הנהן לטמא ומשויה מיינ לנהוג נמי אנילומ על אלו. והכי אימא להדיא נמיק דף כ ע״נ:
 רע״א שניים להן. ר״ע פליג אהיק דאמר דוקא על שנעה קרוביה שנהן מטמא מייב להתאבל עליהן ור״ע
 סבר על השניים דהיינו אני אניו ינן ננו ונן נתו ינן אחיהו אע״פ שאין הנהן מטמא להן הפיה מייג
 להתאבל עליהה ™"I : ה״ב אבי אניו כו׳. לפרושי מלתא דריע אתא דלא על נל השניים מתאבל אלא
 על אלו אני אני! ובן ננו לאפיקי נן בתו ובן אחותו ללא. או י׳ל דפליג אריע דקאמר סתמא שניים להן
 מהאבל משמע על כל השניים ואיהו סגר רק על אלו שנ״ס מהאנל: והכ״א נו׳. בגמרא מפרש מאי איכא
 בין חכמים לריע דריע נמי סבר על כל השניים מהאבל ומשני איכא כינייהו עמו חכמים ס״ל כל מי שמתאבל
 עליו כגון אביו שהוא חייב להתאבל עליו אס מה היס אס אביו הוא אבל בשביל אביו דסיינו אבי אביו גס
 הוא חייב להתאבל עם אביו ולוקא כשאביו עמו גניה . וכן בנו שהוא חייב להתאבל על גנו אס גנו הוא
 אבל בשביל ננו דהיינו נן נט חייב להתאבל עמו ודוקא כשהוא עמו גניה מ־קאמרי עמו אבל ריע סבר
. פי׳ הרא״ש נהל׳ טומאה נגון שנהפרב וולדה בולד חנרהה. או ספק גן ׳ ו  לא בעינן עמו מיה: ספק נ
 ט׳ לראשון בן ז' לאחרון או שגירש אשתו בספק גירושין ככל אלו חינה מטמאה. ונח״נ ילפינן מקרא דכחיב
. מפורש כמה פעמים בש״ס 7 7 ה ס ו ר : J אשתו א ו י פ ם  לה יטמא על הוודאי מטמא יאיני ייטמא על ה
 כיבמוח דף כיט ודף מיג דאשחו ארוסה אינו מטמא לה דכחינ שארו וארוסה לאו שארו היא והיינו טעמא
 גמי בגרושה דהפתא לאו שאיי היא: היד אלמגה לכ״ג. מפורש בינמוח דף ככ ודף צ׳ דכחיב לא יטמא
 נעל בעמיו להתלו יש נעל שהוא מטמא ויש נעל כאיגו מטמא כא כיצד מטמא לאשתו כפרה ואינו מטמא
 לאשתי פסילה: היה דמ״א מטמא נו׳. טיס הוא ונצ׳׳ל ר״מ ור״י אומרים מטמא ר' יוסי ור״ש אומרים
 אינו מטמא וכן הוא ביבמות דף ס׳ יטעמא דפלוגתייהו מפורש שס בגמרא דר״מ יר״י דרשי להני ולאחותו
 הבתולה פרט לאנושה ומפותה יכול שאני מוצא אף מוכת ען ת״ל אשר לא היתה לאיש מי שהווייתה עיי איש
 יצאה זו שאין הווייתה עיי איש . הקרובה לרבות הארוסה . אליו לרבות הבוגרת. ור' יוסי וריש דרשי הכי
 ולאחותו כבתולה פרט לאנוסה ומפותה ומוכת טן אפר לא היתה פרט לארוסה הקרובה(פרט לארוסה) [צרבות
 ארוסה] שנתגרשה אליו לרנית הניגרת עכיל ועפ״ז יתבארו כל ההלכות דלקמן: הין מוכת ען כוי. גס בזה
 יש טיס זכצ״ל ר׳י ור״מ אומרים יטמא וריש אומר לא יטמא והכי מוכח מגמ׳ שהבאתי לעיל דנמוכת ען לא פליג
 אנא ריש לחוד וטעמא דריש מפורש לקמן בהלכה ז׳ לפי שר״ש סובר דמוכת ען פסולה לכהיגדנעינן בתולה
 שלימה וכל שאינו ראוי לכ״ג צא יטמא: באגוםה ומפותה כו׳.מדכתיכ הבתולה והנהו לאו בתולות נינהו:
 בבוגרת כוי. מדכתיכ אליו לרכות הבוגרת : ה״ן כללו של דכר . אדלעיל קא׳ משיה קאמר ר״ש
 במוכה ען לא יטמא״לפי שאינה ראויה לכ״ג ור״ש אמר במתני׳ שם מוכת ען אשורה לכ״ג. אכל רימ לית
 ליה כאי כללא ומש״ה מורו מוגרה דיטמא אעיג דר״מ סבר דכיג לא ישא נוגרח אפ״ה מוהר לכהן
 הדיוט לטמא לה דשאני הכא דריכה רתמנא אליי: ה״ח אלא הוכה. במסכמ זבחים דף ק מפרש הש״ס
 טעמא דמ״ד מיכה מדכהיכ לה יטמא משמע מציה לטמא !כ״כ הרי״ף בהל' טימאה והרמב״ס פ״ב מהלי אבל:
 היי בהלכה זאה וכהלכה שלאחריה יש כמה טעייה. אכן הב״י גסי' שע״ג הביא כל שני ההלכומ כלי
 זה תניא באבל רכתי עד מתי מטמא להס ר״מ אומר כל היוס ר״ש אומר ג' ימיה ר׳ יהודס אומר משיס ר׳
 טרפזן על שיסהזס הגולל מעשה שמח ל' שמעזן בן ׳הזצדק כליל יבא ייתכן אחיי מן הגליל אחר שנסתם
 הגולל ובאו ושאלו את ריטרפון ומכמיס ואמרו אל יטמא אלא יפתחו חצר הקבר ויראה עכ״ל וכ׳כ ררא״ש
 פרק א״מ הימן ליט ומזה הוכיח הראיש דסתימת הגולל האמור ככל השים היינו מאחר שנסתס הקבר כפ"
 ריר, ולא כמו שפרש״י דסתימת הגולל הוא כיסוי הארון עיש: הייב משפחתו מעוררין. שהיו אומרים
 שהוא עדיין קטן שלא הניא שתי שערות איכ אין מתנתו כלום ואמרו שיבדוק אותו אס הביא ב׳ שערות
 ואמרו הכמיס כיון שנסתם הגולל אין מזיזי! אותו כדי לבודקי: שערו משתנה . וא״כ אין סומכים אתר
 מיההו דלמא נשהנה ע״י המיתה: הייג אפי׳ נו ביוס . והיינו דוקא לאחר שפירש ממחו אז אסור לטמא
 לאחרים אפי׳ כו ביום וסתמא דהכא אחי כר״ט לקמן בהלכה ט״ז זכן מחלק הש״ס בנזיר דף מ״ב וכן כחב
. דהוי כמה מצוס ומוהר לכסן ' י  כטיו״ד סי' שעיג וכן כחנ הרמנ״ס פ״ג מהלכיה אכל: אבל אין שם נ
 לטמא למח מצוס כדאמרינן לקמן הלכה ל' : הי״ד כבוד השם. צ״ל מפני מור העס ור״ל מפני כבוד
 כעה מוהר לילך אפילו נטמאה הכי איחא להדיא בירושלמי דפרק מי שמחי ובירישלמי דמסכח נזיר אמנם
 בבבלי כמסכה ברכוה דף ייט עיכ משמע איסכא דקחני התם קברו אח כמה וחזרו והיה שתי דרכיס אמה
 טהורה ואחה טמאה בא בטהורה באין עמו בטהורה גא בטמאה באין עמו בטמאה מפני בנודו. ע׳כ משמע
 שהכל תלוי באבל אס האבל הולך בטמאה מוהר לכהן הבא לנחמו לילך עמו כטמאה מפני כבודו . ואפשר
 ליישב דהבבלי והירושלמי לא פליגי אהדדי בנבלי מ״ר׳ שהאבל הוא ישראל ורשאי לילך באיזה שירצה ומשיה
 חליא מלתא באנל שאס הולך נטמאה מוהר לנה! ההולך עמו לנחמו נמי לילך בטמאה אבל בירושלמי מיירי
 שהאבל הוא כהן וכן בר״הא דהכא ולכאורה מוכח כן דלעיל בהלכה י״ג קחני כהן הדיוט שהוא מטמא
 לקרוביו כו׳ וע״ז קתני הנא היו לפניו נ׳ דרכים וא״כ שהאבל הוא כהן בוודאי לכחחלה אסיר לילך נטמאה
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 גדול גזיר וגשיא רבי אליעזר אומר 00 יטמא כהן ואל יטמא גזיר שזה מביא יהודה אומר טוען מורה הראשונה לאחר [ה] אבל גומר אמר לו רבי יוסי והלא
 קרבן טומאה על טומאתו וזה אין טביא קרבן על טומאתו וחכ׳׳א יטמא גזיר אובדין הן אלא יגמור: הלכה נ(״) פשתגו [י] לעלות מן המשרה צמרו לעלות
 ויביא מאה קרבגות ואל יטמא כחן הדיוט שזה קדושתו מרחם וזה אין קדושתו מן היורה אם יש שם אחרימ מסלקין [ז] עמו אם לאו [ח] מסלקין בצגעא :
פלהלכה ד בדו לגוף רבי יהודה אומר(למדין לאחר האבל ומריח) [עושין לו

) הכלזג  מרחם(מפגי ש)זה קדושתו לשעה וזה קדושתו קדושת עולט: הלכה לב(ב
 מודים [״] בכ״ג ומרובה בבגדיט יטמא מרובה בבגדים מרובה בבגדים והממוגה למורין ולאחר אבילות יגמור](ט) אמר לו רבי יוםי והלא אובדים הם אלא
) [י] שלא לזורעה. זורעין לו פם  [ט]יגמורו: הלכה המרביצין שדה לבן(,
 פשתן ברביעית כדברי ר״א וחכמים אומרים לא זרעה פשתן יזרעגה מין אחר
 לא זרעה M בשבת זה יזרעגה בשבת אחרת: הלכה ו היה גחתוט בעיר
) רבי נ )  ואין שפ אלא הוא עושה בצגעה מפגי [ל] כבוד העם: הלכה ז
 שמעון בן [מ] יוהי אומר והדי שהיה םפר או בלן לרבים והגיע זמן הרגל
 W עושה בצגעא מפגי כבוד העם: הלכה ח היה יושב ומספר ובאו ואמרו
 לו מת אביך הרי זה יגמור אחד המספר ואחד המסתפר. (ל) הפועלים שקבלו
 מלאכה לעשות לאבל בתוך ביתו אסור בתוך בתיהם מותר רבי שמעון בן
 M יוהי אומר שכר יום בין כך ובין כך אסור [שכר הקיבולת בביתו אפור
 בבתיהם מותר [ע] במחובר לקרקע בין כך ובין כך אסור] בעיר אחרת בין
 כך ובין כך מותר: הלכה ט(«)אבל שתכפוהו אביליו הרי זה מיקל בסכין
 W ובמספרת אבל לא במספרים ואם היו בגדיו צואין מדיחן בצוגן אבל לא
) אבל ומגורה שהיו מהלכין בדרך מותרץ בגעילת נ )  במי רגלים : הלכה י
 הסגדל וכיון שהגיעו לעיר יחלוצו וכן בתשעה באב וכן בתעגית צבור :
 הלכה יא (ם) מנודה שמת הרי זה טעון סקילה לא [*] שהעמידו עליו גל
 אבגים גדול כעכן אלא שליח בית דין גוטל את האבן וגותגה על ארונו לקיים
 בו מצות סקילה: הלכה יב (ע) מגודה [ק] לא קורא ולא קורץ עטו לא שוגה
 ולא שוגין עמו אבל קורא הוא ושוגה לעצמו בשביל שלא ישכח את למודו:

 יטמא הממוגה[ממוגה ומי שעבר יטמא מי שעבר]מי שעבר ומשוח מלחמה יטמא
 משוח מלחמה משוח מלחמה וכהן הדיוט טטמא כהןהדיוט כהןהדיוט ולוי מטמא
 לוי לוי וישראל מטמא ישראל ואם היו שגיהן שוין מטמא הזריז שבהם ואם
ו בין שדה ה או מצ י ) נ  היו שגיהמ זריזין מטמא איזה מהן שירצה: הלכה ל
 גיר לשדה בור קוברו לשדה בור בין שדה גיר לשדה זרע קוברו לשדה גיר בין
 שדה זרע לשדה אילן קוברו לשדה זרע בין שדה אילן לשדה [ב] פרס קוברו
 בשדה אילן ואם היו שתיהן שוות קוברו(ד) בקרובה שבהן ואם לא היו שתיהן
 שוות קוברו באיזה מהן שירצה: הלכה לד(ח) אמר ר׳ עקיבא זו היתה תחלת
 זכותי לפגי חכמימ השכמתי ומצאתי הרוג א׳ והייתי מטפל בו בג׳ תחומי
 שבת עד שהבאתיו למקומ קבורה וקברתיו וכשבאתי והרצתי דברי לפגי
 חכמים אמרו לי על כל פסיעה ופסיעה שהיית פוסע מעלין עליך כאילו שפכת
 דמים דגתי קל וחומר בעצמי ומה אם עכשיו שגתכווגתי לזכות חטאתי
 M לרבות מעוגותי אלו גתכווגתי על אחת כמה וכמה וכשהיה אדם מדבר

 זה לפגי רבי עקיבא היה אומר זה היתה תחלת זכותי:

 פרק חמישי
 הלכה א (י) אבל כל שבעה ימים אסור לעשות מלאכה הוא ובגיו ובגותיו

] שהם והוא אסור לעשות , י  ועבדיו ושפחותיו ובהמתו כשם [
 כך אחרים אסורים לעשות לו: הלכה ב עושין לו מלאכה שהיא אובדת(לו) •״״הלבה יג (ם) שוכרין אותו ומשתכרץ לו לא בשביל הנאת עצמן אלא כדי
' [י] שינעול הדלת לפניו: הלכה יד (צ) מנודה לעירו *(לא) מנודה לעיר אחרת '  כוגסין לו גרגו ובועטין לו גתו גורפין לו את חביותיו(ז) זיתיו הפוכין רבי מ

 הגהות הגרי״ב גוסחת הנר׳׳א **•ייא»׳׳ מגודה
 (א) [נזיר מו.]: (ב) [שס]: (ג) [ביק פא:]: (ד) היא במקום קבורה: (ה) [עיין הים׳ כהונוה יז. ד״ה מגטלין].: [א] בבה! םשוח ומרובה בגדים יטמא מרובה בגדים. מרובה בנדימ ימשוח שעבר יטמא מי שעבר. מי
 (ו) [עיין תזה׳ מיק כא:]: (!) [מיק יא:]: (ח) [שה]: (ט) [מיק שם]: (י) [שם]: (כ) [שם]: (ל) [שש]: שעבר והממונה יטמא הממונה . הממונה ומשוח מלחמה : [ב] כרם: [ג] לי־בואות עונות בשעה שלא
 (מ) [מ״ק יז תענית יג]: (נ) [מיק טו תענית יג] : (ם) [מיק טו] : (ע) [שש]: (פ) [שם]: (צ) [שם]: נחכוונחי עאכ׳ו כשהיה ר״ע זוכרו היה : ןד] שהוא והם אסורים: [ה] אבלות: [ו] להעלות טן המשרה
 צמרו להעלות : [ז] אותו: [ח] מסלקן: [ם] יגמור : [י] אבל לא !ורעי! חורעי! לו שדר. פשתן ברביעה
 כדברי ר׳ יד^ה : [כ] ברביעה זו יזרענה ברביעה אחרה : [ל] צורך: [מ] גמליאל: [נ] ואין שום אומן אלא הוא הרי זה יעשה מפני(ועי׳ רש״י במ״ק שם שכתב להדיא דליג כאן בצנעא): [ם] אלעזר : [ע] בגידולי קרקע :

 [פ] ובחער : [צ] שיעמידו(וביה בהגהות מרדכי סוף מיק): [ק] קורא וקורי! לו שונה ושונין לו מוחרם לא קורא ולא קורי! לו לא שונה ולא שוני[ לו: [ר] שלא ינעל:
 / לב חכמים

 וכוי ואל יטמא אשי׳ כהן וכו׳ אין קדושתו מרחה זה קדושתו. (גירסתתה״א): לוי וישראל כו׳. ירושלמי פ״ז דנזיר ולא היא לוי הוא ישראל איר אנין כשעת דוכןשנינו: מטמא ישראל. ישראל וממזר מסמא
ק. ודנרי ניי תמוהין מיש ונגמ׳ דניק נרסינן כו׳ אנל נגמ׳ דנ״ק ליתא להאי ננאועפ״ז י׳ל כו׳ שכשיש  ממזר. (גירשת ההיא יציע): בין שדס זרע כוי נין כוי. הנך נני ליתא נגמ׳ ספ״ק דעירוני! וספיז מי
 לא היזכר מלוקה זו נוי. דבאמת ליתא בגמ׳ גס חלוקה הקודמת . ואין שוס ספק שנטור יש השמטה ונמ׳ש הפרישה. וידוע שדרך הטור להעתיק מלשון הרמנ׳! נתהיא ושם איתא נל הני נני [ודע שגס כנוסחת
 סגר״א שנדפס נשקלאוי נשמט נא! מן נין שדה זרע עד כין שדס איל!]: קוברו נשרה אילן. יכיפ נשויע סי' שסיד. ונירושלמי פרק ז׳ מזיר איכא מיד דמפנהו לפרס כרס ונן פסק סרמנ״ס ינספר סאשנול :

וכ״ס נירושלמי פיכ מרכומ ופימ דיומא ופ״א דתענית ופיג דמ״ק ועי׳ רא״ש פ״ג דמיק שי׳ נ״א. ומיש שם ותנ״ה כתוספתא אולי כוון הראניד להנרייתא שבכאן. : ׳  &1p ה אבל כו
 נתלת
 בקרוביהן אכל מטמאין למת מצוה היו כיג ונזיר מהלכין נדרך ומצאו מת מצוה ר״א אומר יטמא כהן בו׳
 וכיס נמשכת גזיר ריש סרק כיג ונזיר וכן הוא גירסת הרמכ״ן ז״ל כספר תהיא : כפני שזה קדושתו
 לשעה. זהו טעם שני שיטמא הנזיר ולא נה! שנזיר קדושתו לשעה טר שישלים נזירתו אבל קדושת כהן הדיוט
א •י הליב ומרובה מגדים. היינו כל הנהנים מיאשיס ואילן שנגנז שמן המשתה ואין היהר י  למולם ה
 כי! כסייג לכה! הדיוט אלא בריבוי/ כגדיס שכה׳ג משמש בשמנה נגדים וכה״ד בארבעה ולפי שכה״ג משות
 כשמן שמשמה קדוש יותר ממרובס ?גדים כדמפרש טעס כמסכת נזיר משויה יטמא מרובה בגדים וכן בכל
 הני דמני לקמן וכ״כ סרמכים בקיצור כל הגדול מחגירו במעלה מתאמר בטומאה: והממונה. נ״ל דהיינו
 סגן סכהניס האמור כגמרא ולפי שנתמנס שאס יארע טומאה לכהיג ישמש הוא תחתיו משו״ה קרי ליה הכא
 ממונה: ממונה ומי שעבר יטמא מי שעבר. כשאירע פסול ננהיג ושימש אחר תחתיו ואמ׳כ נטהר סכסן
 גדול מוזל לעמדתו ומי שנמנה תמתיו מעבירין אותו וזהו מי שעבר האמור כאן: מי שעבר ומשומ מלחמה.
 ל״ל כמן מיומל ההולך כמלממה נקרא משומ מלממה כדאיתא נמסכת סוטה: כהן הדיוט ולוי. נירושלמי
 פרין הוא הלו׳ הוא הישראל.׳ כלומר מה נין לוי לישראל לענין טומאה ומשני כזמן הדוכן מיילי ומשו״ה
 יטמא ישראל ולא הלוי כדי שיוכל לכנוס למקדש ולעמוד טל הדוכן: הל״ג שדה ניר. היינו שדה שנחרש
 ולא נזרע ושדה כור היינו שעדיין לא נחרש וזהו הכלל שככל מקום שמפשיר מעט מפנימו לאוחו מקוה שהסשדו
 מועט: קוברו לשדם זרע. ובגמרא דביק נרם" קוברו לשדה אילן וכ״כ הטור ש" שס״ד: בין שדה איל!
 לשדה פרס . כציל לשדה כרס וכיכ הרמנ׳׳ס כהלכות טומאה מה הלכה מ׳ אנל נגמ׳ דביק ליחא להאי נבא
 בלל ועפ״ז י״ל קושיי הנ" נס" שס״ד שהקשה על הטור למה השמיט כך נכא דשדה אילן וכרם אכן לפי
 שנש״ס לא מוזנר מליקה זו לנ! השמיטה הטור: ואם מיו שמימן שווה. ר״ל שהיהן שדה ניר או שהיה!
 שדה אילן קיברה בקרובה שכהן: ואם לא היו שתיהן שוות. טיס הוא ונציל אס היה שתיהן שיות [וכיה
 גדפי״י] ר״ל שהיה שוות נמי בקורבה קוברו באיזה שירצה והטור כתב בסדיא אס היה שתיהן שוות בקורגה.
 ונמשכת ב״ק מוקי הש״ס לנרייתא דהבא נמיטל המת על המיצר נרוהג הדרך והעוברים מאהילים עליו
 ומטמאות לפן מותר לפנותו דאליה אשור לפנותו דקייל מת מצוה קנה מקומו נדאי׳ שם ונהנהדרין פניה :
 הל״ד מעליי עליך כיי. ככתובות דף י״ז נתנו תוס׳ הטעס משוס דמת מצוה.קונה מקומו. ועוד כתכו
 שס טעם אמר לפי שלא שימש מלמידי מכמיס כדמשמע לקמן כמסכת דרך ארן שסיים שס ודלא שימש
 מ״מ קטלא מייכ וכן משמע מלשון הירושלמי שאכיא לקמן: ומה אס עכשיו כו׳. עד סוף ההלכה הלשין
 מגומגם !מצאתי הגי׳ נבונה בירזשלמי משכת נזיר וזיל מה אם נשעה שנתכוונתי לזכות נתמיינהי כשעה שלא
 נתכוונתי לזכות טאכ״ו כאומה שעה לא זזשי מלשמש מכמיס וכן הניאו הרי׳ף והראיש מלכות טומאה ומלשון

 הירושלמי מוכח כמ״ש שהטעם שחייב מיתה משוס שלא שימש תלמידי מכמים: סליק פרק רביעי
 פרלן חמישי היא כל ;׳ ימים. ונמיק דף כ״א אימא אכל כל שלשה ימים הראשונים אסור
 1 כעשייה מלאכה אפי׳ עני ממהפרנס מ! הצדקה מכאן ואילך עושה נצנעה נמוך ניהו

 ע״כ ואיכ משמע דדוקא שלשה ימים סראשוניס אסור במלאכה ומכא קתני כל שנעה. ככר כתכו תוש׳ שם
 נדיס מכאן ואילך ושם הביאו תוס׳ ראיה מברייתא זו וכתנו דדוקא לעני מותר מכאן ואילך אגל בעשיר
 שיש לו גמה לסרנס אסור כל ז׳ לכן משמע מלשין הגמרא דגג׳ ימים הראשונים אפ״ לעני אשור ומכאן
 ואילן עושה גצגעה קאי נמיימל סעני,ותוסי הגיאו דעות אחרות גזה ועיין גג" סי׳ שיפ שסגיאכל הריעות
 ואסיק דדוקא לעני מומר לאמר ג׳ ימים אכל לעשיר אסור כל שגעה : לעשות מלאכה. גגמ׳ אסמכוהו
 אקרא דכהינ והסכמי חגיכם לאנל מה חג אסור כמלאכה אף אגל אסור גמלאכה והטעם שהחמירו גג׳
 ימים הראשונים יותר מבשאר ימים כחנו הפוסקים לפי דאמרינן שלשה לככיואם יעסוק נמלאכה יגטלמככי
 ובירושלמי דמ״ק הובא טעם אחר יע״ש •• ובניו וגניתיו. כתג סרמג״ן כספר תורת האדם וכיכ הגיי ס״
 שיפ לדוקא גסמוכים מל שלחנו דמעשה ידיהם שלו אגל באינם סמוכים טל שולחנו היי כאחרים ודיניהם
 כמגואר גסלכות דלקמן שמותרים לעשות לו מלאכס דכר סאכוד וכ״כ בשו״ע ס״ שיש: ה״ב נורפין לו
 מכייסיו. ככל הפרק של מי שהפן לא מציע לשין זה ולכאורה נראה שהוא לשון סתימה שאם היו
 תכיותיו ממולאים אצל הגת סותמין אותו ראם אינם סותמין יפסיד היין: זיתיו הפוכין. שהזמין את זימיו
 כדי ליתנן גגית הכד להוציא מהן שמן: טוען קורה הראשונה כלומר מתנו על גגי גית הכד וסומט
 עליהם את הקורה פעם אתת לאי לא עכיד הכי איכא ססידא ישירא אכל יותר מקורה הראשונה אשור אלא
 לאמר אכילמו גומר וסומט סכל. ור׳ יוסי סכר דמותר לםמיט הכל כימי אכלו דסיל דהוא דבר האגוד
 ופלוגמא וריי ור׳ יוסי מיירי דוקא עיי אמרים אבל עיי עצמו סיל לריי ור' יוסי דאפי׳ כרכר האגוד
 אסור יכן כתכ רש״י להדיא כריש פרק מי שהפך. והא דקתני סלכס ג׳ ואס אין שם אמרים משלק בצנסה

 הוא דעת רשג״ג כגמרא כמי שאגאר לקמן אגל לריי ור' ייסי מיי עצמו אסור אפיי גדגר האגוד :
 ה״ג פשתנו למלות מן המשרה. זהו רמת רשגיג גריש פרק מי שהפך. והא דקתני השתנו למלית כוי
 לאו דיקא אלא ככל מידי דדגר האגוד שיל לרשכיג דאס אין אמריס מומר לאכל לעשות בעצמו והכי איתא
 למדיא גריש סרק מ״ש רשניג אומר זיהיו הפוכין. ואין שם אומן אלא הוא כדו לגוף ואין שס אומן אלא
 היא פשמנו לעליה מן המשרה צמרו להעלוח מן היורה ואין שס אומן אלא הוא הרי זה ימשה בצנעא מכיל
 ועיין נכ׳י סי׳ שיפ שהכיא ממלוקה הפוחקיס כזה . אי קי״ל כרשניג או לא: מסלקין נצנעה . כצ״ל
 מסלק נצנסה דהא אפילו אנל עצמו מוסר לעשות אם אין אמרים ע«י לעשיהי: היד בדו לגוף.
 ציל כדו לגוף או גורו לגוף וכיה גגמרא׳ ופרש" כדו לגוף מגופת ממגיומ. והיינו שיסמוס אס המניות
 ל׳ יהודה אומר עושי! לו לימודי( ולאמר אכילוה יגמור וכ! הוא הגירסא מכהוגה גגליון הגמרא ופירושו

 שאינו יוכל לגוף כדרכו אלא שיחפס היינו לימידין גשגיל שלא ׳ממין שאס אינו סותמו משמין :
 ה״ה מרביצין שדה לכן שלא לזורמה. הלשון שלא לזורעה מגומגם וכגמרא גרסי' סכי ומרגיציס את
 שדהו משתגיע מונה מים שלו פרש״י כשהגיע זמנו להשקות שדה שכן היו נוהגים כל אחל ואמד משקה

 יעקב
 כל השדות שככקמה איש יומו או שגומ אמד ר׳י אומר אף זורמין לו שדה ניר ושדה העומדת לפשתן פירש
 רש״י שאס לא תזרמ פכשיו מכאן ואילך אינה ראוי לפשת! אמרו לו אס לא תזרמ כככיר סזרמ כאפיל אס לא
 תזרע פשתן מזרמ מין אחר ע״כ. ומפ״ז 'וגן כל הלכה זו. ותיגת שלא לזורמס דקתנ׳ סכא מיותר .
 אי שנציל מרניצין שדה לנן שלו לזורמה. ואפשר לקיים גירסא שלפנינו מיפ מיש מטור ס" שיפ מל הא
 דקתני מרכיצין לו שדהו כו׳ ס" הרמנץ דסך השקאה מ״ר׳ נהשקאה מוטטת שמושין לשדה לנן קודם
 זריעה לזורעה מיד נזמנה ידנר האנוד הוא שאס אין מרניצין אותה נעינתה נאין ימית הגשמים ישזכ אינה
 נזרעת גשנה זו אבל אס היא זרועה אסור להשקותה. ורבינו יצחק פי׳ דמיירי אפי׳ זרועה ולא משוס
 פסידא הרעיה דלא שרינן להשקות אלא גית השלחי! אלא משוס פסידא דמיא שהמיס חלוקי! לגני הגקעס
 כל אחד ואחד יומו עכ״ל הטור. !איכ י״ל כרייתא דהכא ס״ל כפי׳ הריי שהגיא סטור ומשויס דייק שלא
 לזורעה ר״ל אע׳6 שאין רוצה לזורעה שדהו לפי שכגר נזרע אפ״ה מותר להשקותו משוס פסידא דמיא וזהו
. ׳  ממש כשיטת הר״ : ברביעית. כצ״ל גרגיעה ר׳ל משתגיע עונת המים: וחכ׳א נא זרעה פשת! כו
 אתרוייהו פליגי אפשתן קאמרי דיוכל לזרוע מין אחר ומאי דשרי ת״ק לרגן שדהו אמרי רכנן אם לא זרמה
 גשגת זה יזרמנה גשנת אחרת ־' היו היה נחתום נעיר. גם זה הוא דעת רשניג גריש סרק מיש :
 מפני כגור העם . ר״ל הואיל שהיא צרכי רגיס מיתר אפי׳ גסרססיא דהא הנא לא שיין גצנמה כיון שנל
 כני מירו כאין אצלו לקנות וכן פרש״ גכ׳ ספר יגל! •־ ה׳ז שהיה ספר כוי. גדיש פרק מי שהפך קתנ׳
 זה גשם רשב״ג ודוקא כזמן סרגל ואין שם אומן אלא הוא הוא דמותי: היה הרי וה יגמור. הגיי
 כסי׳ שין כתכ כשם המרדכי הסמס דגדול כבוד הבריות ומשו׳׳ה מותר בין המספר היא אבל וגין שסמסתפר
 אכל וכן הוא בירושלמי דמשכת שבת : בתוך ביתו אסור כוי. ומיידי כרכר תלוש ומשדיה מותר חון
 לכיתו שאיט ניכר שהוא מלאכתו של אבל וכ״כ סטור סי' ש״פ : שבר יום גי! כך כוי.? פרשיי הואיל

 שנידו למזור כדאמר נ! נמסכת כ״ק דף קטיז פיעל מוזר אפילו כחצי היום ומשו״ה אסור ככל מנין :
 שכר הקינולת. שקיכל עליו לזמן פלוני לשמור השדה כסכום כך וכך נין יהיה הרנה או מעט רש״י
 כפ׳ מיש: במחובר לקרקע כי׳. לפי שידוע הוא לכל שמלאנתו של אנל הוא ומשו״ה אפיי מון לניהו
 אסור אכל כעיר אמרה מומר אפילו כמחובר לקרקע לפי שאי! שם כני אדם הרואים וכ״מ מהוגימ דמיק
 דף י״כ אמר שמואל מקבלי קיבולה כהון ההמום אסור מוךילממוס מומר וכפי׳ המוספות שם דמיירי לעני!
 אכל ולא כסירש׳י לשמואל מיירי לעני! שבת גס הטור כסימן שיפ כמכ כשיטת מוס׳ אכל הרמכים השמיט
 לין זס וכחכ סכ״י לש״ל כשיטה רשיי לשמואל לעני! שכת איילי י היט בסכין וכמשפרה כוי. נראה
 הא דקהני הכא וכמספרמ מיינו מער והכי איתא לסדיא בפרק א״מ לף י״ז וכמסכס הטנית לף "ג אבל
 שהכפוהו אכיליו זה אמר זה המיר שמרו מקיל נמער ומכבס נסומו במים ומפרש רכ מסדא כמטר אכל
 לא במספריים. כמיס ולא בנהר ולא כאהל מכ״ל. ופרש״ מקיל כמער לשקיל פורהא מנ״מו וכמער דרך
 שינוי. וסג״י נסימן ש״ן נהנ נשם רנ האיי להקשות מל זה הלא נממר איכא יושר משמחה מבסכ׳ן
 וע״ש שלמק עצמו מאל. אמנם הלמבץ כתב ליישב קושייתו רהכא גמקיל משמר ראשו ומסתפר ממנו קנס
 עסקינן בדאמר גהדיא והדבר יריע שסמיתך מן השימר מקצתו אי! דרכו בממר ואי אפשל לגלמו כהוגן אלא
 כזוג של מספריים משוס שהוא שלא כדרך המתגלתין ובשינוי מותר כסכין וגמספורת שהתמר כאן בסכין הוא
 ומ״ש גגיי ואיה משממ להדיא שאינו אסור אלא כזוג של מספריים אבל כתער מותר כמו בסכין וכמיש :
 היי בדרך מותרין כו׳. הכי אמרינן גהדיא כמסכת מיק דף ט״ו וכמסכת תמנית והטעם לסי שקשה
 להן לילן ימף מל הדרן ומשו׳ה אינן אסורין גנעילת הסנדל אלא געיי: בתענית צגור. היינו אותן תענית
. שהשליכו אנניס הרגה כלכמיג ויעמידו  שגזרו על הגשמים שיש בהן גל מומר תשעה כאכ: הייא כעכן
 מליו גל אכניס גדול אלא שנומנו על ארונו אגן אמת והכי איתא גמיק דף טיו ונמסכת עדיות פיס :
 לוייב מנודה לא קורא כו׳. יש לתמוה דנמסכת מיק דף טיו קתנ׳ איפנא מנודה קורא וקורין ממו
 שונה ושונין עמו. לכן ניל שיש כאן ט״ס וחסר כבא אחת וכן צ׳ל מנודה קורא וקורין ממו שונה ושונין
 ממו מותרם לא קורא ולא קורץ עמו לא שונה וצא שוני! עמו וכן הגי' כגמרא. והתם מפרש נמי מס
 מנודה ומהו מומרס כשאינו רוצה לשלם למגידו אי שמפה אפקירותא מנדי! אותו לאלתר (שאומרים פלוני
 יהא כנידוי) ושונין לאמר למיל יום כלומר אס לא ציית מד שלשים יום מנדן אותו עוד פעם אתת וממרימין
 לאמר ששים יום (שאומרים סלוני יהא בשמתא) ומיין בטור וככ״י סימן שליד ואפשר ליישכ גירשא שלפנינו
 מיס מ״ש הכיי כשי׳ סנ׳ל וז״ל כתגי גקונדריסים הא דמנודס מומר גדית םימ לממונא אגל למילי דשמיא
 אסור לקרות כהורה אכל אינו נראה כן מדברי הפוסקים שסתמו לגרימס ולא חילקו עכיל הנ״י ילס״ז ייל
 כר״תא דהכא סיל כדעת הקונדריסים ומיירי כאן שנידוהו למילי דשמיא ומש״ה קתני לא קורא ולא קורין
 ממו כו׳. אכן לפ״ז קשה למה השמיט נמרא דהכא הדין של מוחרם ועוד וה״ל לפרש דמ״רי דוקא בנידוהו
 למילי דשמיא אלא ממוורתא כמיש שנשמט כא! הדין של מותרם והמדפיסים טמו וכהנו סדין של מוחרם גני
 מנודה: הייג כדי שינעל הדלה לפניו. הלשון כדי שינעל קשה להכין אדרבה כיו! דשוכרין אומו ונשכר׳!
 לו ליכא נעילת דלת. ונ״ל דכצ׳ל כדי שלא תנעול דלת לפניו. ר״ל דלת המשוכה משו׳ה לא מממרינן מליו
 כולה האי ככמומרס שלא לשוכרו דאיכ לא ימשה משובה ולא יציית דינא דמה יש לו למשות עוד משום מכי
 מקילינן קצת כמנודה להיות נשכר ונשכלין לו כלי שישים אל לנו ויאמר אס לא ישוב ימרימו עוד ויהא
'ג שחסל כאן ככא של  אסול בכל אצה וצא יממור גמררו. ואסשר ליישב גילסא שלפנינו יכמ׳ש כהלכה ׳
 מומרס וכליל מנודה שונרין אותו ונשכרין לו מומרס צא שוכרי! אותו וצא משחכלי! אבל מושה לו חנות
 קטנה כשביל פרנסהו וכן הגי׳ בגמרא ומפרש דכא מלה כגון מיא כפקהא דערבלס ופי' סכ״י שהוא דבר
 מופט כוי שיהא לו פמסהו כצמצום ומיז שייו שפיר טממא דהכא 5א בשביל הנאת טצמז בלומר הא לשרינן
 לו מנות קטנה אינה להנאומו אלא כדי שינסול הולמ לפניו ולא שרינן ליה להשהכר אלא פרנססו כצמצום
 כדמפרש רגא כגון מיא גפקמא דערכלת: הי״ד מנודה לעירו כו׳. חסר כאן גנא אמת יכצ׳ל מנודס

 לעירו



ק חמישי טו ר ת פ ו ח מ ת ש כ ס  מ
 [א] מנודה לתלמידים לא מנודה לחכמים מנודה לחכמים מנודה לתלמידימ יוצאין לשיירא פחות משלשה ימיט קודמ לשבת (ט) אין מוציאין למלחמת
 מנודה לכל העם לא מנודה לנשיא מנודה לנשיא מנודה לכל העם: תלכה טו מת הרשות פחות משלשה ימים קודם לשבת (י) אין מפליגין בםפינה בים פחות
 א׳ מהמנדים אם נתן רשות לחברים מתירים לו ואם לאו אין מתירים לו : משלשה ימים קודם לשבת : ביום ראשון וביום שני אין נכנס להר הבית
 הלכת טז(א) אין נדוי פחות משלשים יום ואין נזיפה פחות משבעה ימים: ובשלישי נכנם ומקיף בדרך שמאל(כ) אלו שמקיפין דרך שמאל אבל ומנודה
 הלכה יז ר״נ אומר כל שפשטו בו ב״ד [ב] אע״פ שחזרו וקרבו אותו אין יוצא^;6(בה) ומי שיש לו חולה בתוך ביתו ומי שאבד לו אבדה [כ] מהלך מקיף על
 בשלום מן העולם : שמאל אבל שהוא אומר לו השוכן בבית הזה ינחמך שאני מנודה השוכן בבית
! הזה יתן בלבם ויקרבוך דברי רבי מאיר אמר לו רבי יוסי עשית כאילו עברו M » M - ך ד ־  י

 ww y \J עליו את הדין אלא השוכן בבית הזה יתן בלבך (ותשמח) [ותשמע] את דברי

 הלכה א (ב)אבל אסור לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים ואסור לשנות חביריך ויקרבוך מי שיש לו חולה בתוך ביתו אומר לו השוכן בבית הזה ירחם
 במשנה ובתלמוד בהלכות ובאגדות ואסור ברחיצה ובסיכה^עליו(ואם היה בן של קיימא ירחם עליו) מיד מעשה באשה אחת שחלתה
 ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה וחייב W בכיסוי הראש ובכפיית המטהי־ני״יובתה ועלתה(זו) והקיפה ולא זזה משם עד שבאו ואמרו לה נתרפתה מי שאבד
 (ג) מעשה שמתה אשתו של ר״נ ורחץ לילה הראשונה שמתה אמדו לו מ'' אבדה אומר לו השוכן בבית הזה יתן בלב מי שמצאה ויחזירה לך מיד מעשה
 תלמידיו לא לםדתגו רביגו [שאבל אסור לרחוץ א״ל איגי כשאר כל בגי אדם באלעזר [ל] ובחגגיה ובחזקיה בן גרון שאבד לו ספד תורה שלו לקוחה במאה
 איםטגיס אגי](כל ההלכה) [י](י) שאלו בשלומו(ואמר) [יאמר] להם אבל ביום^מגה ועלה והקיף ולא [«] זזו משם עד שבאו ואמרו לו גמצא הספר תורת
 הראשון וביום השני(ואמר) [יאמר] להם אבל הוא בשלישי משיבו בשפה רפה שמתחלה [נ] לא בנאו שלמה אלא על תנאי שכל מי שיש לו צרה יבא ויתפלל
 והוא אינו שואל ביום הראשון אינו(נושא) [נותן] תפילין בשני נותן תפילין § עליה [ס](מ״א ח) רעב כי יחיה בארץ דבר כי יהיה (בארץ) שדפון ירקון
 (בשלישי) באו אחרים לנחמו חולצן דברי [ה] ר״א רבי יהושע אומר ביום״ ארבה חסיל כי יהיה כי יצר (לאויביו) [לו אויבו] בארץ שעריו בל ננע(ומחלה

 הראשון וביום השני אין נותן תפלין בשלישי נותן תפלין באו אחרים לנחמו" כלתה) [כל מחלה] כל תפלה כל תחנה אשד תהיה לכל האדם אין לי אלא
 ה״ז [י] חולצן. מת באותה העיר (ה) ביום הראשון וביום השני אין יוצא ליחיד לצבור מגין תלמוד לומר [ע] וגם אל הגברי אשר (יבא) וגו׳ אשד
 עמהן בשלישי יוצא ועומד בשורה להתגחם אבל לא לגחם אחרים במה דברים תהיה לכל האדם יכול אפילו מבקש בגיס אפילו מבקש גכסים ולא טוב לו
 אמורים בזמן שיש שם כדי גושאי המטה וקבריה אבל אין שם כדי נושאי"״ל׳ת״ל אשר תדע את לבבו(וגו׳ מה שטוב לו תן לו) כי אתה ידעת לבדך
 המטה וקבדיה יוצא עמהן אפילו ביום הראשון. (י) בא אצל קרוביו ממקום את לבב [כל] בגי האדם M ומגין שלא יחזיקו במרדן שגא׳(שם) אשר ידעון

: M אחר בשגי ובשלישי משלים עמהם [ז] ברביעי ובחמישי מוגה לעצמו ורבי איש גגע לבבו ופרש כפיו אל הבית הזה 
י י * י ד » 4 י 4 י {  שמעון בן אלעזר אומר מצאן שיושבין אפילו ביום השלישי מוגה לעצמו >
Jifir p ע ' S לא מצאן יושבין אפילו בשני מונה לעצמו ביום הראשון וביום השני אינו 

 עושה מלאכה אפילו גוטל מן התמחוי בשלישי [ח] יוצא ועושה בצינעא אינו (^)שבת עולה אבילות מן המגין ואיגה מפסקת רגלים מפםיקין ואין עולין
 עושה לא בשדה שהיא סמוכה לעיר ולא בשדה שהיא סמוכה לדרך אבל עושה ר״א אומר [משחרב בהמ״ק] עצרת כשבת [ק] דשבג״א ד״ה ויוה״כ
 הוא בתוך גיגתו בציגעא וכן האשה לא תעשה בראש הגג ולא בתוך החצר כרגלים וחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה אלא עצרת כרגלים ד״ה
 אבל עושה היא בתוך ביתה בציגעא ובלבד שלא תראה לחברותיה:(0 שלשה ויום הכיפורים כשבת מי שמת לו מת יום אחד קודם הרגל הרי זה מפסיק
 ימים לכלב שאכל בשר המת וגכגס לבית M טהור פחות מכאן טמא(ח) שלשה , את כל הרגל ומוגה ששה לאחר הרגל שלשה ימים קודם הרגל א״צ כפיית
 ימים לזרע מחמשת הסיגים לפגי הפסח (אסור לאחר הפסח) מותר ני] איךמלהמטה [י] ר״א אומר אפילו שעה אחת שגים או שלשה ימים וב״ה אומרים אפילו

 גוסחת הגר״א הגהות הגרי״ב שעה
 [א] מנודה לעיר אחרת לא מנורה לעירו: [ב] יד : [ג] בעטיפת: [ד] ובשטת טבי עבדו קבל עליו תנחומין (א) [מיק טו•]: (ב) [שם כא•]: (נ) [נרכוש נו!:]: (ד) [מ״ר! כא•]: (ה) [שס:]: (ו) [שס]: (1) [אהלות
 אמרו לו למדתנו רבינו שאין מקבליו חנחומין על העבדים איל אין טבי עבדי כשאר עבדים כשר היה. פייא שנת קנס:]: (ח) [ריה י.]: (ט) [שנת יטי]: (י) [שם]: (כ) [מדות פ״כ מיז]: (ל) [מיק יט•]:

 שאלו בשלומו ביום הראשון יאמר להם אבל אני ביום השני יאמר להם אבל אני ביום השלישי יאמר להם
 אבל אני מרביעי ואילך משיבן(ועמ״ש רנינו כיו״ד סי׳ שיס ס״ק ו׳ וסי' שציג ס״ק כי): [ה] ר' יהושע רא״א : [ו] אינו: [ז] מרביעי ואילך מונה לעצמו ריש אומד מצאן שיושבי! אפי׳ ביום השביעי משלימ
 עמהן. לא מצאן: [ח] עושה בצינעא : [ט] ומת : [י] פחות מכאן אסור: [כ] טח לך מקיף בדרך שמאל שאני אבל אומרים לו: [ל] בן חנני' בן חוקיה בן נוריון: [מ] זז: [נ] בנה שלמה על כל מי: [ס] שנאמר:
 [ע] לכל עטך ישראל. יכול: [פ] וטח שטוב לו ת! לו: [צ] אין לי אלא ישראל נכרי מנין ת״ל וגם אל הנכרי אשר לא מעמך ישראל הוא ובא ונוי: [ק] ר״נ: [ר] לאחר התל דברי ר״א וחכ״א אפיי יום א' ואפי'

 שעה א׳ אמר ר״א בר״ש הן הן דברי ב״ש והן הן דברי ב״ה שבשיא נ׳ ימים ובה״א אפיי יום א׳ ואפי' שעה א׳.הקובר :
 לב חכמים

 פרס ו באו אחרים לנחמו חולצן. כל שנעה. כ״ס נירושלמי פ״ג דמ״ק [ונימ נגמ׳ דמ״ק דלאו דוקא ניוס נ׳ לחוד מדאינעיא לסו בשני לעולא ע״ש] ונימ לדידן דאס נאו פ״ס אינו מניח לנתחלס עד שילנו [אנל
 י כמרדכי דמיק סי׳ חחצ״ד כחנ דנשצישי אפי׳ יש שם פ״ח מניחן] ועי׳ מ״א סי' ל״ח ס״ק ה׳ ונסגר״א שם. מיהו כיוס ז' יש להקל להניח לכתחלס אפי׳ קודס נה״ח אפיי יש פ״ח ועיי כסגריא יויד סי' שצ״ס:
 דברי ר״א ר״י כו׳. כ״ה ג״נ בירושלמי ריש פ״ג דנרכות ופ״ג דמ״ק ואיתא שם הלכה כר״א כנחינה וכר׳״י כחליצה ר״ז כעי נתן כיוס שגי כר״א מהו שיעשה כר״י שלא לחלון (וכהנעיא נגמ' דידן). אמר רינ׳נ כיני נתן
 ביום שני כר״א יעשה נר״י שלא למלון (ונן מסיק רנא כגמ' דידן) • ,דלא כן״ נימא הלכה נר״א ״בשני ונר״י נשלישי״. כיה גי׳ הגר״א. עכ״פ ע״כ צ״ל דכירושלמי מתנייא דנרי ר״א ור״י להיפך מגמ' דידן כי קשה
 להגיה נ״נ בירושלמי ככל המקומות ר״י במקום ר״א ור״א במקום י" •י פרס ז רשביג אומר כוי. כמתני׳ דמ״ק י״ט א׳ וכגמ׳ שם כ״ד א״כ איתא ר״ג. אך כמה ראשונים גרסי רשנ״ג ועי׳ מום׳ עירוני! מ״ו
 א' דה דאמר. ועיי נמוקי יוסף נמתני׳ שס כמ״ש והלכה כרשכ״ג דכימ ששנהדשכ״ג פו׳ [נציל ומתורן קישימ הלח״מ]. וריל דמסא דפסק שמואל כוותיה אי! סכרמ משוס דאיכא דמתני כוי וכ״כ האור זרוע סי׳ תצ״נ .

 לסכי נהנ סניי משוס דנימ ששנה רשניג כו׳. והא דהוצרך שמואל ללישנא קמא לפסוק הלכה כוומיס משוס דשמואל ל״ל מאי כללא כדמוכמ כשכת ק״ו כ' כיצה ניד א׳ עיז ל״נ נ׳ ונמ״ש נתיס׳ שס :
 נחלת יעקב

 לעירו מנודה לעיר אמרמ מנודה לעיר אמרה לא מנודה לעירו וכ! הוא לסדיא גמס׳ מ״ק דף ט״ז ע״א וכיכ הטור בצנעה קאי דוקא על העני המהפרנס מ! הצדקה אגל בעשיר אשור כל שכמה וככר כמנהי זס לעיל ריש פרק
 ס" שליד וטיש: לא מנידה למנמיס. נמ״ק ד׳ ט״ז גרסינ! סכי מנודה לחלמיד אינו מנודה לרג מנודה לרנ מנודס ממישי ועיש: שלשה ימים לנלנ נוי. איידי דמני לעיל לעני! אנילוח שיש חילוק בי! שלשה ימים הראשונים
 להלמיד אמנם היא היא דכגמרא איירי מלשון יחיד שהוא מנודה מתלמיד אחד איט מנודה לרכו והכא מ״ר׳ לשאר ימים נקט נמי כמה דינים ההלויס כשלשה ימים . ושלשה ימיס לכלכ כו׳ מכואר כמשנה אהלוה פרק
 בלשון רכים משויה נקט אינו מנודה לחכמים. וכתכ שס הרא״ש דוקא כתלמיד שנדפו לאחד מפני שזלזל לככודו י״א משנה ז' כלכ שאכל כשר המת ומת הכלכ ומונח על האסקופה ופליגי חנאי החס אס מביא הטומאה
 הא דאינו מנודס לרכ אכל אס נידוהו משוה מיל׳ דשמיא מנודה לכל ישראל וכיכ הטור וסב״׳ ס" שליד : לתוך הבית או לא וקתני כסיפא דמתני׳ כמה ישהה בתוך מעיו שלפה ימים מעת לעת . פי׳ הרעיב כמס
 הט״ו מת אמד כו׳. בגמרא איהא סחס שלשה שנידוהו לאחד אין סשניס יכולים להתירו אאיכ יתן לסס תשהה בשר המת גמעיו של בלב קורס שימות ככלכ ושוכ לא יטמא מפני שיהא חשוכ כמעוכל ג׳ ימיס מעת
 השלישי רשוח. וממילא נשמע מזה דאם מח אחד מהם אי! השנים מחירי! לו אס לא נח! להם בחייו רשוח לעח משעה שאכלו כדאמרי׳[שנה קנה:]גלוי וידומ לפני כקכיה שמזונוהיו של כלכ מועטיןלפיכך משהה אכילחו במוך
 להסירו. ואח״כ מצאתי בכיי שכיכ להדיא כשם הקונדריסין וזיל ג׳ שנדו ומח אחד מסן אס נתן רשות מעיו שלשה ימים ע״כ. והא מקט הכא ונכנס ליית מיירי שהכלב מת דאילו חי וודאי אינו מטמאה דטומאה
 למכירו מחירין לו כי׳ עכ״ל: הטין ואין נזיפה כוי. נזיפה הוא אס אדס גדול גוער כו ואומר כמס כלועס סיא וכ״כ שס הר״ע מכרטנורס: ג׳ ימיס לזרע כוי. נ״ל דה״פ דאיהא כריש משכה חלה ובמנחות דף
 פלוני מצוף וכיוצא בו ומשפטו הוא שיהא מחמנא ויושב בכיהו ויהא נכלה ולא יראה פניס למי שמכצימו ולא ע״א גבי ממשה המיני! אס השרישו קודס העומר מעומר מהיר! ואס לאו אשורי! עד שיבוא עומר מבא וקי״ל בג׳
 יעמוד לפניו בגילוי הראש וימעט בשחוק ובדיבור ואס נהג נזיפה זמ! נזיפה מותר ממילא וא׳צ להתירו ימיה הוי זמ! קליטה הזרע כדמוכח(בפסחים) [במנחוח] דף ע״א ולפיז הכי פירושו אס נזרע אחד מממשמ מיני!
 וכיכ הטור כהי׳ שליד ובגמרא יליף לה מקרא דנזיפה שבעה ימיה שנאמר ואכיה ירק ירק כפניה הלא חכלס ג׳ ימים קודס פסח אסור רק לפני הפהח דהיינו קודם העומר אבל לאחר הפסה מותרי! מיד לפי שהעומר מתיר!.
 שנעת ימים ובגמרא משקינן מידו׳ שלנו כנזיפה שלהן דהיינו נידוי של בני ככל היי הנזיפה של בני איי: אלא שהלשון הוא קצת דחוק. וטוכ להגיה שכציל ג׳ ימים לזרע מחמשה מינים לפני הפסח מותר לאחר הפסח:
 היין כל שפשטו בו כ״ר. ר״ל מי שנדהו הכיר אע׳פ שחזרו וקרבו אינו יוצא כשלים מן סמולס ובגמרא אין יוצאין לשיירא כוי. כטור או״ח סי' רמ׳ח כתב סב״י כשם סריכיש דהך דינא נלמד מדין הפלגת הספינה
 דף ייז איתא קצת גלשון אחר רשכ״ג אומר כל מי שנחנו חכמיס עיניהן או מיחה או עוני. וכחכ הכיי האמור כפיס כדלקמן: אין מוציאי! כו׳ ואין מפליגין בספינה . הכי איחא כמסכה שכה דף י״ט אין
 דוקא כשלא התירו כדעת נוחה אלא מפני היראה אכל כשהתירו בדעה נוחה יוצא בשלוס מן סעולס והיינו מפליגין כשפינה פחות משלשה ימים קודם לשכת עוד שם מ״ר אין צרין על עיירות של מוכרי כוככיס פחות משלשה
 הא דאמר רשכ׳ל בגמרא דף י״ז כשס שנכנסה כרמ״ח איכרים כך כשהיא יוצאה יוצאה מרמיח איכרים . ימיס קודם השכת. וכתג הראיש הטעם משוס ביטול עונג שבת דכל שלשה ימיס הראשוניה הויל שינוי ווסת
 כשהיא נכנסמ דכמיכ וסימה העיר חרס חרס בגימטריא מאתים וארבעים ושמנה וכשהיא יוצאה דכהיכ ניענוע הספינה כדכשיב יחוגו וינועו כשכור וצא יכלו למעבד עונג שכח והיינו נמי טעמא דאין צרין על
 ברוגז רמס מזכור רמ״ס בגימטריא הכי היי: סליק פרס חמישי עיירוח של עובדי כוכבים פחוה מגי ימים קודס לשכה משוס טרמא ופח־א דלכא דלא מחהניא ליה אכילה
 פלס ששי ה׳יא אבל אסור כו׳.הנא ושייר כמה דברים שאכל אסור כהן כגון איסור מש״מ מלאכה ישתיה מד במר מלמא יומי עכ״ל. ונ״ל מש״ה דייק סבא אי! מפליגין ספינה כיס מס שלא נאמר כן כגמרא
 י שככר חנא לעיל פרק חמישטאיסור הנחמ מפילין וכביסה הנא לקמן.אכל הטור בסי׳ דגמרא דהכא ס׳ל הטעס כמיש הרא״ש וזהו שייך דוקא כים המלח וכמ״ש סג״י כסי׳ רמימ משא״כ כשאר
 ם״פ קחשיכ להי לכילהו בהדדי וזה לשונו אלו דברים שאבל אסור בהן במלאכה ברחיצה וסיכה ונעילה ההנדל נהזוח מוהר אפי׳ חוך שלשה ימים לשבח: ביום א׳ וביוש כ׳ כו׳. השחא חוזר לפרש דיני אבילות ומכאן
 והשמיש המטה יאסור לקריה בחורה !בשאילה שלום וככביסה וחייב כעטיפה הראש וככפייה המטה כל שבעה עד סוף הפרק רוב הדברים מבוארים בפרקי דר׳א פרק י׳ח והניאו הרא״ש בפרק אימ סי׳ מיו והעור סי׳
 ואסור להניח תפילין כיוס הראשון ואסור בגיהוץ ובתספורת ובשמחה ואיחוי הקרע כל למיד יום וכולהו שצ״ג אלא הא דקתני הכא כשלישי נכנס להר הבית אבל סרא״ש והטור כתבו דדוקא כשבח נכנס לסר הכיח:
 אסמכוסו אקרא מכיל סטור: איסטניס אני. פרשיי ארס מעונג ומפונק וכחכו חום׳ כפרק היה קורא אבל שהוא. כצ׳ל אכל הוא כלומר ששואלין אס הוא אכל וכשמשיב שהוא אכל אומרים המקום ינחמך. אכל
 דה״ט שמוהר לו לרחוץ לפי שהוא איסטניס ויש לו צער אם אינו רוחן ואכל אינו אשור אלא רחיצה של הענוג: כמסכח מדוש סיב גרס" שאני אכל כלומר שהיו שואלי ן אוהו למה מקיף דרך שמאל והשיב שאני אכל: יתן
 כל ההלכה. ריל כך הוא ההלכה אס כני ארס שואלים בשלומו ואינם יודעים שהוא אכל צריך האבל כלכס. כלומר שהקכיה יתן כלכ כיד שיתירו לו הנידוי: כאילו עכרו עליו כוי. אס סס אומרים לו

 לומר להן שהוא אכל. וסדר מפרש דוקא כיוס ראשון ושני אבל כיום השלישי משיב להן כשפה רפה אבל היא שהקכיה ישן כלכ כיח דין שיקרבו נראהז כאילו עוותו הדין ונדוהו שלא כהלכה אלא כך אומרים השוכן כבית
 לא ישאוצ כשלום אחרים כלל אפי׳ כיוס השלישי: אינו נושא. טיס הוא וכציל אינו נותן תפילין: בשני הזה יח; בלבך והשמע לדברי חבירך דהשתא משמע שהוא עשה שלא כדין יצריך תשובה: ותשמח את דברי.
 נותן כוי. כל כבא זו עד סופו משונשת ננמה טעיות אמנם הגירסא הנכונה היא כדאיתא בירושלמי דכרכות כציל ותשמע את דברי מכירו: בן של קיימא. ר׳ל אס עדיין כיס-כחיים נתרחס מיד. או דה״פ אפ הוא
 פרק מי שמחו וזיל כיוס הראשון אינו נוחן תפילין כיוס שני נותן תפילין ואס באו פנים חדשות חולצן ראוי להיות ח׳ שלא נקנסה המיחה עליו נחרפא חיכף מחציו: נמצא כשית. כצ׳ל נמצא הספר תורה :
 דברי ר״א רבי יהישע אומר כראשון ובשני אינו נותן תפילין ובשלישי הוא ניחן ואס באו פניס חדשות היא רעב כי יהיה בארן. מכאן עד לכל האדם הוא לשון הפסוק כמלכים א' סי' מ׳ כתפלת שלמה: אין לי
 חולצן מכיל וכציל כאן והטעם שהוא חולצן גגאו פניס חדשות שלא יאמרו שבימים הראשונים נמי הניח אלא ליחיד. ניל דגרסי׳ איפכא אין לי אלא לצבור דכל הנהו פסוקים מיירי בצבור כדכתיכ רעב כי
 תפילין. והנה לפי הירושלמי נראה דר״א ס״ל דמיקר אבילות אינו אלא יום אחד !ר״י ס״ל דעיקר אבילות יהיה כארץ שהיא מכח מדינה. ליחיד מנין היל וגס אל הנכרי כוי לכל האדם משמע אפיי ליחיד מועיל
 הרי יומי. אמנם כמ״ק דף כ״א איתא פלוגתייסו כהיפך והכי קי׳׳ל נשו״ע יו״ד סי' שפ״ה דאנל אינו התפלה: ננע לננו. ר״ל ששם אל לנו להשיב ולא יעמוד במרדו אז אס יתפלל בנית הזה ימתר לו ה׳ וישמע

 אסור כתפילין רק כיוס הראשון והיינו כשיטת הבבלי דר״י סכר הכי וקייל הלכתא כר״י. גס כגמרא דיון תפלהו ושב ורפא לו: סליק פרק ששי
 פל׳גי בחליצה דר״א סבר אינו חולצן ור״׳ סכר חולצן וכמליצה קי״ל דהלכתא כר״א : מת באותה העיר פלס שביעי שבת מולה אנילות מן סמני! ואינה מפשקת . ר״ל אס אירע שנת נימי אכלו
 כו׳. במ״ק דף כ״א גרס" הכי ת״ר אבל בל שלשה ימיס הראשונים אימ הולך לבית האבל מנאן ואילך הולך י עולה למנין שגע־. אבל אינה מפסקת דלאחר שנת צריך להשלים שנעת ימי אבילוח
 ואיט יושב כמקום המנחמים אלא במקום סמתנחמיס וכ״כ הטור סי' שצ״ג וכתכ עוד וכן הדין ביציאתו עם השבת והכי איתא להדיא כמ״ק דף יט במתני' הקובר את מתו שלשה ימים קידם כרגל כטל ממנו
 לכיח הקכרוח ג׳ ימים הראשונים אינו יוצא כוי כמו דקחני הכא וכחכ עליו הכיי דדין יציאה כיח הקברוח גזירה שבעה מפני שאמרו שבח עולה ואינה מפסקת : רגלים מפשיקין כוי. פירש רשיי מפשיקין
 נלמד מדין בית האבל האמור בגמרא : בד״א כזמן כו׳ . וכחכ הכ״י הטעם שהרי חייב ככל המציח האמורוה דכי קבר מחו שלשה ימיס קודם הרגל מפשיק האכילוה לגמרי ולאחר הרגל אינו משלים כלוס . ואין עילי!

 בתירס !כיון שאין שס כדי נושאי המטה וקוכריה המה מוטל בגזיון אם הוא לא ׳ש״ע עמהס ומש״ה מוהר דני קבר מתו בתוך הרגל דלא בטלה ממנו גזירת שבעה אין ימי הרגל עולין למנין שבעה אלא לאתר הרגל
 לצאת אפילו ביים הראשון: ממקום אחר כו׳. חשר כאן חלזקה אחת ונמ״ק דף כ״א איתא הכי אבל צריך לישב ז׳ ימי אבילות: ר״א אומר כו׳. פרש״י שאין לעצרת תשלומין כל שכמה ואינו אלא יום אחד
 שלשה ימים הראשונים נא ממקום קרוב מונה עמה[ נא ממקום רחוק מונה לעצמו מכאן ואילך אפילו בא ודינו כשבת שעולה ואינה מפסקת: רשבינ אומר ר״ס כוי. ובמתני׳ דמ״ק גרס״ רנן גמליאל אומר ריה
 ממקום קרוב מונה לעצמו וכיכ סטור סי' שמיה וכחכ 5רא״ש שס דמקום קרוכ דאמר! פירשו הגאונים ויוה״כ כרגלים מיהו אנ! קי״ל דבכל הרגלים וגס ר״ה ויוהיכ אפיי לא נהג אנילוח אלא שעה אחת קורס
 דהיינו י׳ פרסאוח סוגיא דחד יומא כיון דאי שמע הוי מטי הכא כחד יומא כמא! דאיח בהדייהו דמי: הרגל בטלה ממנו גזירה שנעה וכיכ הטור והשויע ס״ שצ׳ט וכאו״ח סימן חקמיח: הין מפשיר כו׳ .
 רשב״א אומר כו׳. הלשון מגומגם מאד אכן כגמרא שס גרסינן הכי ר״ש אומר אפילו כא כיוס השביעי כצ״ל ה״ז מפסיק את כל הרגל ריל שאינו נוהג אכילות ברגל ומונה ששה ימים אחר הרגל להשלים שבעה
 ממקום קרזכ מונה עמה! ואתמר עלה אמר ר״ח כר גמדא אר״י כן שאול אמר רבי והוא שבא ומצא מנחמי! ימי אבילות מס יום אחד שנהג קודם הרגל והיינו כסתס מתני׳ שהבאתי לעיל דדוקא בקוכר מתו ג' ימים
 אצלו פרש׳י שנא בשביעי שהריח עד שלא עמדו המנחמי! אצל זה שבכיה מכיל. וטפ״ז צריכי! להגיס כא! קודס הרגל בטלו ממנו גזרה שבמה דעיקר אכילומ הוא פלשה ימיס אכל כקוכר מתו יום א׳ קודם לרגל
 ונדל רשב״א אומר מצאן שיושבים כלומר כשבא מצא עדיין מנחמים יושבי! אצל זה שמית אפי׳ כא כיוס צריך להשלים ששה ימיס אחר סרגל: א״צ כפיית המעה. ר״ל אס נהג אנילויו שלשה ימים קודס הרגל אינו
 סשבימי מונה ממה! לא מצא שיושבי! ר״ל שכבר עמדו המנממין אפי׳ בשני מונה לעצמו. וכ״כ הטור להדיא צריך נפיית המטה נלומר אינו מהג אבילות אחר הרגל אנל כגמרא דף כ׳ הגי' יותר ננונה וסיג קיים
 סי׳ שע״ה. והא דנקט הכא שני דאילו כא כיוס ראשו! ליכא נפקוחא אי מונה עמה! אי מונה לעצמו וכ! כהכ כפייה המטה קורס הרגל איצ לכפוחה אחר סרגל: ריא אומר כוי. מירכוב דברים יש בהלכה זו וכצ״ל אינו
 כפרישה שם: אינו עושה מלאכה. הכי אמרינן נמי כמ״ק דף כיא והא דקחני ככא מכאן ואילך עושה צריך כפייה המטה אחר הרגל דברי ר״א וחכיא אפי׳ יוס אחד אפי׳ שעה אחה אר׳א בריש הן הן דברי

 כיש



 מסכת שמחות פרה שביעי
 שעה אחת אבא שאול אומר הקובר את מתו שלשה ימים קודם הרגל בטל ממגו לקראת המלך לא עשה רגליו ולא עשה שפמו ראיה לר״ע (דניאל ד) שעריו!
׳ כנשרין [רבה] וטפרוהי בצפרץ. (דברים כא) והסירה את שמלת שביה היו עליה  גזירת שבעה שמגה ימים קודם הרגל בטל ממנו גזירת ל׳ (והלכה בדבריו)^,
 שמגה ימים קודם לרגל אם רצה לספר (ולכבס) בערב הדגל הרשות בידו לא~ג;״א בגדים לבגים [׳'] והן גאים לה שחורים והןגאין לח שירים וגזמים וטבעות מעבירין
 סיפר (ולא כיבס) בערב הרגל לא יספר (ולא יכבס) עד שישלמו לו שלשיםהנל״יאאותן הימגה כדי M שתהא יושבת ורואה בגיוולה [וישבה בביתך כדי שתהא
 יום [א](א) שגי ימים בתוך הרגל הרי זה מפסיק את(כל) הרגל ומוגה שבעה-״,/יושבת בתוך ביתו גכגס ורואה בגיוולה] ובכתה את אביה ואת אמה H ודאי
 לאחד הרגל [ומתעםקין עמו ה׳ ימים לאחר הרגל [ב] ז׳ ימים בתוך הרגל הרי ״״י דברי ר״א ר״ע אומר אין אביה ואמה אלא עבודת כוכבים שנא׳(ירמיה ב) אומרים
 לעץ אבי אתה ולאבן את ילידתנו ירח [ם] זה ירח ושאר כל הנשים ג׳ חדשים
 דברי רבי ר״ע אומר ובכתה את אביה ואת אמה ירח הרי ג׳ ימים הרי זה ב׳
 חדשים ואח״כ תבא אליה ובעלתה לרבות את השלישי(0בד״א בזמןשאיגה רוצה
 להתגייר אבל אם רוצה להתגייר מטבילה ומשחררה ומותר בה מיד רשב״א אומר

 זה מפסיק את בל הרגל ומוגה לאחר הרגל] ואין הרבים מתעםקין בו כלום
 לאחר הרגל (ב) ימים שהוא [ג] מוגה לאחר הרגל לא עבדו ולא בהמתו
 בטלים עמו אלא הוא [ד] וקרוביו גוהגין כאבלים הרגל עולה לאבל למגין שלשים
 ואין עולה לו למגין שבעה אבל במועד כאילו איגו אבל וגוהג בצגעא(ג) כללו

 שלי דבר כל שעסקו עם הרבים הרגל עולה לו למגין שבעה וכל שאין עסקףיא [ע] בתחלה מטבילה לשם שפחה ומשחררה ומותר בה מיד וכל כך למה(כדי שלא
 עם הרבים אין הרגל עולה לו לםגין: שלשים יום לאבל שלשים יום לגיהוץ יתערב זרע הקודש בעמי הארצות)(ח) מוטב שיאכלו בני ישראל בשר M מיתות
 [ל׳ יום לתספורת (ל׳ יום לגיבוי ל׳ יום ליפת תואר) ל׳ יום לאירוסין] ל' יוםהגי״אולא שחוטה בשר גבילה לבדה.כיצדלאירוסיןאסורלעשותסעודתאידוםיןבתוךל׳
ז ל׳ יום ליבמה [י] המדיר את אשתו"י, יום. כיצד לגשואין אסור לעשות סעודת גשואין בתוך ל׳ יום אבל אם(ט) טבח  לגשואין ל׳ יום [ה] לבתולות ל׳ יום לאלמגה ״

 שלשים יום [י] סתם נזירות ל׳ יום. כיצד לאיבול שנאמר(דברים לד) ויבכו בני
) שלשים יום לגיהוץ כיצד אסור ללכת י  ישראל את משה בערבות מואב ל׳ יום. (
 בכלים מגוהצין אלו הן כלים מגוהצין כלי היוצא מתחת המכבש [ח] כדברי רבי

 וחכ״א צבועים ולא לבגים ר״מ אומר לבגים אבל לא צבועים חדשים אבל לא ׳
 שחקים מותר בפוגדא ובפםיקיא ובאפיליא ובכובע של ראש מותר להוליך כלים
 לגהץ בתוך ל׳ יום. לתספורת כיצד אסור בגטילת שער אחד ראשו ואי שפתו
 ואחד זקגו ואחד כל שער שבו W כשס שהוא אסור בגטילת שער הראש לאחר
 שבעה: (י•) המלוח את חבירו סתם אסור לגבות ממגו עד שישלמו שלשים יום.
 כיצד ליפת תואר(י)(דברים כא) וחשקת בה ולקחת לך לאשר! [י] מגלחת ראשה
 ומעברת צפרגיה דברי [כ] רבי מאיר ר״ע אומר מגדלת את ראשה ומגדלת את
 צפרגיה ר״א אומר גאמר מעשה בראש וגאמר מעשה בצפרגים מה מעשה
 האמור בראש נטילת שער אף מעשה האמור בצפרגים גטילת צפרגימ ר״ע אומר
 גאמר מעשה בראש וגאמר מעשה בצפדגים מה מעשה האמור בראש גיוול אף
 מעשה האמור בצפרגים גיוול. ראיה לר״א (ש״ב יט) ומפיבושת בן שאול ירד

 הגהות הגדי״ב
 (א) [מיק כא•]: (ב) [שש]: (נ) [שם]: (ד) [שם ננ•]: (ה) [מנות נ:]: (ו) [׳נמות מנו•]:(ז) [שם מ!:]:
 (ח) [קדושי[ נא:]: (ט) [נתונות ד:]: (י) [מיק ננ•]: (כ) [ינמות קיא.]: (ל) [נתונות נו:]: (מ) [שם ע•]:

 (נ) [נדר ה]: (ס) [שם ינו עדיות סיד]:

 אינו אבל. אבל נוהנ בצנעא. הרנל עולה לטנין שלשים ואי! עולה לטנין ו׳. ל' יום לאיבול : [ה] לבתולים
 שמעון אומר לבנים אבל לא שחקים: [ט] ואשר• מותרת בנטילת שער לאחר שבעה. כיצד לאירוסין (ושבנתיים "שייך לקטן כמו שיתבאר): [י] ונוי: [כ] ר׳א רע״א מגלחת: [ל] או שחורים והם נאים לה שירים :
 [מ] לנוולה וישבה בביתך שתהא : [נ] אביה ואמה : [ס] ימים שלשים יום רשב״א אומר ג' חדשים שנאמר ובכתה את אביה ואת אמה ירח הרי חדש אחד ימים הרי שני חדשים ואחרי כן לרבות את השלישי כדי
 שלא יתערב זרע קדש בעמי הארצות בד״א : [ע] אפיי אינה רוצה: [פ] תמותות שחוטות ולא בשר תמותות נבילות . סתם נזירות (ושננתייס ליל למעלה כנ׳׳ל): [צ] חמותו: [ק] עד : [ר] חמותו: [ש] הכנפי :
 [ת] הבעה והיא מעכבתו נותנין לה ל׳ יום לפרנס את עצמה וכשם שנותנין לאשה בך נותנין לאיש לפרנס את עצמו: [א] מבקשין ממנו שיחלוץ לה: [ב] לו: [נ] כיצד לניבוי המלוח את חבירו םתם אינו יכול

 לנכות ממנו עד שישלמו לו שלשים יום. כיצד ליפת תואר (וכוי כמ״ש למעלה עד תמותות ננילות): [ד] םתם בין שאמר הריני נזיר יום אחד נזיר ל' יום הרי שנזר נזירות מדוכה והשלים נזירותו :
 הגהות מהריעב״ץ לב חכמים

 3רס ז שחורים וסן נאין לה. נ׳כ כגון שסיא לכנה כיותר: ולכבס כי׳ ולא כינס כו׳ ולא יננס. עי׳ סוסי מיק כ׳ג א׳ דיה כל [והגר״א מיז כשיסת הפוסקים]:
. וקשה דהא קי׳ל נינמות מיג כ׳ ׳  כיצד לאירוסין אשור לעשות סעודת כוי כיצר לנשואין אשור למשות נו
 מי! אירוסין גץ נשואי! כלא סעודה אסורין כל ל׳. ושמא משוס סיפא וקתני אכל אס היה סנח1 מנוח ומת אניו של תתן כוי דשרינן אפ״ סעודה תנא הכי. תסיא. אכל רמת סרמכיס דאירוסין כלא סעודה מותי

 [ומיין כסגריא ירי סי׳ שציכ ס״ק סי]:
 נחלת

 טבחו ומת אביו או [*] חמיו ה״ז כוגס ובועל בעילת מצוה ופורש [ק] לאחר שבעה
) מתה אשתו אסור לו לישא אשה י  בד״א בזמן שמת אביו או [י] חמיו אבל אם(
 אחרת עד שישלמו לו ג׳ רגלים רבי יהודה אומד שגי רגלים וכוגם בשלישי בד״א
 /בזמן שיש לו בגים אבל אין לו בגים או שהיו לו בגים קטגים מותר לו לישא אשת
 <5חרת בתוך ל׳ יום. מעשה שמתה אשתו של ר׳ טרפון ואמר לאחות אשתו
 בתוך האבל [ש] התכגסי ותגדלי את בגי אחותיך אעפ״כ לא בא עליה אלא
 לאחר ל׳ יום. כיצד לבתולים(כ) בתוך ל׳ יום יבול לטעון טעגת בתולים לאחר
 ל׳ יום איגו יכול לטעון. כיצד לאלמגה M הוא תובעה והיא מעכבתו היא
 תובעתו והוא מעכבה גותנין לו לפרגס את עצמו(ל) כשם שגותגין לאשה כך
 נותנין לאיש כיצד ליבמה היבמה שאמרה בתוך שלשים יום לא נבעלתי כופין
 אותו שיחלוץ לה לאחר ל׳ יום [א] [אין כופין אותו לחלוץ](מ) המדיר את אשתו
. [ ג  מלחנות [ב] לה עד ל׳ יום יעמיד פרנס יותר מכאן יוציא ויתן כתובה [
 (נ) םתם נזירות ל׳ יום בין שאמר הריני נזיר [י] ל׳ יום בין שאמר הריני נזיר
 בתחלת ל׳ יום סתם נזירות ל׳ יום והרי(ס) שהשלים נזירות בחו״ל ואח״כ בא

 נוסחת הנר״א לאיץ
 [א] אבא שאול אומד מותר לספר אחד הרגל כשם שמצות שלשה מבטלת גוירת שבעה כך מצות שבעה
 מבטלת גזרת שלשים והלכה כדבריו. שני ימים בסוף המל: [ב] בהחלת הרגל ה״ז מפסיק את כל הרגל
 ומוגה ז' לאחר הרגל: [נ] משלים: [ד] והםתאבלים עמו נוהגים כאבלים כללו של דבר כל דבר שהוא משום
. אבל במועד כאילו '  עםקי רבים רגל עולה לו למנין ז' וכל שהוא משום איבול אין רגל עולה לו למנין ז
 [ו] ל' יום למריר : [ז] לניבוי. ל׳ יופ ליפת תואר : [ח] ר׳ אומד לבנים אבל לא צבועים ר״א בר׳

 יעקב
 נינמות דלמסנר קראי פליגי א״נ נימ אם מתו אכיה ואמה או נתגיירו: ירח זה ירח נוי. מכאן פד נדיא
. ירח ימים ירח שלשיש יום רשכיא אומר  כולו משובשת ויש כזה גומיות רכות והגרסא האמיתית היא כן
 תשעים יוש ירח שלשים ימים שלשים ואחר כן שלשיס והכי איתא ביבמות דף מח מ׳כ. והא וקתני הכא
 ושאר כל הנשים שלשה מדשיס מלתא אחריתא היא וה״ק אע״ג דסכא איכא למ״ד דמותר כיס״ת לאחר ל׳ יום
 אבל כשאר כל הנשים שמתו בעליהן צריכין להמתין מלהנשא לאחר עד שלשה חדשים כדי לידע אס כוא כן
 שבעה לראשון או כן השעה לאחרון כדאמרינן ביבמות. ובדוחק אפשר ליישב גירסא שלפנינו וה״פ ירח זה
 ירח כלומר סתם ירח שלשים יום. ושאר כל הנשים שלשה חדשים. אע״פ שיפ״ת מותרת לאחר ל׳ יום אבל
 כשאר כל סנשיס בעינן שלשה חדשים. דברי ר׳ רע״א ובכתה את אכיה ואת אמה ירח הרי אחד. ימים משמע
 עוד חודש הרי כ׳ תרשים ואח״כ תבוא אליה ובעלתה לרבות חודש השלישי הרי ג׳ חדשים והיינו כדעת רשכ״א
 נגמרא דיכמות: בד״א כוי. ר״ל אס אינה רוצה להתגייר הא דפליגי אי מותר בה לאחר ל׳ יום או לאחר
 ג׳ חדשים אבל אם רוצה להתגייר מותר נה מיד לאחר טנילס ושחרור: רשב״א נוי. סיס הוא ונצ״ל רשנ״א
 אומר אע״פ שלא קבלה עליה להתגייר כופה ומטכילס לשש שפחות וחוזר ומטבילה לשם שחרור ומשחררה
 ומותר כס מיד והכי אמר" כהדיא ביבמות דף מז ע״ב: וכל כך למס . קאי אדלעיל לרשכ״א דס״ל דצריך
 להמתין שלשה חדשים ולמה כך ע״ז אמר כדי שלא יתערב זרע קודש כוי דג׳ חדשים הוא שיעור הבחנה ואם
 סיא מעוכרת מעוכד כוכבים ידעינן אי סוי מעובד כוכבים. או מישראל והכי איתא להדיא כמדרש ילקוט פרשת כי
 תצא. ועוד ייל דקאי אעיקר מלתא למה החמירה התורה שתהא בוכה את אביה ואמה ועשתה את צפרניס וכל
 סדכריס האמורים לעיל למה כך עיז אמר כדי שלא יתערב זרע קודש בעמי הארצות דהיינו שלא יהא ישראל
 נושא מוכרת כוכבים ומשיה החמירה התורה לעשות בה כל המעשים האמורים כעני! אולי תתגנה עליו ולא ישאנס
 והך פי' השני נראה יותר דלפ" הראשי! קשה איכ כשרצתה להתגייר אמאי מותר כה מיד דהא כמינ! הבחנה
 אע״כ כח! לא חששה החורה להבחנה והא דקתני כדי פלא יתערנ פירושי נמ״ש נפ״ השני: מוטב כיי.
 כצ״ל וכ״ה בקדושין דף כא מיטב שיאכלו ישראל כשר תמותות שחוטה ואל יאכלו כשר תמותות נבילה פרש״י
 מוטכ שיאכלו כשר שחוטה אע״פ שהיא משוכנת ואל יאכלו כשר נבילות וכצ״ל כאן. והיפ כיון דהשה התורה
 שלא יתערכ זרע קודש כעמי הארצות א״כ למה התירה התורה כלל יפת חואר עיז משני מוטב שיאכלו כוי
 כלומר לא דנרה התורה אלא כנגד יצה״ר שאם לא התירה התורה ישאנה כאישור וכפרש״י כחומש פ׳ כי
 תצא ובקדושין דף כא: אביו או חמיו. כמסכת נתונות דף ד׳ מפרש הגמרא דוקא נשמת אכיו או ממותו
 דליכא אינש דטרח דאביו של חחן טרח עצמו בצרכי הסעודה ואמו של כלה טרחה עצמה בתכשיטי כלה אכל
 איפכא לא: ופורש לאחר שכמה. כמשי כתובות גרש" הכי.בועל בעילת מצוה ופורש ונוהג שכעת ימי המשתה
 ואח׳כ נוהג שבעה ימי אכילוש משמע דצריך לפרוש עצמו חיכף לאחר כעילת מצוה : אבל אין לו כניס .
 במס׳ מ״ק דף כג מפרש הש״ס כאין לו כניס מותר משוס מצות פריה ורכיה וכיש לוי כנים קטנים מוחר
 משוס פרנסתן ינדמייתי לקמן ממעשה של ר׳ טרפי!: של ר״ט. נגמרא גרס" אשתו של יוסף הנהן אנל הגי׳
 דהכא היא כגי' הירושל' ועיין מזה כתוש׳ פ׳ א״מ דף כג וביבמות [דף מג] וננתינות דף ד ונרא״שפ' אימ
 סי׳ ממ : בתוך ל׳ יוס כוי. אס כתוך למיד יוס טען טענת בתולים כגון שאמר עדיין לא בעלתי אותה
 עד עתה נאמן אכל אחר ל׳ יום אינו נאמן וביבמות דף קיא מפורש הטעם רעד ל׳ יוס מוקי אינש אנפשיה
 ולא בעיל: כיצד לאלמנה כו׳. הלכה זו משינשת מאד יעוד שהעיקר חסר שאי[ מפרש לעני[ מאי הוי
 שלשים יוס לאלמנה דהא עלה קאי ואקדים גמ׳ דכתובות נותנין לבתולה י״כ חודש משתבעה הבעל לפרנס
 עצמס. וכשם שנותנין לאשה כך כוחני! לאיש לפרנס עצמו. ולאלמנה שלשים יוס. ופרש״י לבתולה נותנין
 י״כ חודש להכין עצמה כתכשיטין . ולאיש נותנין כדי לפרנס עצמו בצרכי סעודה וחופה. ולאלמנה צ' יוס
 שאינה טורחת כ״כ בתכשיטים שכנר יש בידה ותו איתא סתם במתני׳ הגיע הזמן ולא נשאו אוכלת משלו
 ואוכלת בתרומה ופרש״י ולא נשאו שהבעלים מעכבין אוכלת משלו ואס כהן הוא אוכלת כתרומה דמשעה שהגיע
 הזמן חייב במזונותיה ע״כ. ומעתה יוכן כמה שגיאות נפלו בהלכה זו וכצ״ל כיצד לאלמנה נותנין לה ל'
 יוס לפרנס עצמה . וכשם שנותנין לאשה כך נותנין לאיש היא תונעתו והוא מעכנה אוכלת משלו ואוכלת
 בתרומה. וזהו דקתני הוא תובעה והיא מעכבתו מיותר דאס היא מעכנתו מ״ט תהא אוכלת משלו. ויותר
 נראה לקיים גירשא שלפנינו ע״פ דאיתא שס דף נז ע״ב המארס את הבתולה בין שתבעה הבעל והיא מעכבת
 ובין שתבעה היא והנעל מעכב נותנין לה י״כ חודש משעת תביעה. וא״כ י״ל לענין אלמנה נמי דינא הכי
 בין שהוא תובעה והיא מעכנתו כוי נותנין לה ל׳ יוס משעת תביעה : היבמה שאמרה כו׳. פירוש בתוך ל'
 יוס שננסה אמרה לא ננעלתי ליבם והוא אמר בעלתיך ורייך בגט כופין אותו למלון דסיא נאמנת דעד תלתין
 יומין מוקי תיגש חנפשיה ולא נעיל אנל לאחר ל׳ אין כופין אותו לחלון ונינמות גרש״ מנקשין ממנו שיחלו;
 לה. דצאחר ל׳ יוס הוא נאמן דיותר מל׳ יוס לא מוקי אינש• אנפשיה מלמנעל מיהו איהו לא משתרי דשוויתה
 נפשה חתיכה דאישורא ובעי חליצה ומשו״ה מבקשי! ממנו שיחלון אבל לא נופי; דהא הוא אמר שבעל והא
 דנופין אותו לחלון תוך ל׳ יוס ומנקשין אוחו לאחר ל׳ ולמה אין כופין ומבקשי! לינס . משני בגמ׳ כגון
 שגט יוצא מחחש ידה שכיון שנתן גט לזיקתו נפסלה עליו מיהו כעי חליצה צמשרייא לעלמא כיכ סרעינ בפי
 י״ג דינמות : המדיר את אשתו כי׳. שנדר שהיא לא תהנה ממני: עד ל׳ יום יעמיד פרנס. בכתובות ריש
 פרק המדיר מפרש (רש״י) [הס״ס] לא שיעמיד שליח דהא שליחו של ארס כמותו אלא שאומר כל המפרנס
 אינו מפסיד והטעס דדוקא עד ל' יוס מבואר שס כגמ' רעד ל׳ יוס לא שמעי אינשי וליכא זילזתא טפי
 מל׳ יוס שמעי אינשי ואיכא זילותא ומשו״ה יוציא וישן כתובה: בתהילת ל׳ יוס. הלשון דחוק.
 ונ״ל שכצ׳יל בין שאמר הריני נזיר סתש ובין שאמר הריני נזיר ל׳ יוס נזיר ל׳ יום ור״ל דבכל עני! שאמר
 הוי נזיר ל' ייס והכי איתא במתני׳ דנזיר דף ה׳ וילפינן מקרא דכתיכ בנזיר קדוש יהיה יהיה בגימטריא
 תליי,( •י והרי שהשלים כו׳. צ״ל הרי שהשלים נזירתו ומלתא נאפיה נפשיה היא כדאיתא בסוף פ״ג

 מזיר

'ש ה! הן דברי כ״ס שביש אומרים שלשה ימים וכהיא אפיי יום אחד. וכ״ה כמ״ק דף כ ע״א: בטל ממנו  נ

 גזירת ל'. הואיל שסחחיל יוס אחד מימי סשלשים אין צריך לסמור כלום לאחר הרגל דין שלשיה אלא מוחר
 לאלתר כתספורת וגיהון ובכינוס : לא סיפר כו׳. זהו דעת תיק בגמרא דף יט דקאמר התם להדיא שמנה
 ימים קורס לרגל בטלו ממנו גזירת ל׳ ומגלח ערב הרגל אש לא גילח ערכ הרגל אשור לגלח אחר הרגל ופי'
 לש״ דכי בטלו גזירת ל׳ ואיכמי ליה לגלוחי ערב הרגל ולא גילח אסור לגלח אחר הרגל עד לאחר שלשים
 אכל אבא שאול פליג סתם ואמר אע״פ שלא גילח מרב הרגל מוחר לגלח אחר הרגל. ונ״ל שכצ״ל כאן דלפי
 גירסא דהכא לא פליג אנא שאול מיד׳ ומאי שייך הלכה כדבריו מ״כ נראה דגרשי' הכי אבא שאול אומר
 הקובר את מתו כי׳ ואס לא גלח ערכ הרגל מותר לגלח אחר הרגל וחכיא אסור לגלח אחר הרגל ומיז שייך
 שפיר לומר והלכה כא״ש והכי ק״ל: שני ימים בתוך הרגל. כצ״ל אס קבר מתו שני ימים בסוף סרגל מפסיק
 ברגל ומונה כל השבעה אחר הרגל כדאמרינן בריש פרקין די״ט אינו עולה: ומתעסקין עמו ס׳ ימים אחר
 הרגל. אינן צריכין לנחמו אחר סרגל רק חמשס ימים שכנר נחמוסו שני ימים כתוך הרגל והכי איתא בגמרא
 דף נא נל שהיא משוס עסקי רניס אין רגל מפסיקו סרשיי חנחומי אכילים אין רגל מפשיקו שיהא צריך
 להשלים ולעסוק כו אחר הרגל אלא מתעשקין בו ברגל. יאפשר לקיים גי׳ דהכא שני ימים בתוך הרגל.
 ר״ל כשמת לא נשארו רק שני ימים מן סרגל כגון שמת כיום ששי וכיון שנחמהוג' ימים בחוך הרגל מתעשקין
 עמו רק ס' ימים לאחר סרגל: ן׳ ימים כתוך הרגל. כלומר שקבר מתו כתחלת הרגל א״כ כנר נממוהו כל
 ז׳ ימי כרגל ולכן אין הרבים מתעסקין עמו כלום אחר הרגל לנחמו. ובגמרא גרש" גהדיא הכי הקובר מחו
 גחחלת הרגל מונה שנעה אחר סרגל ואין רבים מתעםקי! נו שכנר נתעסקו נו ברגל: לא עכרו ולא
 בהמתו כוי. סכי איתא שס בגמרא קברו בתתלת הרגל מונה שנעה לאחר הרגל ומלאכתו נעשית ע״י
 אחרים ועבדיו ושפחותיו עושין בצנעה בחוך כיחו. והטעם שמותר לעשוח מלאכס עיי אחרים כתב הטור
 סי׳ שציט כיון דכנר נתבשל נשבעת ימי סרגל ממלאכה אע״פ שלא נתבטל מחמת האבל אלא מחמת סרגל
 סוף סוף נהג כדי! אבילות במלאכה הלכך אי! להחמיר נו כמו בשאר אבילות ומלאכתו נעשית עיי אחרים:
 הרגל עולה למני! שלשים. אס קבר מתו איזו ימים קודם לרגל שלא בטלו ממנו גזירת שלשים או קבר
 מתו בתוך הרגל שלא כטל ממנו אפי׳ גזירת שבעה אפ״ה הרגל עולס למט! שלשים. גס כזה כתכ הטור כסי'
 הניל כטעם שהרי דין שלשים דהיינו גיהון ותספורת נוהג נרגל שהרי מתורת רגל מותר ללבוש כלים מגוהצים
 חדשים וכן בבא ממדינת היס או מביח השניה ושאר שמנו חכמים מותרין לשפר ולכנס ומדין אבילות נוהג
 ככולם כמו כחול משויה. פולה הרגל למנין שלשים: אבל כמועד כו׳. כלומר אע׳פ שאבל במועד כאילו
 אינו אבל אפיה דבר שבצנעה נוהג : כללו של דבר (כוי) כל שעשקו עם הרבים. כגון תנחומי אבלים
 הרגל עולה למנין שבעה כדקתני לעיל לפי שמנחמין אותו לכן א׳צ לנחמו אחר הרגל אבל כל שאין עסקו
 עס כרנים נגון דנריס שהן משום אכל שאינן נוהגי! כרגל אין הרגל עולה למנין וחייב כהן אחר הרגל:
 שלשים יוס לאבל כו׳. איידי דאיירי מדין שלשים של אבל נקט הכא נמה דנריס מדין ל׳ והדר תנא
 ומפרש כל חדא וחלא : מתחת המכבש. משמע ישיניס היוצאין ממכבש אםורין ועיין בטור סי׳ שפ״ט אי
 במינן בחדשים נמי יוצאין מתתת כמכבש אי לא: חרשים. כלומר אפיי נלנניס אינן אסורין אלא חדשים
 אבל שחקים לבניס מותר ובגמ׳ איתא נהדיא הכי נכס ר״א בר״ש לא אשרו אלא כלים חדשים לבנים בלבד:
 מוהר גפינדא.כצ״למותר נפונדא ונפשיקיא וכוי. ר״ל אמיפ שהן מגוהצין מותר לאבל לצאת בהן שכלים
 הללו אינן חשונין וכ״כ הב׳י בסי' שפיט: פותר להוליך כליס. אע״פ שאשור ללנשן בתוך ל׳ אפ״ה מותר
 להוליך כלים לגהן כתוך למ״ד כדי ללבפן אחר למיד ל לתספורת כיצד. הלכה זו משובשת אכל הרא״ש
 נפי א״מ סי׳ נג הביא הגי׳ הנכונה וז״ל תניא כאבל רבתי לתספורת כיצד חשור בנטילת שער אחד ראשו
 ואחד שפמו ואחד זקנו ואחד כל פער שיש נו ואשה מותרת כנטילת שער אחר שנעה ע״כ וכצ״ל נאן וכן
 נראה מדברי הכ״מ פרק ה׳ מהלנות אנל על הא דנתנ הרמכים אשה מותרת בנטילת שפר אחר שנעה כתב
 הכ׳ימ וכן מבואר באבל רבתי פרק ז׳ מזה מוכח דגרסי׳ הכא כמ״ש : עד שישלמו ל׳ יום. כמסי מכות דף
 ג׳ ע״ב ילפי' מקרא שנאמר קרבה שנת הפבע,.שנת השמטה ממשמע שנאמר קרבה שנת השכע איני יודע שהיא
 שנת השמטה ומה ת״ל שנת השמטה לומר לך יש שמעה אחרת שהיא כזו ואיזו זו המלוה את הכירו סתם
 אינו רשאי לחוכעו פחוש משלשים יוס דאמר מר שלשים יוס בשנה חשוכ שנה: כיצד ליפת תואר כו׳.
 טיס יש כאן וכצ״ל כיצד ליפ״ת וחשקת בה ולקחת לך לאשה וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה מגלחה
 ראשה ומעברת צפרניה דברי ר״א ר״ע אומר מגדלת כו׳ וכ״ה כמסכת יביווח דף מ״ה ע״א. ועיקר פלוגתייהו
 בקרא דעשתה את צפרניה דר״א סבר דהוי פירושא לשון העברה שמעברת צפרניה ור״ע סבר דהאי ועשתה
 הוי פירושא לשו! גידול שתגדל את צפרניה: ר״א אומר נאמר מעשה כראש. כגמ' דיבמות גרשי' הכי נאמר
 משיה כראש פרש״ כלומר נאמר שם תיקו ן מצוה כראש דכתיב וגלתה וכוי מה מעשה האמור בראש נטילת
 שער אף מעשה האמור נצפרנים נטילת צפרניס ור״ע יליף הכי מה מעשה האמור בראש ניוול מטילת שער הוי
 ניוול אף מעשה האמור נצפרניס היינו גידול צפרניס דהיו ניוול: לא עשה את רגליו. פרשיי לא עשה את
 רגליי לא קצן צפרני רגליי. ולא עשה אח שפמו לא גילח שער שפמו אלמא עשיה קרי להעברה וזהו ראיס
 לדכרי ר״א : ראיה לריע כו׳. במשנת יבמות כל זה ליתא. אבל במדרש ילקוט פרשת כי תצא הובא מאמר
 זה וגרס הכי דיא שעריה כנשרין והנה הלשון דבר אחר אין לו שחר ועיין נזיח רענן שדחק עצמו ליישב
 אבל לפי גרשא דהכא שמניא מזה ראיה לר״ע א״ש והכי פירושו דשס איירי ננבוכדנצר כשנתקייס הנבואה
 עליו ונעשה כחיות השדה וכתיב בהא שעתא מלתא שפית על נכוכדנצר ומן אנשא טריד ועשבא כתורי! יאכל
 ומטל שמיא גישמיה יצטבע עד די שעריה כנשרי! רביה וטפרוהי כצפרין הרי שהכתוב מגנה אותו כגידול
 צפרניס איכ מונח דגידול צפרניס הוי ניוול וה״נ הן ועשתה צפרניה היינו גידיל צפרניס: ואת אמה וודאי.
 כלומר אביה ממש ואמה ממש וריע סבר ואין אביה ואמה האמורים p אלא עבולש כוכבים וכתבו תיש׳



ס שביעי מז ר ת פ ו ה מ ת ש כ ס  מ
 מחרוזות של דגים וחתיכות של בשר [ט] בימות החמה אבל לא בימות הגשמים
 אבל לא חתיכות של דגים מבושלים ולא כמהים ופטריות ולא שומשמין בין
 בימות החמה בין בימות הגשמים אבל קליות ואגוזים גוטל [י] הוא בתוך וזורק
 כללו של דבר בל שהוא אבד אין מבזבזין לפגיהן. (ט) ממשיכין לפגי חתגים
 ולפני הכלות ציגורות של יין וציגורות של שמן ואין חוששין משום דרכי האמורי
 ואין חוששין משום [כ] איסורן של אוכלין מעשה ביהודה והלל בגי ר״גשגכגםו

 לארץ ב״ש אוטרימ נזיר ל׳ יום וב״ה אומרים גזיר בתחלה (א) הדר בא״י ל׳
 יום חייב בטזוזה והשוכר טיד הדר בחו״ל פטור השוכר [«] נ׳ יום והדר בבורגן
 ל׳ יום חייב במזוזה. [ב](ב) הלוקח בהמה מחבירולהגיק בדקה ל׳ יום ובגסה
 נ׳ יום רבי יוסי אוטר בדקה שלשה חדשימ מפגי שהדקה טיפוליה מרובין
 [00 טיפולי הבכור בדקה ל׳ יום ובגסה ג׳ יוט ר׳ יוסי אוטר בדקה ג׳ חדשים
 מפני שהדקה טיפוליה טרובין](י) סוכה הישנה ב״ש פוסלץ ש וב״הטכשירין

Ofi) לבן זכאי לבבל והמשיכו אגשי העיר לפגיהם ציגורות שליין וצינורות של

 .(עד שיחדש בה דבר) איזו היא סוכה הישגה שעשאה קודם לחג ל׳ יום אבל ™')
. . (כ)שורפין ומעקרין לפני מלכים ואין חוששין משום דרכי האמורי [ל]  אם עשאה לשם חנ אפילו מתחילת השנה כשרה (י?) האורז והדוחן והפרנין שמן
 והשומשמין שהשרישו לפני ר״ה טתעשרין לשעבר ומותרין בשביעית ואם לאו כל עיקור שיש בו טריפה [אסור באכילה ומותר בהנאה וכל עיקור שאין בו
 אסורין בשביעית ומתעשרין לשגה הבאה רבי שמעון שזורי אומר פול המצרי טריפה] מותר באכילה ואצ״ל בהנאה ואיזו היא טריפה מן הארכובה ולמעלה
 שזרעו לזרע בתחלה כיוצא בו רבי שמעון אומר פולין גומלנין כיוצא בהן ר״א [«] שורפין שריפה למלכים ואין שורפין שריפה לגשיאים(ל) וכשמת ר״ג הזקן
 אומר פולין גומלגין(שגתמלאו) שגתגמלו לפגי ר״ה: (י) בצלים סריסים ופול^שרף אוגקלום הגר יותר משמגים מגה W אמרו לו מה ראית אמר להם כתיב
 המצרי שמנע מהן [מים] ל׳ יום לפני ד״ה (אם) עלתה להם שנה ומותר לקיימן (ירמיה לד) בשלום תמות ובמשרפות אבותיך וגו׳ ואין ר״ג יפה יותר ממאה
 בשביעית [פחות מכאן לא עלתה לחם שגה ואסור לקיימן בשביעית].(0 הגוטע מלכים שאין בהם צורך. סותרים שערות של כלות ומגלים פגיהן של חתגים
 והמבריך והמרכיב ל׳ יום לפני ר״ה עלתה לו שגה ומותר לקיימן בשביעית יגףונותנץ W בריתו וקולמסובצידו ואין חוששין משום דרכי האמורי(«) (וכשנכנס
י ר״ג הזקן מצא שמנה אמד מי הוא זה שנכנס שלא ברשות עמד לו שמואל  פחות מכאן לא עלתה לו השגה [י] ואין מותר לקיימן בשביעית(ח) רבי יהודה מ
 אומר כל הרכבה שאיגה קולטת לג׳ ימיט שוב איגה קולטת ר״ש ור׳ יוסי הקטן ברגליו וא״ר הלכה גכגסתי לשאול אמר לו(0 אלדד ומידד שכל ישראל
 אומרים כל הרכבה שאיגה קולטת לשתי שבתות איגה [ה] הרכבה פירותי׳ של יודעין שאילו אמרתי שלאיכגסו אלאשגים שהיית אהד מחן אמר לו) ותולין
 גטיעה זו אםורין עד חמשה עשר בשבט: מפתחו ופגקסו של מת בארוגו של מת מפגי עגמת גפש וכשמת שמואל הקטן
W ר ״;;*תלו מפתחו ופנקסו בארונו מפני שלא היה לו בן והיה ר״ג הזקן ור״א(בן עזריה) V M *ריר t־\ 
u *• מספידין עליו ואומרים על זה נאה לבכות על זה נאה להתאבל מלכים מתימ ^ p ״ 

 ילצאין לבית הקברות ופוקדין על המתיט עד ג׳ יטיט ואין חוששין משום ומניחים כתריהם לבניהם עשירים מתים ומניחים עושר לבניהם שמואל הקטן
 י דרכי האמורי מעשה שפקדו אחד וחיה עשרים וחמשה שנים ואח״כ גטל כל החמודות שבעולם והלך לו [ע](ם) וכך אמד בשעת מיתתו שמעון
. עושים חופה לחתנים ולכלות ותולין בהן וישמעאל לחרבא ושאר כל עמא לביזא עקן סניאין M יהוון אחריהם ובלשון ת  מת. אחר והוליד ה׳ בנים ואח״כ מ
 אחד דברים שהביאו אוכל ואחד דברים שלא הביאו אוכל דברי ר״מ [י] רבי ארמית אמרן וכשבאו רשב״ג ורבי ישמעאל גזרו עליהמ שיהרגו והיה רבי
 יהודה אומר אין תולין בהן אלא דברי אוכל [שלא הביאו אוכל] אלו דברים ישמעאל בוכה ור״ש אמר אברך בשתי פסיעות אתה גתן בחיקם של צדיקים
 שתולין בהן אגוזים שלא הביאו אוכל [י] גלוסקאות שלא הביאו אוכל ולשוגות״יףואתה בוכה [א״ל (וכי) אגי בוכה על שאגו גהרגין](אלא על שאגו גהרגים)
 של ארגמן צלוחית של שמן ערב ואלו דברים שאין תולין בהן אגוזים שהביאו כשופכי דמים ובמחללי שבתות אמר לו שטא בסעודה היה יושב וישן ובאה
 אוכל רימוגים שהביאו א וכל גלוסקאות [ח] שהביא אוכל צלוחית של שמן מתוק אשה לשאול על גדתה על טהרות שלה ואטד לה השמש ישן הוא והתורה
ח כב) אם ענה תעגה אותו [*] ומה כתיב והרגתי אתכם בחרב וי״א  (כללו של דבר) התלוי בחופה אסור בהנאה םבזבזין לפני חתנים ולפני הכלות^אמרה(שמו

ב רשב״ג ״ י ר ג ת ה ו ) ד ג א ה ״ ר ג ת ה ח ס ו  נ

 (א) [מנחות מד.]: (ב) [כ׳מ סס•]: (ג) [ככורוס כו:]: (ד) [סוכה ט•] : (ה) [שכימית פ״נ ריה יג:]:
 (י) [שניעית פ״נ]: (ז) [ר״ס ס:]: (ח) [שניעית פ״נ]: (פ) [כרכות נ:]: (י) סיא לר״ע לבבל: (כ) [סנהדרין נכ:
 מיז יא-]:)(ל)[ע״ו יא•]: (ט) [סנהדרין י.]: (נ) איל טח לך א״ל(כן יש להגיה מילקוס נשלח דףע׳־ה מיא): (ש) [פס]:

 [א] ל' יום: [ב] חשט בהטד. טחבירו חייב לטפל בולדד. בדקח ל׳ יום: [ג] עד שיחדש בח דבד : [ד] ואתור
 לקיימן: [ה] קולטת. ופירוח: [ו] וחכ״א אין חולין בהן אלא דברים שלא: [ו] רטונים : [ח] של אוכלין :
 [ם] חיים וקליות ואנוזיט בימות : [י] את שבחוך ווורק בין בימות החמה בין בימוח הגשמים כללו :
 [כ] בויון : [ל] שנאמר בשלומ חמות ובמשרפוח אבוחיך וגוי: [מ] וכשם ששורפין למלכים כך שורפין

 לנשיאים : [נ] מנה אמר אין ריג סוחרים : [ס] דיו: [ע] ועל וה גאםר (משלי ה) יהיו לך לבדך ואין לורים אתך ר' יהושע אומד ע״ו גאמר (מיכה ז) אבד חפיד מן הארץ (וכ״ה כתה״א): [פ] ייחון על עלמא ובלשון
 ארמית אמר. וכשנודו על רשבינ ועל ר׳ ישמעאל כהן נדול שיהרנו היה ר' ישמעאל נוכה א״ל ר״ש אברך: [צ] אחד עינוי נדול ואחד עינוי קטן טח כתיב אחריו והרנחי:

 לב חכמים הגהות מהריעב״ץ
. נ״נ מצינו נתלמוד [פסחים נ. נינ י:] נר׳י כריה דריניל אתנגיד. ומהרייל ' י  פלס ח מעשר, שפקדו נ

. אכל לא על סדיוטוס . תוספתא ס״ח ישנת ופ״ד וסנהדרין: אירע לו גיכ כזה נחדרו וחיה אח״כ ל׳ שנס כמוזכר כסוף לקוסיו: ׳  פרק ח שורפין שריפה כו

 להה חופה וקמיל נזה דאין מיששין משוס דרכי האמורי כדקתני לקמן וניכ סנוור כסי׳ ש״נ &לכס זו אכן
 הסור הניא בלשון אקר בקוצר וזיל הסור ועוד חניא נאנל מחי עושין חופות לחתנים וכלות וחולין נהן אחד
 לנריס שהניאו אונל נפש ואחד דנריס שלא הניאו אוכל נפש מרי רימ וחכיא אין חולין בהן אלא דנרים
 שלא הניאו אוכל נפש נללו של מר נל התולה בחופתו של מת אסור בהנאה לפינו אין חולין בסן דנרים
 שהביאו אוכל נפש שאין אוסרי! אוכלין ואין מפסידן אותן שלא לצורך עכיל הנוור: גלוססאות שלא
 הכיאו אוכל. הלשון דחוק האין־ שייך זס גכי גלוסקאות נשלמא בסירות שייך שפיר פימת שלא נגמרו כל
 צורכן אבל בגלוסקאות לא שייך זה וכדוחק ייל דמיירי כענין שאינן ראוי! לאכילה כגון שנתחרכו כאור או
 שנהעפשו: מבזבזין לפני מסניס כו׳. כלומר מזרקי! לפניהם והיו עושין כן לשממה: מתרוזות . שהיה
 דרכן לקשר כמה דגים נקשר אחד וזהו נקרא חרוז כדאיתא כריש אלו מציאומ מצס ממדוזות של דגים וציל
 דמיירי נדגים שלא נהנשלו נלל ונלאיה דרנן להרימן קודם הנישול ומשו״ה מושר משאיכ נממיכוח מבושלין
 שנמאסין נזריקמן אסור כדקמני כסיפא: בתוך וזורק. ניל שציל הכי נוטל הוא נמזך ידו וזורק. או שצריך
 להיומ הכי נוטל הוא נמוך קליפהן וזורק ואי גרסי' מכי נמיישנ שלא סהא גמ' דהנא נגד סוגיא דברנות
 דף ג' דסתס קתני דקליות ואגוזים דוקא כימות ממטה מותרין והכא קתני סממא משמע אפי׳ כימות הגשמים
 מזתרין אנל אי גרסי׳ הנא נתוך קליפתן לק׳׳מ אמנם תוס׳ כתנו נמש׳ נרכות דאפי' כתוך קליפתן אסור
 נימוס הגשמים ואפשר דכרייתא דהכא לא סיל הכי: ממשיכין נו׳. נמסכת כרכות פרש׳י מקנלין ככלי
 נפי הצינור וכיכ הטור באו״מ סי׳ קע״א ובלבד שיקבלם ככלי נפי הצינור איכ ייל נרייתא דהכא ס״ל
 נמי הכי אעיג דקתני סתם דסא כמשכמ ברכומ נמי שממא קמני ממשיכי! יין בצינורומ לפני ממן וכלה ואפ״ס
 מפרשינן דמיירי נענין שאין נפסד! ואיכ גס הכא ייל הכי. ועוד ניל דגמרא דהכא סיל דאפי׳ אס אין
 מקכלין אומן כפי הצינור מוסר וכמ״ש הכ״י כסי' קע׳א שכה נ סר״ר מנומ נשם סראנ״ד דניין מותר אפילו
 כשאזל לאיבוד דעיקר שממה ככן משא״כ כקליומ ואגוזים שאי( עיקר שממה ככן: איסורן של אוכלי!.
 ניל שכצ״ל משוס כזיון של אוכלי! וה״ט כמיש כיו! דעיקר שמממ מתן וכלה כהכי: שורפין ומעקרין.
 כלומר מלכים שמתו שורפי[ מטותיהן וכלי תשמישן ועוקרי[ בהממן כד. שלא יוכלו לילך ועושין כן לכבוד
 המלכים שלא ישמש אחר ככלי תשמיש! ובבהמת!: שיש כי טריפה היינו שהכהמס נטרפת בכו אסור .
 במסכה ע״ז גרסי׳ סחס טיקור שיש כה טריפה אסור ושאין כה טריפה מוהר ופרשיי דאסור ומוהר קאי
 לעני! עשיס שאשור לגרוס טריפוח לבהמה כידיס. אכל הא דקחני הכא אשיר כאכילה כיא לשין ההוספחא
 והביאה היס' כמוס׳.ע״ז וכתבו טור וא״מ ממי קמיל ברישא פשיטא דאשור כאכילה וייל מוסר כהנאה איצטריכא
 ליה שלא נאסר נהנאס מפני כבוד המלך וגס כסיפא איצטריך לאשמועינ! היחר אכילה שלא יאסר מפני כבור
 המלך: ואין שורסץ שריפה לנשיאים . לפי גירסא דהכא דאי! שורפי! לנשיאים קשה להוא מעשה לסחור
 דמביא מעשה שהיו שורפי[ על ריג ודומק למלק כין ר״ג לשאר נשיאים . אמנס נ״ל שט״ס הוא וכצ״ל וכשם
 ששורפין על המלכים כן שורפי[ על הנשיאים והכי איהא להדיא כמסכה ע״ז וכשם ששורפץ על המלכים
 כך שורפי! על הנשיאים ומעשה שמח ר״ג הזקן כוי וא״כ משמע דככל הנשיאים מוהר : סותרים כד .
 כתכ סטור כש" ש׳ינ שהיו עושי! כ! לעגמת נפש: וגותגין כריחו וקולמסי. כצ״ל וטחני! דיו וקולמסו בצידו
 וכ״כ כרא״ש והטור כסי׳ ש״נ וכתכ בשפר בית הלל הטעם שהיו מתנין לחתן דיו וקולמסו בצירו להראות
 לעס אילו היו חיים סיו כותבים להן כתונה וזהו עגמת נפש גדול ואפשר לומר דהאי דנוסנין דיו וקולמסו
 בצירו לא קאי אחהן אלא אשארי מחים שהיה דרכן לכתוב הרבה בחייהן וכן שארי דברים כמו מפהחו ופנקסו
 בל אחד במה שהיה עוסק כחייו וכתב הכיח עכשיו לא נהגו לעשות כ! ומעכבי! על מי שבא לשטח המנהג
 עכיל: וכשגבגם ר׳ג הזק!. הלכה זו אי! לה המשך וחיבור כלל להא דלעיל אמנם עיקר הלבה זו מבואר
 כמסנת סנהדרין דף יויד ע״נ ת״ר אין מעברי! את השנה אלא כמזומנין לה מעשה כריג שאמר השכימו
 שנעה לעליה השכים ומצא שמנה אמר מ׳ הוא שעלה שלא כרשות עמד שמואל הקטן על רגליו אמר אני הוא
 שעליתי שלא כרשות א״ל שכ כני שכ ראויות כל סשנים כולן להתעבר מל ידך אלא אמרו חכמים אין מעבדן
 את השנה אלא כמזומני! לה. זו היא ג" הבבלי. אכל ג" דהכא הוא לשון הירושלמי אלא שיש כס איזס
 טעיוש והיג כירושלמי סרק א׳ דסנהדרין חכיריס מהו שיכנסו למכר השנה נשמימנה מן הדא מעשה בריג
 שאמר יקרוני שכעס זקנים לעליה ונכנסו שמנה המר מי הוא שנכנס שלא ברשוס עמד שמואל הקטן על רגליו
 ואמר אני הוא שצנליחי שלא נרשוח הלכה נצרכה לי !נכנשחי לשאול עליה איל ריג ומה אלדד ומידד שכל
 ישראל יודעי! שאלו שנים הן אמרתי כאחה אחד מהן. ופירש נספר פני משה כלומר הנל יודעין שאלדד
 ומידד שנים הן ולא יותר אמפ״כ ה״הי אומר שאחה אחד מהן ותשיב נאחד מהן ונוודאי ראוי היתה
 לעבר שנים מס אנשים חשוכים כמוהך וסיים שם כירושלמי ואפי' כן לא עיברה כהאי יומא ע״כ ומנחה
 יובן כרייחא דהכא וכציל ככא כגי׳ הירושלמי והא דמייהי האי ממשה הכא נ״ל לשי דקחני לקמן כשמת
 שמואל הקטן הניחו לו מפתחו ופנקסו בארונו לפי שהיה אדם גדול משויה נקט האי מעשה לאשמעינן דקטן
 סיס לגלול: אפר לו וחולין כו׳. נ״ל דתיכמ אמר לו מיומר ונציל ומילין מפתחו ופנקסו נארונו וקאי
 אדלעיל דקתני סותרי[ שערות של כלומ כי׳ ואין מוששין משים דרכי האמירי יעל זה קמני וכן מילין מפחמו
 ופנקסו בארונו וחין מוששין משום דרכי האמורי וכן נראה מלשון הטור ס" ש״נ שכתכ הנהו תר׳ מילתא
 כהדי הדד סותרי! שערומ כו׳ ומילין מפתהו כו׳. אכן מצאתי כמדרש ילקוט דגרס נמי אמר לו. ואפשר
 ליישב לפי גירשת הירושלמי שהבאתי לעיל שאמר שמואל כקטן לריג הלכה נכנשהי לשאול ואפשר שזה היה
 שאלהו אי מותר לתלות מפתחו ופנקסו בארונו של מש יעיז משיכ ריג יאיל ימולין מפממו כיי: ובך אמי
 בשעת מיתתו.. מ״ת׳ להא׳ מעשה הכא לאםמועינן שאדם גדול היס ומתנבא קודם מותו ובן פרשיי בסנהדרין
 לף ייא: שמעון וישמעאל. פרש״ כסנהדרין רשכ׳ג הנשיא וכי ישמעאל כן אלישע כהן גדול יהרגו נמרנ:
 עמן סגיאין. צרות רכות יהא אחריהם ובגמרא לסנהדרין מוסיף מיל שנתננא גם על ל״ע וליח נן תרדי!
 שיהרגו: והיה ר״י כוכה כו׳. מכאן מד וי״א רשכ״ג היה כונה נדפס נשינוש ומצאתי כספר ת״ה כשער
 הגמול שהניא נל זה כלשון מוכן יותר ה״ל ועוד אמרו כאבל רבתי כשנאחז רשב״ג ור״ בן אלישע גורו בהן

 שיהרגו

 נתלת יעקב
 לנזיר וסיף פ״ד דעדיית מי שהשלים נזירתו זאחיכ בא לארן כשיא נזיר שלשים יום יבה׳א נזיר נתחלה

 פירוש כמכין סימיס שקבל מליו צריך למנות כא״י וכל סימיס שמנה כחויל אין נחשב׳! שאי! הנזילות נוהג רק
 באיי אכל לא כמו״ל מפני טומאת ארן סממיס וביש סכרי דאינו צריך למנות באיי רק שלשים יום כמכין
 ססס נזיריה: הדר באיי בו׳. כל הלכה זז משוכשמ והיג כמנמומ דף מד מיא מדר בפונוק כא״י והשוכר
 בית כחויל כל שלשים יום פטור מן המזוזה מכאן ואילך חייב אכל השוכר בית כא״י חייב מיד משוס ישוב
 איי וכן הביא הראיש גהיק והטור יו״ד סי׳ רצא וכן ציל הכא אבל הגירסא שלפנינו איא ליישבה : הלוקה
 כיי. סי' שלוקח הוולד והחנה טס הלוקח שיחן לו האס על שתניק הוולד כמה חייב להניח לו האס וקאמר
 ! מיק נרקה צריך להניח לו סאס לסניק ל׳ יוס ונגסה נו׳ן יוס וריי סכר כדקה ג׳ חדשים. וכנה דין זה לא
 'מצאתי נגמרא ושו״מ ואפשר שנלמד דין זה מדין הננור סאמיי לקמן: טיפולי הננור. ריל מד נמה יגראל
 מייכ להשפיל כככור להתמסק בגידולו קודם שיתנהו לנהן נוקה ל׳ יום ונגסה נ׳ יום ונמשכת בכורות דף כו
 ילפינן מקרא דכחיכ מלאחך ודממך לא האחר ככור בניך תת! לי וסמיך לים כן תמשה לשורך ולצאנך ורמינן שורך
 המוקדם כמקרא למלאחך ודמעך שהוא מוקדם וצאנן המאוחר לבכור בניך שהוא מאוחר. מלאתך ודממו שהן
 סכיכוריס קריכין לחמשיס יוס שהחכואס מחכשלח כפסח ואין מכיאין ככורים מד מצרת דכסיכ וחג הקציר
 בכורי ממשיך וכמי שאתה מושה למלאסך ודממך שאי! מביאי! אלא לסוף נ׳ יום כן תמשס לשורך שלא תכיאנו מד
 נ׳ יום וכדרך שאמה פושה לבכור בניך דכחיכ כיה ופדרו מבן חדש חפדס כן העשה לצאנך שלא הניאנה מד
 ל' יום מכיל סרט״ב כמס׳ בכורוה 1ר׳ יוסי פליג ההם וש״ל כדקה.ג׳ חדשים לפי שטיפולה מרובה ששיניה
 דקות ואין ׳כולי! לאכול משב ואס לא חהיה מס אמה המוח. וניל הא דקחני למיל גכי הלוקח בהמה לסניק
 ר״י אומר כדקה שלשה חדשים צדן להיות כאן גני ננור להני קתני להליא במתני' לבכורות והן דינא
 דלוקח כלמוד מדין מכור: סוכה הישנה. היינו שעשאס קודם לחג ל׳ יום נדקחני נסיפא ולא פירש שהיא
 לסם מג: ביש פוסלי!. רנעו סוכה לשמה וזו סתם נעשית ואלו חיך ל׳ למג הוי כיון דשואלין בהלכות
 סמג קודם למג ל׳ יום סתם הוא לשם מג אנל קודם ל׳ סממא לאו למג •־ וב״ה מכשירין. דלא בעינן סוכס
 לשם מג: עד שיממדש כוי. סכי אימא בירושלמי סובא כמוס׳ דסוכה יף ט׳ מיא דלכיס בעינן עכיפ שימדש
 בה דבר : והפרגין. כמין רמון מלא זרע : כתעשרין לשמבר . כממשר שנה שעברס אם היה שנה
 ראשונה ושניה של שמיטה טהג בסן מעשר שני ואס שנה שלישית נוהג בהן מעשר מני:ומותרין כשבימיה.
 אס השרישו בשנה סששית לפני ריס של שביעית מותר ין בשביעית ואין כסס משוס קדושה שביעית דכיון שהשרישו
 לפני שביעית וכהנהו אזלינן כתר סשרשס: ומתעשרין לשנס כבאה. היינו כשנת לקיטתן כיון דבאותה
 השנם נשרשו ואס היה שנה השביעית כשנלקטו אין מתעשרין כלל ויש להן קדושת שביעית ובמס׳ שביעית
 פ׳נ מפורש הטעם דאזלינן נהנהו נתר השרשה ניון דאין נלקטין כאחד לא אזלינן בהו כתר לקיטה כשאר
 ירק אלא נחר השרשה דהא נשרפו כזמן אחד: שזרעו לזרט. להוציא מהן הזרט ולא לאכילה כיוצא נו
 אזלינן נמי נהר השרשה כמו באורו ודורון בין לענין מעשר נין לענין שניעיח: גמלגין . פי' גסי! ונמשכה
 לשניעית גרס״ אפונין גמלנין: שגתפלאו שנתגמלו. נלומר אס ננר נתמלאו ונחגדלו לפני ר״ה אז משעשרין
 לשעבר ונמשנס גרסינ! אפוני! הגמלני! משתרמלו פ" שהוקשו ונעשה נעין ניס. והא דקתני האי מלשא
 הכא נ״ל דמשום סיפא נקט לס כיון דתני בסיפא דהן מתני' בצלים הסריסים כו׳ שמנע מהן מים למיד יוס
 לפני דיה כוי דדמו לכל הנך דקתני לעיל דהוי סדין של שלשים יום משו״ה קתני כולה הן מתני' סכא :
 בצלים סריסים. כלומר בצלים שאין מושי! זרמ כשאר בצלים ומשו״ס נקראו סריסים : שכנע מהן למ״ד
 יום. כצ״ל שמנע מהן מיס יצאו מתורת ירקות הגדילין על כל מיס ונעשים כשדה בית סכעל שמספקת במי
 גשמים הלכך מתעשרין לשעבר: אם עלתה כו׳. כצ״ל עלתה להן שנה ומותר לקיימן בשביעית כלומר שכיון
 שמנע מהם מים ל׳ יום קולס ריה איכ עיקר גידולן היה כשנה שעברה משויה מתעשרין לשעבר ואס היה
 ל' יום לפני שנה שביעית מותרי! לקיימן בשביעית דככר גדלו כששית . ובמשנה דשכיעית גרס״ סכי בצלים
 ססריסיס כו׳ לפני ראש השנה מתעשרי! לשעבר ומותרין לקיימן בשביעית וכתב הר״ע מכרטנורה הא דקתני
 הכא פול המצרי מיירי שזרעו לילק דאי זרעו לזרע הא תנן לעיל דאזלינן בהו כתר השרשה אפילו לא מנע
 מהס מיס: המבריך. היינו שכפף זמורה של גפן בארן וכסהו כעפר: והמרכיב. שהכיא ענף של
 אילן והרכיכ אוחו כאילן אחר שהיא מיני: עלתה לו שנה. כיון שהגיע יום אחד בתשרי עלתה לו שנה למנין
 שני ערלה אכל פחות משלשים יום לא עלתה לו שנה עד תשרי הבא אס אינו ערב שביעית ואס ערב שביעית
 היא אסור לקיימו משוס תישפת שניסית : ר״י אימר כי׳. כתנ הרע״נ נפ׳נ דשניעית נמסכת ר״ה מוכית
 דהנן ל' דקליטה לת״ק וגי ימים דריי ושתי שנתות דר״ש וריי צרינין קודס ל' לתוספת שביעית מעינן שהקליט
 הנטימה קורס תוספת שביעית וכולהו סיל דתיספת שביעית ל׳ יום הלכך לתיק דאין קליטס פחות משלשים
 במינן למ״ד דקליטס ולמיד דתוספת ולר' יהודה דאמר בגי ימים היי קליטה צריך ל״ג ימים ולר״׳ ורכי שמעון
 דשעור קליטס כ׳ שבתות בעינן מיד יום : פירות של נטיעס זו כוי. פרשי׳ פירות נטיעס זו אעיפ שאמרנו
 עלהה לו שנה אס מנטו כו פירות לאחר ראש כשנה של שנס שלישית מיד עדיין חסודי! משוס ערלס עולמית
 שאע״פ שהשרי ריה לנטיעה טיו כשבט ראש השנה לאילן וזה ככר נעשיה אילן לפיכן אין שנהו מחמיל לצאת
 מידי מרלס מד ט״ו כשבט אכל משם ואילך אם ימנעו בה פירומ מורה רכמי עליהן ועיין כראיש כהצכומ

 קטנות וננ״ סי׳ רצ״ד: סליק פרק שביעי

 פרס שמיני יוצאין ופוקדין מל הממיה. נלומר שרואין אמריו דלמא מי הוא מדיין ונתנ הפרישה
 1 נטור יויד סי' שציד דדוקא כימיהס שהיו קוברי! ככוכין ולא היו צריכין רק לפתומ כיסוי

. ריל עוד אחר שהיו פוקדי! אוהו והיה  הארון אבל האידנא שקוברין בארן אין פוקד[: אחר והוליד נו׳
 חי והוליד ס' בנים אבל בטור ס" שציד לא גרס חיבה אחר ומשמע ממריו שמעשה א' היה והיג שש מעשה
 שפקדו אחד וחי כיה שנים והוליד ה׳ כניס ואחיכ מת: עושים חופה לחתנים . שהיה דרכן נשמת חחן
 או כלס כשמוציאין אוסס לקוברם היו טושין לה! חופה מפני מגמת נפש לומר אילו היו בחיים היו עושי!



ס שמיני ר ת פ ת שמחו כ ס  מ
 אני שאילו היה לי שבעה בנים קברתים ולא שאדם רוצה לקבור את בניו
 אלא יודע אני שהוא בן העולם הבא שזיבה את הרבים שכל המזכה את
 הרבים [י] אין חטא בא לידו וכל המחטיא את הרבים אין טספיקין בידו לעשות
 תשובה משה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו שנאמר(דברים לג)
 צדקת ה׳ עשה ומשפטיו עם ישראל ירבעם חטא והחטיא את הרבים חטא
 הרבים תלוי בו שנאמר (מגיבים א טו) על חטאת ירבעמ (בן נבט) אשר חטא
 (והחטיא) [ואשר החטיא] את ישראל ולא עוד אלא W שישב עליו(י)םנלנלין

 דשבי׳ג היה בוכה ודבי ישטעאל השיבו כדברים אלו [ובשנהרג ר״ש ור״י באתה
 השמועה אצל ר״ע וריב״ב עמדו וחנרו מתניהם שק וקרעו בגדיהט ואטרו
 אחינו ישראל אלו טובה היתה לעולם תחלה לא היו מקבלים אלא ר״ש ור׳׳י
 ועכשיו גלוי היה לפני טי שאטר והיה העולם שסוף פורענות נדול עתיד לבוא
 לעולם ולפיכך גסתלקו אלו מן העולם (ישעיה ״)הצדיק אבד ואין איש שם על
 לב ואומר (שם) יבא שלום ינוחו על םשכבותם] M וכשגהרגר״ע בקיסרי באתה
 שמועה אצל רבי יהודה בן בבא ואצל רבי חגגיה בן תרדיון עמדו וחגרו שקים

 את מחגיהם וקרעו את בגדיהם ואמרו אחיגו שמעוגו לא גהרג ר״ע (לא גהרג^׳זכות ע״י זכאין ראויין היו ישראל להגאל ממצרים שאילו לא עמדו משה ואהרן
שגאמר (בראשית טו) ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ראויין M הן ישראל לקבל  שגחשד) על הגזל ולא על שלא עמל בתורה בכל כהו לא גהרג ר׳יעאלא למופת מ 1
 שגאמר (יחזקאל כד) והיה יחזקאל לכם למופת ככל אשר וגו׳ וידעתם כי אגי ה׳ את התורה שאילו לא עמדו משה ואהרן ודור המדבר שגאמר (משלי ב) יצפון
 מכאן ועד ימים מועטים לא ימצא מקום בא״י שלא יהיו W שם מושלכין לישרים תושיה. ראויה היתה [פרשת שופטים להאמר אילולי עמד יתרו.ראויה
 בו שגאמר(ירמיה ט) דבר [כה] גאם ה׳(והיתה) [וגפלה] גבלת האדם כדומן וגו׳י^׳היתה] פרשת פסח קטן להאמר שאילו לא עמדו טמאים (שגאמר (במרבד ט)
 אמרו לא M עברו ימים עד שבא בולמוס ועירבב את העולם מכאן ועד י״ב למה גגרע לבלתי הקריב וגוי). ראויה היתה פרשת גחלה להאמר שאילו לא
 עמדו בגות צלפחד. ראוי היה בית המקדש ליבגות שאילו לא עמדו דוד ושלמה
 שגאמר (שמות טו) מקדש ה׳ בוגגו ידיך. ראוין M הם ישראל ליגאל בימי המן
) ואף גם זאת בהיותם בארץ י  שאילו לא עמדו מרדכי ואסתר שגאמר (יקיא כ
 אויביהם לא מאסתים ולא געלתים וגו׳. ראוין היו ישראל להשתעבד שאילו לא
 עמד פרעה במצרים שגאמר(בראשית טו) ועבדום ועגו אותם ארבע מאות שגה.
 ראוין [נ] הן ישראל לעבוד עבודת כוכבים שאילו לא עמד ירבעם בן גבט
 שגאמר(דברים לא) וקס העם הזה וזגה. ראויה היתה פרשת מקלל ומקושש להאמר
 שאילו לא עמד בן ישראלית ומקושש.ראוץ [ג] הן ישראל ליפול בחרב שאילו
 לא עמדו פלוני [י] ופלוגית שגאמר (עמוס ט) בחרב ימותו כל חטאי עמי ואומר

 חדש [פסקו בולאות שביהודה שגאמר (ישעיה לב) חרדו שאגגות רגזת בוטחות
 שאגגות אלו בולאות שביהודה בוטחות אלו קורקסיאות] לא היה בו לשון
 בטוחות אלא טרכסיו אמר לא באו י״ב חדש עד שגתקיים להם מה שאמר
 שחיה ר״מ מושלו משל למה הדבר דומה(א) למלך שעשה סעודה וזימן אורחים
 ולא קבע להם זמן מתי יכגסו [י] הפקחין שבהן עמדו בתשעה שעות ביום
 וגכגסו לבתיהם ועלו למטותיהם באורה האחרים עמדו בשקיעת החמה
 M והניחו חנויות פתוחות וגרות דולקות גכגסו לבתיהן ועלו למטותיחן בגרות
 האחרים עמדו בשתים ושלשה שעות בלילה [י] הגיחו מקצתן הגויות פתוחות
 ומקצתן נעולות מקצתן גרות דולקות ומקצתן כבו׳ גבגסו לבתיהן ועלו למטותיהן

 (באפילה) חמשויירים שבסעודה גכגס בהן יין ופצעו זה את זה והרגו זה את*;״א(ירמיה יד) בחרב וברעב ובדבר יתמגראויה היתה ירושלים ליחרב שאילו לא עמד
 גבובדגצר וחבריו שגאמר (מיכה ג) לבן בגללכם ציון שדה תחרש(ציון תחוללכם
 מירושלם) [וירושלם עיין תהיה] והר הבית לבמות יער [ח] ולא עוד אלא שמגלגלין
 זכות ע״י זכאין וחובה ע״י חייבים(ה) וכשהרג טרגיאגוס פפוס ואת לוליאגיס
 אחיו בלודקי׳ אמר להם אם אתם מעמו של חגגיה מישאל ועזריה יבא אלהיכם
 ויציל אתכם מידי [כדרך שהציל חמו״ע] אמרו לו חגגיה מישאל ועזריה כשרים
 היו גבוכדגצר מלך הגון היה וראוי לעשות גס על [י] ידן אבל אתה מלך רשע
 ואין ראוי ליעשות גס על ידך ואגו מחוייבין מיתה לשמים ואם אי אתה הורגגו
 הרבה הורגים יש למקום הרבה מזיקין יש למקום הרבה דובים יש למקום הרבה
 גמדים יש למקום הרבה גחשים הרבה שרפים הרבה עקרבים יש למקום שיבואו
 ויפגעו בגו אבל כשגמות תדע שאגו מבגי בגיהם של חגגיה מישאל ועזריה
 אמרו לא מתו עד שראו מחטטיןבעיגיו דורשי חמורות אומרים(ו)(דבריםיב)וגתצתם
 את מזבחותם מה חטאו עצים ואבגים אלא לפי שבא לאדם תקלה על ידיחם
 אמר הכתוב וגתצתם והרי דברים קל וחומר ומה אם עצים ואבגים שאין בהן
 לא זכות ולא חובה ולא טובה ולא רעה על שבאה תקלה על ידיהם לאדם
 אמרה תורה וגתצתס אדם שהוא גורם להחטיא את חבירו ומטהו מדרך חיים
 לדרך מות על אחת כמה וכמה [ז](ויקרא נ) והרגת את האשה ואת הבהמה
 (0 אם אדם חטא בהמה מה חטאה [אלא לפי שבא לאדם [ח] רעה ע״י] שלא
 תהא הבהמה עוברת בשוק ואומרים זו בהמה שגסקל פלוגי על ידיה והרי
 דברים קל וחומר ומה אם בהמה שאין בה לא זכות ולא חובה לא טובה ולא
 רעה ועל שבאה לאדם תקלה על ידה אמרה התורה תסקל האדם שהוא גורם
 להחטיא את חבירו ומטהו מדרך חיים לדרך מות על אחת כמה וכמה [«] וכן הוא
 אומר [באבגי מזבח (דברים כי) לא תניף עליהם ברזל ובמקום אחר הוא אומר
 (שמות כ) בי חרבך הגפת עליה ותחלליה מה גשתגה ברזל להיות פסול למזבח
 מכל מיגי מתכות לפי שחרב סימן קללה ומזבח [י] סימן כפרה ומעבירין סימן
 קללה בשביל דבר כפרה] והדי דברים קל והומר ומה מזבח אבגים שאיגן לא
 רואות ולא מדברות ולא אוכלות ולא שותות ועל שמטילות שלום בין ישראל
 לאביהם שבשמים אמרה תורה לא תניף עליהם ברזל בגי תורה שהם כפרה
) אבנים שלימות תבנה  לעולם על אחת כמה וכמה וכן הוא אומר(דברים מ
 את טזבח ה׳ אלהיך אבנים שמטילות שלום בעולם והרי דברים קל וחומר
 ומה אבנים שאינם לא רואות ולא שומעות ולא מדברות ולא אוכלות ולא
 שותות ועל שמטילות שלום בין ישראל לאביהם שבשמים יהיו שלימות

 נוסחת הנר״א לפגי

 זה ש שנאמר(עמוס ט) ראיתי את ה׳ נצב על המזבח ויאמר חך הכפתור
 וירעשו הסיפים ובצעם בראש כולם [ח](ב) וכשגכגם רבי חגגיא בן תרדיון
 למיגות גזרו עליו שריפה ועל אשתו הריגה ועל בתו לישב בקופה אמר להם מה
 גזרו על אותה עניה אמרו לו הריגה קרא עליה המקרא הזה (תחלים קמה) צדיק
 ה׳ בכל דרכיו. אמרה להם מה גזרו על אותו רבי אמרו לה שריפה קראה עליו
 המקרא הזה (יומיה לב) גדול העצה ורב העליליה וכששרפו אותו כרכוהו בם״ת
 ושרפוהו והיתה בתו צועקת ובובה ומתחבטת לפגיו אמד לח בתי אם עלי
 את בוכה אם על• את מתחבטת מוטב שתאבלגי אש שגופחה ולא אש שלא
 נופחה שגא׳ (איוב ב) M אש לא גופה ואם על ס״ת את מתחבטת הרי התורה
 אש ואין אש אוכלת אש הרי אותיות פורחות ואין האש אוכלת אלא [י] על
 הגייר שאף כל עבדי המלך גדולים לוקין על ידי קטנים [כ] על כן חצבתי בגביאים
 הרגתים באמרי פי(הושע ו) רבי עקיבא אומר ד׳ בגיס [ל] למלך אחד לוקה
 ושותק ואחד לוקה ומבעט ואחד לוקה ומתחגן ואחד לוקה ואומר לאביו הלקגי.
 אברהם לוקה ושותק שנא׳(בראשית כב) קח גא את בגך את יחידך אשר אהבת
 את יצחק והעלהו לעולה היה לו לומר אתמול אמרת לי (שם כא) כי ביצחק
 יקרא לך זרע [ט] שגאמר (שם כב) וישכם אברהם בבקר וגו׳ איוב לוקה ומבעט
 שנאמר(איוב י) אומר אל אלוה אל(תריבני) [תרשיעני] הודיעגי על מה תריבגי.
 חזקיה לוקה ומתחגן שגאמר (מלכים ב כ) ויתפלל(חזקיה) אל ה׳ וגו׳ וי״א חזקיה
 לוקה ומבעט [נ] אח״ב היה לו לומר והטוב בעיגיך עשיתי. דוד אמר לאביו
 הלקגי שגאמר (חהלים נא) הרב כבםגי מעוגי ומחטאתי טהרגי: אין מבטלין
 תלמוד תורה עד שתצא גשמתו של מת וכשהיה ר״ש בגו של ר״ע חולה
 לא ביטל בית מדרשו אלא פקדו ביד שלוחו בא הראשון ואמר לו גטען אמר
 להם שאלו עד שבא השגי [0] ואומר לו הכביד החזירן לתלמוד תורה בא
 השלישי ואמר לו גוסס אמר להם שאלו בא הרביעי ואמר לו השלים עמד
 וחלץ תפילין וקרע את בגדיו ואמר להם אחיגו ישראל שמעו עד כאן הייגו
 חייבים בת״ת מכאן ואילך אגו חייבים בכבודו של מת גתקבצו קהל גדול
 לקבור את בגו של ר״ע אמר להם הוציאו לי ספסל לבית הקברות [ע] ישב
 ודרש ואמר(ג) אחיגו ישראל שמעו לא שאגי הכם M ויש כאן חכמים ממגי לא
 שאגי עשיר M ויש עשירים ממגי אגשי דרום מכירין את ר״ע אגשי גליל
 מאין מכירין האנשים מכירין את ר״ע הגשים והטף מאין [ק] אלא יודע אגי
 ששכדכם מרובה שלא נצטערתם ובאתם אלא לכבוד תורה ולשם מצור. מנחם

 הנחות הגרי״ב
 (א) [עי׳ שנה קנג•] : (ב) [ע״!י!:] : (ג) [עי׳ סיטנ מיק כא:]: (ד) [שנת לגי] : (ה) [הטניס יח:]

 (ו) כעין זה סנהדרין נה.: (t) [סנהדרין נל.] :
 [א] הולך נכחו ואתם קרבו הנה וגו׳. אטרו לא עברו ימים עד שבא בולטוס וערבב את העולם. טכאן
 וער י״ב חדש פסקו כולאות שביהודה שנאי חרדו שאננות תזה בוטחות שאננות אלו בולאות שביהודה
 בוטחות אלו קיקשאות ואין בוטחות אלא שהיו העם בטוחים בו. וישנהרג ר״ע: [ב] העם: [נ] באו
 י״ב חדש עד שנתקיים להם מה שאמרו. היה ר״מ: [ד] לבתיהם : [ה] ומצאו בתיהם פתוחות : [ו] מצאו מקצת בתיהן פתוחוח : [ז] ויצאו באפילה ומצאו בתיהם נעולות : [ח] וכשנתפס : [ט] תאכלהו :
 [י] את הנייר ואף : .[כ] שנאמר: [ל] ה;: [מ] ונאמר : [נ] לא היה : [ם] ואמר : [ע] עמד : [פ] שיש : [צ] שיש: [ק] מכירי! אם בשביל עקיבא באתם כמה עקיבא בשוק אלא יורע אני שלא נצםערתם ובאתם אלא
 בשביל כבוד תורה אמרתם תורת אלהיו בלבו ולשם םצוה כ״ש ששכרכם מרובה מנוחם אני שאפי' היו לי ז׳ בנים וקברתים: [ר] זכוח הרבים תלוי בו ובל המחטיא אח הרבים חטא הרבים תלוי בו. משה :
 [ש] שטנלנלי; זכוה ע״י זכאי וחובה עיי חייב . ראוין: [ח] היו: [א] היו ; [ב] היו: [נ] היו: [ד] ופלוני: [ה] דורשי חמורות (וכו׳ פד שוף הפרק) לפני הקב״ה . וכשהרג םוריינום את פפום: [ו] ידו :
 [ז] כיוצא בו: [ח] הקלה על ידה אמרה חורה חםקל והרי דבריט: [ט] ר״א שלא חהא הבהמה עוברת בשוק ואומרים זו בהמה שנסקל פלוני על ידה. כיוצא בו אומר: [י] דבר כפרה ואין מעבירין סימן קללה על דבר:

 לב חכמים אמר לסם שאלו . נא השני. גירשת חה״א :
 יעקב

 אעפ״כ עשה שנאמר וישנס אנרהס כבוקר כו׳. ובמדרש ילקוט באיונ מניא נמי משל זה של ד׳ בנים והניא
 כל הענין בנוסחא אחרת ועיש: אל תרימי. כצ״ל אל תרשיעני הודיעני על מה תרימי: אח״כ היה לו
 לומר. כלשון תמיה וכי נכון היה שאמר והטוב בעיניך עשיתי דהוי כמטיח דבריס כלפי מעלה וכן דרשו רזיל
 כמסכה ברכוה מהאי קרא רכל החולה בזכוח עצמו הולין לו בזכיח אחרים שנאמר וגנותי על העיר הזאת
 למעני ולמען דוד עבדי וחזקיה תלה בזכות עצמו שנאמר זכר נא אשר סחגלכחי לפניך והטוב בעיניך עשיחי
 וזה כמכעט כלפי המקום ב״ה: פקדו ביד שלוחו. שהים שולח אחד אצלו להשגיח עליז אס יחלה יותר או
 אש ימות ולהגיד לו כדי שלא יבטל הוא מתית אפי׳ שעה אתת: נטען. ר״ל שעדיין חליו קשה עליו :
 השלים . ר״ל שיצא נשמהו: ויש כאן חכמים. ריל יש כאן חכמים יותר ממני וכן לקמן יש עשירים
 יותר ממני וכן כמדרש ילקוט הביא כמ״ש: מנחם אני כוי. כצ״ל מנוחם אני שאילו היה לי שבעה כנים
 קנרחיס כלומר אפי׳ אס קנרחי שבעה בניס מנומש אני מרוב כבוד שעשיחס לי והכי איתא כמדרש ילקוט
 פרשת יתרו רמז רע״א ונפי א״מ גרסי׳ הכי אחינו בית ישראל שמעו אפילו שני נניס חתנים קנרחי מניחם
 אני מרוב כבוד שעשיתם לי: ולא עוד אלא כוי. הלשון הזה ולא עוד אלא שישב עליו קשה להבין ובמדרש
 ילקוט כל זה ליתא והכי איתא שם רמז רעיא ירבעם חטא והחטיא כו׳ שנאמר על חטאת ירבעם בן נבט
 אשר חטא והחטיא את ישראל מגלגלי! זכות על ידי זכאי! כו׳ וגירסא זו נבונה. ואיידי דקחני לקמן מגלגלי!
 מוכה על ידי מייכ ומייהי נמי מירכעט משזיה נקט נמי הכא שמגלגלי! זכות על ידי זכאי!: שנאמר ואחרי
 נן נוי. מביא ראיס על שהיו ראיין לגאול אפילו לא היו משה ואהרן שהרי הקניה הבטיח לאברהם ואחרי
 כן יצאו ברכוש גדול אלא שמגלגלין כיי: למה נגרע. לא ידעתי לתה מייתי האי קרא ובאמת בילקוט ליסא
 אלא ס״ג שס ראויה סימס פרשת פסח קט! לומר לולי עמדו מטמאים ולא איצטריך להניא ראיה טל זה
 דפשיטא שלא יחשר ההורה פרשה אחת אף אילו לא סיו אותן טמאים וכן נכל הני פרשיות דכתיני בהורה
 לא מיימי ראיס מקרא למלסא דפשיטא סיא מטעס שכתבתי: פלוני ופלונית. ריל כל האומות שהרגו ישראל
 במרב ובילקוט גרס חילו לא עמד כלעס ולכאורה גירסא דהכא נראה יומר להא גבי מעשה נלעס לא מתו
 ישראל בחרב אלא במגפה וצריכין לומר דקאי על מרב של מלאך המומ: לכן בגללכם ציון שדה כו׳. ט״ם
 הוא וכציל לכן בגללכם ציון שדה החרש וירושלים עיין ההיה והר הבית לבמוח יער : ולא עוד.לשון ולא עוד
 מיושר וכן צ״ל אלא שמגלגלין כו׳ והכי אימא בילקוט : נבוכדנצר מלך הגון סיס. טעס אחר הוא כלומר
 חדא שחנניה מישאל ועזריה צדיקיה היו ומיד שנביכדנצר מלך סגין היה וראוי לעשוח נש על ידו׳ ובמסכה
 העניה גרסיק הכי ונבונדנצר מלך הגון היה: מחטטין בעיניו. כלומר שהיו עיניו נופלי! וגמשכח מעניה
 גרס הכי אמרי לא זזי משס עד שנאו שני דיופלין פי׳ רש״י נ' שרים שנאו מהעיר ופצעו אח מוחו נגזירין
 פרש״י כעציכ: והרגת את האשה. גני נרנע כהינ והרגח אח האשס ואח הנהמה: שלא ההא הנהמה
 כוי. טעם אמר הוא לפיכך אמרה התורה שהנהמה תסקל כדי שלא תהא הנהמה עונדת כשוק ויאמרו זו
 היא שנסקל פלוני על יוה ובפיו דסנהדרין משנה מ׳ איתא בהדיא סכי אם ארס מטא בהמה מה חטאה אלא

 לפי

 נחלת
 שיהרגו והיה ר״י בוכה א״ל רשב״ג מפני מה אתה בוכה לשהי פסיטוח אהה נתון כמלקן של צדיקים ואהה
 בוכה א״ל אני כוכה על שאנו נהרגין כעובדי עכורה כוכבים וכמהללי שבתות וכמגלי עריות וכשופכי דמיס
 א״ל רבי שמא סועד הייה או ישן ובאתה לך אשה לשאול על נדחה ועל טומאהה וטהרחה ואמרח לה המתיני
 עד שאישן וההורה אמרה כל אלמנה ויחוס לא הענון אס ענה חענה אותו וכהיב בהריה והרגהי אחכם
 נחרב עכ׳ל וכצ׳׳ל הכא: לא נהרג ר״ע לא נהרג כוי. טיס הוא וכצ״ל לא נהרג ר״ע על שנחשד טל
 הגזל וכו׳ : אלא למופח. ר״ל לאוח ולשימן שיבוא גזירוח קשוח ורעוה ונאמה כן היה כדמפרש לקמן :
 והיה יחזקאל כו׳. הגמרא קיצרה בפסוק והביא רישא וסיפא דקרא ודילג אמצע הפסוק והכי כתיב בקרא
 והיה יחזקאל לכס למופת ככל אשר טשו תעשו בבואה וידעתם ני אני ה׳ אלהים ומדבר שס נענין השמועות
 רעוה שאמר לו הקנ״ה הנני לוקח ממך מחמד עיניך במגפה ולא תשפוד ולא תנכ5 וכתיב בהריה והיה יחזקאל
. נ״ל שכצ׳ל מושלכין נו ננלת אדם וכדמייתי ראיה ׳  לכס למופת שגס אתם תעשו כן כגלית: מושלכין ט
 מקרא (והיהה) [ונפלה] נגלה ארס כלומן כי׳ •־ בולאות שגיכודה.היינו העשירים כדאי׳ במס׳ גיטין דל׳ז כולי
 עשירים שנאמר ושברתי את גאון עוזכם ותני רב יוסף אלו כולאוח שביהודה: רגזו גטחו. כצ״ל חרדו שאננות
 רגזה בוטחות ומפרש שאננות אלו כולאות שביהודה וכן נראה מן התרגום שמפרש על הפסוק דכשיכ לעיל
 מיניה נשיס שאננות קומנה שמענה קולי כנוח בוטחות ומתרגם התיי מדינן דיתנ; שלויא קומא שמענא קולי
 כרכין דיחבין לרוחצן הרי נראה לזך קרא קחי על המדינות משו״ה מפרש הגמרא דהכא הקרא על כולאות
 שביהודה: אלא טרכשיד. הלשון קשה להכין אכן נראה לפי הענין דה״פ דמצינו כגמרא טרכסיד הוא טיט
 וחול מעורנניס וזהו דקאמר לא היה נו לשו! בטוחות כלומר מרוב צערהם וגלותם לא היו יכולין לדבר כלי
 צח אלא מעורבב כמו טרכסיד: מתי יכנשו. כלומר שלא קבע להם זמן מתי יכנסו לבית שלהן מן הסעירה:
 למטותיהן. כצ״ל למטותיסן ריל ששככו למטותיהן כנרוח ולא היו משטרים כ״כ אבל המשייילים שבסעודה
 הם פצעו זה את זה והנמשל נראה לפי סענין כמו כן כל המאחרים נגלות יהיה הגלות יותר קפה מהראשונים:
 הך הכפתור. פרש״י בעמוס ט׳ הן הכפתור שהוא בראש הגג: וירעשו הספים . אשןופוס הבית התחתונה
 כך יהרג המלך וירעדו סשריס: ובצעם כראש כולם . כמו ופצעש וכתיב בתריס ואחריתם נתרב אהרג.
 ומזה מייתי ראיה ממקרא זה למשל דרכי מאיר כמס שכתנתי: לאפיקורסות . ונמש' ע״ז גרםי׳ כשנתפס
 לאפיקורסוח. רצה לומר בשביל האפיקורסות שלא עשה כמעשיהן אלא עסק כתורה ע״ז נתפש : בקופה .
 ובמסכת עיז גרסינן בקיבה של זינות וזהו חדר שהזונות יושבין כה: א״ל הריגה. כצ״ל אמרו לו הריגה:
 אש .לא נופח. והיינו אש של גיסנס שאין צריכין לנפוח: שאף כל עבדי כו׳. נ״ל שכצ״ל שאף
 עבדי סמלן גדולים לוקים ע״י קטנים שנאמר על כן חצנחי ננכיאיס הרגחיס כאמרי פי ופירש רש״י
 על אשר מצבתי עליהם דברי ע״י הנביאים והס לא נזהרו בהם לפיכך הרגתים באמרי פי בשביל אמרי פי:
 רע״א ד׳ בניס. ר״ל משל לד׳ בנים כדמפרש ואזיל לקמן כל ד׳ כניס : שנאמר וישכס אברהם כו׳ .
 נ״לדכציל אממיל אמרח לי כי ביצחק יקרא לך זרע ועכשיו אמרה והעלהו לעולה . ולא טשה כ! מלא
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 לפני M בני תורה שהם כפרה לעולם עאכו״כ יהיו שלימים לפני הקב״ה: עשר חדש אלא א״כ היתה לשם שמים; אמרו לו מת אביו וקרע והיא אינו
ד ח^ץמיו• * אלא אמו יצא אמו וקרע והוא אינו אלא אביו(לא) יצא מת אביו וקרע והוא ד &  י
 u ץ y itf J1 אינו אלא אחד מן הקרובים יצא אחד מן הקרובים והוא אינו אלא אביו לא יצא
 על כל המתים כולן [ב] אינו קורע אלא על רבו שלמדו חכמה (א)רשב״א מי שמתי אביו ואמו קורע קרע אחד לשניהם רבי יהודה בן תימא אומר קורע
 אומר חכם שמת כל שעומדים בשעת מיתתו קורעים עליו כל שאין עומדין על זה בפני עצמו ועל זו בפני עצמה מי שמתו עשרה בניו כאחת קורע קרע
 עליו בשער״ מיתתו אין קורעין עליו(הכל חולצים על חכם ועל תלמיד) חכם*י׳אאחד על כולן משקרע בישרו אותו שמת בנו M וקרע הדי זה קורע והולך עד
א מגיע לטיבור הניע לטיבור [י] הופך את הקרע לאחוריו מת בנו וקרע ו ה ש f s שמת (ב) חולצין לפניו את הימין אב ב״ד שמת חולצין לפניו את השמאל 
 הרי זה מבדיל בין הקרע נ׳ אצבעות וקורע אין קורעין אלא בין שתי הקורע
 למטה מן הצדדין לא יצא רבי יהודה אומר יצא אמר רבי יהודה מעשה בימי
 [כ] חרסום שהיו קורעין למטה [ל] מן הצדדין אמרו לו אין שעת הסכנה ראיה.
 פוחח אינו קורע רבי יהודה אומר קורע [מ] את הברסיס ואת הבדרסים ואת
 הפלמוט ואת השלל ואת החרור לא יצא הקורע את המאחוי יצא איזהו מאחוי
) אלו קרעין שאין מתאחין על אביו ועל אמו ועל מ ) [ נ  כל שיאחהו כל צרכו, [
 רבו שלמדו חכמה ועל שריפת התודה ועל חורבן הבית ועל שמועות רעות
 ועל קללת השם והרואה את ירושלים [ס] מן הצופים ועל המלך ועל הנשיא ויש

 נשיא שטת חולצין לפניו ב׳ ידים מעשה בשמת ר״א חלץ לפניו ד״ע שתי
 ידיו(ג) והיה מכה על לבו והדם שותת W וכן היה אומר אבי אבי רכב ישראל
 ופרשיו. (י) על בל המתים כולן אינן חולצין אלא על אביו ועל אמו ואם אין
 ראויין לחלוץ אף על אביו ועל אמו לא יחלוץ מעשה כשמת אביו של ר״ע
 חלצו לפניו והוא לא חלץ . על כל המתים כולן קורע בסכין על אביו ועל
 אמו איגו קורע בסכין. על כל המתים כולן איגו מגלה לבבו על אביו ועל
 אמו מגלה. על כל המתים כולן. (י) איגו מבדיל קמי שפה על אביו ועל אמו
 מבדיל המי שפה [י] א״ר יהודה כל קרע שאיגו מבדיל קמי שפה הרי זה קרע

 של תיפלה (רבי יהודה אומר (י) כל קרע שהוא בתחילה קורע שלשה אצבעות״י״א אומרים אף על כהן גדול וגביא ועל אב בית דין על שריפת התורה לא ששמע
'ז שגשרפהאלא א״כ עומד עליה והיא גשרפת על חרבן הבית אפילו שמע שחרב  ותוספתו כל שהוא. אין קורעץאלא עדהטיבור הקטנים אחדים קורעים להם מ
 הקורע לשם כבוד הרי זה מאחה מיד. 0) אפיקרסין אין מעכבין את הקריעה הבית ועל שמועות הרעות שהן קשין כחרבן הבית. הרואה את ירושלים [ע] טן
 רבי בגימין משום ר״ע אומר קורעין אפיקרסין). (ח) על כל המתים כולם הוא הצופים חייב לקרוע גכנס בתוכה הרי זח מוסיף על הקרע עלה מוסיף לקרוע
 קורע את העליון על אביו ועל אמו אע״פ שיש עליו מאה קורעין. האשה איגה עלה להודיעו על פרק ופרק חייב לקרוע עלה וישב בה קורע קרע אחד ויוצא.
 קורעת אלא את העליון רבי יהודה אומר האשה קורעת את הפנימי והופכתו הלוקח חלוק קרוע [«] לחבידו [איגו רשאי לאחות אלא אסבן הוא יודע שהוא

 (0 השואל חלוק מחבירו לילך ולבקר בו את אביו הלך ומצאו שמת הרי זה
 קורע ומאחהו ומחזיר לו את חלוקו. [ק] לקחו הימנו סתם אינו [י! יוצא לקרוע
 היוצא בחלוק קרוע לפגי מטתו של מת הרי זה גוזל את המת מרובה גזילת
 המת מגזילת החי שהגוזל את החי הוא יכול לפייסו ולהחזיר לו את הגזלות
) הקורע על מתו ס ) [ ש  [הגוזל את המתאיגו יכול לפייסו ולהחזיר לו גזילו] [
 וחזרה בו גשמה אם לאלתר מת יצא ואם לאחר זמן מת לא יצא [כיוצא
 בדבר אתה אומר מכבד אביו ואמו במותן כאילו כבדן בחייהן משום שהמבבדן
 בחייהן משום יראה ומשום ירושה והמכבדן במותן אין מכבדן אלא לשם
 שמים](ע) כל המציל כלים מן המת הרי זה נוזלאת המת יש מציל ויש שאינו

 הגהות הנרי״! מציל
 (א) [שנת קה: מ״ק כה•]: (ב) [מיק פג:]: ;נ) [סנהדרין סח•]: (ד) [מיר, ננ:] • (ה) [שס הוריות יב:]:
 (ו) [מיק נו:]: (ו) [שם כב:] : (ח) [שם] : (ט) [שס]: (י) [שש•]: (כ) [שס:]: (ל) [שס]: (ס) [מיק

 כו•]: (נ) [שם:] : (ם) [נדרים פד]: (ע) וסנהדרין ממי]:

 כולן הוא דוחק את המטה ואיגו מרבה בעסקו על אביו ועל אמו המרבה בעסקו
 ואיגו דוחק הרי זה משובח אבל אם היתה שעת דוחק או ליל שבת או גשמים
 יורדין דוחק אף על אביו ועל אמו את המטה ואינו מרבה בעסקו. על כל
 המתים כולן אסור ללבוש כלים מגוהצים עד שלשים יום על אביו ואמו אסור
 עד שיגיע הרגל ויגערו בו חביריו. (כ) על כל המתים כולן אםוד בתספורת
 עד שישלמו שלשים יום על אביו ועל אמו M ישלח פרע עד שיגערו בו חביריו.
 על כל המתים כולן אסוד בסחורה עד שישלמו לו שלשים יום על אביו ועל
 אמו עד שיגערו בו חביריו [ח] ואמרו לו צא עמגו. (ל) על כל המתים כולן
 אסוד לילך לבית המשתה עד שישלמו לו ל׳ יום על אביו ועל אמו אסור כל שגים

 גוסחת הגר״א
 [א] הקב״ה: [ב] קורע ועל רבו שלמדו חכמה חכם שמת הכל קרוביו הבל קורעץ עליו הכל חולצי!
 עליו הכל מברי! עליו ברחבה רשב״א אומר על כל אדם כל שעומרי! עליו בשעת : [ג] והיה : [ד] ר׳
 יהודה אומר כל: [ה] אסרקםותו אין מעכבת את הקריעה ר׳ בנימין משום ר״ע אומר קודע את אפרקסותו:
 [ו] וי:[t] עד שישלח פרע וינערו (ועי׳ נאור זרוע הלי אבילות סי׳ חמ״ו): [ח] ויאמרו(וכ״ה כירושלמי

 סוף מיק): [ט] מוסיף וקורע עד היכן הוא קורע והולך : [י] מרחיק מ! הקרע נ׳ אצבעות וקורע נתמלאו מלפניו מחדרו לאחריו נתמלא מלמטה . אין קורעין אלא בשתי חומריות והקורע מלמטה ומן :
 [כ] חירום : [ל] ומן : [מ] הקורע את הפולטות ואת הלקט ואת השלל ואת המלל לא : [נ] תחלת קריעה טפח ותוספתו נ' אצבעות דברי ר״מ ר' יהודה אומר קרע שבתחלתו נ' אצבעות ותוספתו כל שד\. קטנים
 אחרים מקרעי! להם מפני עגמת נפש. וקורע על חמיו ועל חמותו מפני כבוד אשתו. הקורע לשם כבור הרי וה מאחה מיד : [ס] והנכנס לפנים : [ע] חייב לקרוע נכנס לפנים מן הצופים חוור וקורע ירד ועלה
 ירד ועלה על כל פרק: [פ] מחבירו: [צ] ואפור להפכן למטה ולהאחוחן דברי רשב״א וחכמים מתירי! רשבניא השואל: [ק] ונותן לו דמי קרעו: [ר] רשאי: [ש] כאן ציל מ״ש למטה כיוצא בדבר כו׳ עד לשם שמימ:

 הגהות מהריעב״ץ לב חכמים
 ©״ס ט אין קורעי! אלא בין שתי. ניב נראה שתשרה תי׳ אצבעות: עלה מוסיף. נ׳נ פי׳ עלה כמעלות הסי פרס ט האשד, שוללת לאחר ז׳. כלומר דאף אשה שוה לאיש נזה ולאפוקי מר׳י דאמי האשה שוללת
 י 1 שעל הר היא בנויה: עלה להודיע. נ״ג ניל שצ״ל להר הבית : כאילו כבדן בחייהן. נ״נ נלומר אע״ס 1 מיד: ומאחה אחר ל׳. אפיי על אניס ואמה. ונזה היא חלוקה מהאיש: ףי״א נו׳ ומאחה
 שהיס.מקום לומר שאין לו שכר על כך מאחר שאין יודעין ולא מרגישין כככוד הנעשה להס יכבדו גניו ולא ידע: אחר ״ג׳״. אפשר דצ״ל שלשים . ונגמ׳ דידן איתא שתמא דהאשה שוללת מיד ובדין איחוי שוה לאיש .
 בירושלמי סוף מ״ק איתא תני בשש ר׳ נתן האשה שוללת מיד ומאחה לאחר ל׳. מל אכיה ועל אמה אינה מאחה
 עולמית: עד שיגיע הרגל. לאחר שלשים ויגערו גו חנריו לומר לנוש נליס מגוהצים לבבוד סרגל: וה״נו דנעינן רגל דאילו בלא רגל אין חגיריו מכירי! גו. ואין לגעור גו אכל כתספורת כיון שהכגיד שערי גוערין גו. תשיא:

 יעקב נחלת
 איתא כהדיא ואס היה ע״ש או עי״ס היז משוכח: ישלח פרע. ריל יגדל שערו והכי מוכח מריש נויר
 דקתני האומר הרי עלי לשלח פרע ה״ז נזיר ומוכח שם דהאי לישנא משמע גידול שער: אסור כסחורה
 עד כו׳. סטור כסוף סי׳ ש״פ סכיא כן כשם הירושלמי וכחנ הוא זיל פי׳ נהולכין לשחורה למרחוק איירי
 ואינא פירסוס גדול ודומה לשמחה שהולך נשיירא גדולה אכל שאר כל מוימ מוחר לאחר ז׳ ימים: לשמ
 שמיס. היינו םעודת מצוה. ותום׳ נמשכת מיק דף כיכ כתכו בהדיא כשס משכת שמתות אלא א״כ היה
 סעודת מצוס וע״ש נתוס׳ דיה ולשמתת מריעות שכתבו מסו סעודת מצוה שמוסרת בתוך יינ חדש א' הוי
 דיקא סעודה שעושי! בקידוש סמדש או דמותר אס" נסעודת נרית מילה ועיש. ונתס״א לרמנ׳ן זיל דן!
 סיד כחכ כשם אנל רנחי וזיל ואס היחה חמרה לשם מצוה כגו! קידוש החודש מותר. ונתנ עוד נשם
 הראניד זיל ונ! משיא יתום ויתומה או עני ועניה לשם שמיס שאם לא יעשה הוא ׳נטל המעשה מוהר :
 אמרו לו מת אכיו כו׳. מכא! עד מי שמתו אכיו ואמו כו׳. כל זה הניא סניי נסי׳ ש״ס ונתנ עלה
 והא דלא הזכירו ספוסקיס דכריס אלו ונראה הטעם לפי שלא הוזכרו כגמרא נראה דלאו דשמכא גינהו
 עכיל ונאמח ליכא טעה לחלק ני! אניו לאמו למה לא יהא יוצא אס סכר שהוא אמו וכאמה שהיא אכיו:
 קרע עיז בפני עצמו. משמע אפ" נאניו ואמו חיינ לקרוע על נל אחד נפיע. אנל נגמ' לא משמע
 הני והני תניא נדף נ״ו מת אניו מחה אמו מת אחיו מתה אחותו קורע קרע אחד לפול! ר״י גן
 נתירא אומר על נולן קרע אחד ועל אניו ואמו קרע אמד עינ משמע הקא נשמת אחד מפאר קרוניס עם
 אניו או אמו מיינ לקרוע נפיע אבל על אביו ואמו מודה ריי נן נתירא דקורע קרע א' לשתיהן ועיין
 נטור שהאריך נזה אי אמרינן דרינ״ב פליג ארישא נמי או לא: בישרו אותו שממ בנו וקרע. תיבת
 וקרע הוא מיוסר ויש נהלנה זו עירנונ דנריס ונראה שנן ציצ משקרע נישרו איתי שמה ננו ה״ז קורע
 והולך עד שמגיע לטבור הגיע לטנור ה״ז מנדל נין הקרע ג׳ אצנעות וקורע עד שנתמלאו לפניו נתמלאו
 לפניו הופך הקרע לאחוריו וקורע. וכן מוכח מגמ׳ דף כ״ו ופרש" שס מרמיק ג׳ אצבעות בצד אותו
 קרע וקורע נחמלאו לפניו מחזירו לאחוריו וחוזר וקורע לפניו: אלא נין שתי כו׳ מכאן עד פוחח יש
 כמה טעיות אכן הרמכ״ן כספר תהיא דף י״ח הכיא הלכה זו על מכונה וזיל תניא נאנל אין קורעין אלא
 כשתי המוריאות הקורע מן החיפה ומן הצדדי( לא יצא ר׳ יהודה אומר יצא עכיל. וכתכ הוא זיל פירש
 שתי המוריאות הס אימרא שנפי החלוק שנימין ואימרא שכפיו מן השמאל שעושין אותו כדי שלא יקרעו
 החפירוח וחפת החלוק מצירו על כית יד לפיכן הקורע מן החפת ומן הצדדין מכאן ומנאן חון ממקום
 סאימראות לפניו לא יצא: אין שעת הסכנה ראיה . שהיו גוזרי! על המצות ומשו״ה היו קורעי! מלמטה
 כדי שלא יהא ניכר: פוחח . היינו שבגדיו קרועים ולפי שאי! הקריעה ניכרת כו אינו חייב לקרוע וכן
 משמע מירושלמי דקתני שלמו לפניו מתחיל לאחוריו שלמו לאחוריו מחחיל מלמטה שלמו אלו ואלו נעשה
 כפוחח עכ״ל: הברםים כו׳. מיני גגדיס הן שאינן חשובי! משו״ה לא יצא בהן ידי חובת קריעה: קורע
 את המאחוי. פי׳ מתון קרע שנתאחה יצא וכן איתא כגמ' הקורע מן האחוי יצא ומפרש רג חסדא שם
 כאיחוי אלכסנדרס ונראה דהיינו כל צרכו הקט הכא וכן כחכו חוס׳ שם ואיחוי אלכסנדרס היא תפירה
 חשוכה שהפר כל צרכו עד שאין החפירה ניכרה ומשו״ה יצא: אא״כ עומד עליה . הכי איחא כמיק דף
 כיו דכעינן דוקא כמעשה שהיה דהיינו גכי יהייקיס ששרף המגילה כזרוע: מן הצופים. כיכ הטור גאויח
 סי׳ תקס״א ונתב הב״י דדוקא כשרואה מן הצופים אבל קודם לכן כיון שהוא עדיין רחוק לא הוי ראיה
 נלל: ה״ן מוסיף . לנאורה משמע שמישיף לקרוע נשניל המקדש . אכל א״א לומר כן חדא סאיך שייך
 מושיף משמע דבאוחו קרע מוהיף ובאמח קי״ל דחיינ לקרוע על מקדש נפ״ע ועל ירושלים נס״ע ועוד
 נשרואה ירושלים מן הצופים וודאי ראה המקדש שהוא עומד בראש ההר ונראי ליישב דמ״רי שראה המקדש
 תחלה כגון שנכנס כשידה חיכה ומגדל וראה ירושלים אחר המקדש מל זה קהני דמוסיף לקרוע וכן מחלק
 כגמרא כשרואה המקדש תחלה מוסיף מל ירושלים : עלה מוסיף כוי. מכאן עד סוף העני! קשה להכין .
 ונראה ליישנ ע״פ הירושלמי דמם׳ כרכיה פרק הרואה שאל שמעו! קמטריא לר׳ מייא כגין דאנא חמר וסליק
 לירושלים ננל שעה מהו שנקרמ איל בתוך ל׳ יום אי! אחה צריך לקרוע לאמר ל׳ יום צריך אמה לקרוע וכן
 כתוב כאויח סי' תקםיח וא״כ ייל כר״תא רהכא אמא לאשממינ! הך דינא וציל עלה ומזר עלה ומזר מיינ
 לקרוע על נל פרק ופרק ר״ל בל ל׳ יום ת״ב לקרוע: עלה וישב נס. דיל שנתיישב לדור בקביעות כירושלים
 קורע קרמ אחד ויוצא כניל ליישב גמרא דהכא: חלוק קרוע לחנירו. נ״ל הלוקח חלוק קרוע מחנירו אינו
 רשאי לאחיה אאיכ כי׳ יהא דחני חרהי גבי לוקח וגבי מוכר לאשמעינן דאחד הלוקח ואחד המוכר
 אסור ומהחלה המיוכ על המוכר להודיע ללוקח אס הוא מהקרעיס סמחאחין או לא ואס לא הודיע לו אסור
 ללוקח לאמה מן הספק אא״כ יודע ידאי שהיא מהקרעיס המחאחין וכיכ סטור סימן שיס: השואל חלוק
 מחנירו כד. וכגמרא דף כיו משיים יניח! לו דמי קרמו וכ״כ כשרע סימן שימ ואע״ג דאסור לאחות על
 אביו ואמו הנא שאני כיו! שאין החלוק בלו וכ׳כ בבאר היטב: אינו יוצא לקריגנ. יבגמרא גרסינן ס׳ו לא
 יגע נו כיון שלא הודיע משויה אסור לי לקרומ מליק של מכירי: הין גוזל אש סמח. לסי שלא קרמ על
 הממ שהרי הנגד היה קרוע מממלה ובגמרא גרס״ מ״ז גוזל אמ המייס והמסים לפי שהעולם סינרין שקרמ
 בשביל :מת והוא לא קרמ: אם לאלתר ממ. בסוף נדרים מפרש דמייני מוך בדי דיגור וכ״כ גשו״ע סימן
 שים : כל המציל כלים כו׳. כגו! שהיו אגיו ואמו מזרקי! גו בצים מלוג צערן אסור להצילן וליטלן מן

 המת

 לפי שבא לאדם חקלה על ידה דבר אחר שלא ההא בהמה עוברה כשוק כוי והכי איחא נמי כמדרש ילקוט
 וכת״כ סוף פרשת קדושים ועיש: סליק פרק שמיגי

 פרס תשיעי על כל כוי. מכאן ועד על חכס ועל ת״ח תמוה מאד שהוא היפך סוגית הש״ס דמיק
 דף כ״ה לקחני הכא מל כל המחיס כולן אינו קורע אלא רבו ונמ״ק קחני בהדיא
 רשביא אומר כל כעומד על המה נשעה יציאה נשמחו חייכ לקרוע הא למה זה דומה לשיח שנשרף והכי אי׳
 במסכח שנח דף קח. ואין לומר דהכא מיידי שלא כשעה יציאה נשמה אכחי קשס סיפא דקתני אלא על רבו
 שלמדו חכמה מאי איריא רכו הא על כל אדם כשר חייכ לקרוע אפילו שלא כפניו כששמע כין מיתה לקכורס
 ועל רנו חייב אפיי לאחר קבורה. ודוחק לומר דמיירי כששממ לאחר קבורה ואיכ שפיר קחני רעל כל אדם
 אינו חייב לקרוע צאחר קבורה אצא על רבו. דצא הו׳ל למסחס אלא לפרש. ועוד הא דאמר רשב״א חנם
 שמת נל העומד! כשעת מיתתו קורמין עליו וכפי א״מ קתני חכם שמה סכל נקרוניו הנל קורעי! ומונח
 החס דאפ״ שלא גשעח יציאה נשמה חייג לקרוע . ועוד דקשיא רשב״א ארשביא דבמס׳ מיק אמר רשנ״א
 כל העומד נשמח יציאה נשמס חייכ לקרומ משמע אפילו שאינו חכם והנא קאמר דוקא על חנם וגשעת
 יציאה נשמה. לכן ניל דכציל על כל המהיס כזלן אינו קורע אלא כפניו ועל אדם כשר קורע אפילו שלא
 נפניו וזהו נדעת הרמנין שהניא הניי נס" שימ. רשנ״א אומר נל העומד! נשמת מיתתו קורעין עליו ומיידי
 ככל אדם והכי נמי אמר רשניא כגמרא ועל חנם וחית ששואל׳! אותו דנר הלנה ננימ ואומרה קורעי!
 עליו אפ" לאתר קנורה וכיכ הטור ס״ ש״מ . שונ מצאתי נת״ה לרמנ״! ז״ל דט״ז עיג וז״ל הא דהניא
 באבל רבח׳ רשניא אומר חכם שמת כל שעומד! עליו בשעת מיתתו קודמי! נ״ל שהיא שיבוש ואדם שמת
 הוא צ:ל והיא היא הנרייהא השנויה במ׳ק עכ״צ והיינו נמיש: הכל חולצי! נו׳. כנר נתגתי לעיל דהנהו
 מינומ ועל מכם ומל מ״מ שייך לעיל לעני! קריעה ואח״כ מהחיל עני! חליצה הכחף יציל חכס שמח חולצי!
 לפניו נוי וה״נ אימא נמיק דכיכ ומליצה היא שמולן זרועו ומוציא נמפיו מון לקרע ונמצא זרועו ונמיפו
 מגולה : ואם אינן ראוין לחלון. פ" הטור בסי׳ ש״מ כגון שהנן גדול בהורה ואין כבודו לילן מלון נחף
 א״צ לחלון ועיז מייחי ראיה מריע כיון שהיה גדול הדור לא חלן: קורע נסכין • אס רצה קורע כסכי!
 כדי שלא יקרע יוחר מדאי אבל על אביו ואמו חייב לקרוע דוקא ביד והכי איחא נמיק דף כ״ב :
 אינו מכדיל קמי שפה. כך הגרסא בגמרא ופי' רש׳י שם מגימגס קצמ אבל מבואר יוחר גניי וזיל מבדיל
 קמי פפה שהאימרא שעושי! סניכ לכיה הצואר צריך שההא קרוע כדי שיהא הקרעים נראין כשנים. אבל
 נשאר מהים א״צ להכדיל קמי שפה וכיכ הטור על נל המסיס רצה מניה שפה הנגד שלימה וקורע מהשפה
 ולמטה ועל אכיו ואמו צריך לקרוע כל השפה: של חפלה. כציל קרע של חיפלוה ונ״ה כגמרא ופי' רש״י
 כלומר שאינו יוצא ידי קריעה: ותוספתו נל שהוא. סני איחא נמיק דף כיו ופי׳ רש״י שאס נכר קרע
 ואחינ אירעו אבל אחר מוםיף על קרע הראשי! וסגי ננל שהוא ולא כעי לקרוע טפח כמו נתחלה :
 עד הטיגור. ציל מד הטבור ומיידי לעני! הוספה שאס תנפוהו הרנה אנילות זה אחר זה מוסיף על נל
 אחד כל שהוא עד שמגיע לטבור ואז מרחיק שלש אצבעות מ! הצד וקורמ והכי איתא כמ״ק דף כיו ולקמן
 כהן פרק: הקטנים אמרים קורמין להן. כמ׳ק דף כ״ו גרסינ! מקרעי! לקטנים מפני עגמת נפש פרש"
 לא שהקטנים חייכין כאכילות אלא מפני עגמת נפש כלומר נדי שיככו הרואין: הקורע לשם ככור. פי׳
 שאינו מחויכ מן סדין לקרוע כגון שקרע על חכם שמת מוחר לשלול מיד והכי איחא כמ״ק דף כ״ה חכם
 כיון שהחזירו פניהם מאחורי המטה שוללין מיד ועיש בהיס׳ שפירשו פ״ אחר. וכן משמע בכ״י סימן ש״מ
 דדוקא על חכם שאינו רכו מוהר לשלול מיד וכיכ בשי״ע: אפיקרםין כו׳. כמ״ק דף כיכ איחא אפרקסותו
 אינו מעכג אה הקריעה פרשיי שודר. שעל ראשו אינו חייב לקרוע והטור כחג פי׳ אחר שהוא כגד החיתון
 שמקגל הזיעה וכן משמע גמסכח דרך ארן כפ׳ הנכנש למרחן שהוא כגר התהחין: קורעת את הפנימי.
 כלומר הכגד ההחחו! קורעח החלה משוס צניעוח והופכחו לאחריה ואח״כ קורעת העליון והתחתון מכסה
 אה לכה והכי מוכח כמויק דף כיכ: שולל • היינו שאינו חופר כל צרכו אלא מעט שעדיין ניכר הקרע:
 ועל אכיו כו׳. וכמיק דף כיכ גרס" הכי ועל אכיו ואמו שולל לאחר ל׳ ואינו מאחה לעולם : אשה שיללח
 מיד. כגמרא גרסי׳ נמי דאשה שוללת מיד אכל הא דקהני הכא ומאחה לאחר שלשה ליחא כגמרא גס הטור
 לא כהכ אלא כלשון של הגמרא וכינ דטעית סופר הוא מה דקתני הכא מאחה לאחר ג׳ דכשלמא לשלול
 דמוחר שפיר משוס ככודה אכל למה יהא מוחר לאחה לאחר ג'.־ הוא דוחק כוי. כצ׳ל הוא דוחה את כמטה
 כלימר שממהר להוציאו אבל באביו ואמו אינו דומה וממהר להוציאם : ואינו מרבה בעסקו. ריל אינו מרכה
 בשבחו נשעח הספד אנל באביו ואמו מרבה בעסקו כלומר נשעה הספד מרבה בשבחי. יאין למקשומ מהא
 דאיחא כמיק דף כיכ על כל המחיס רצה ממעט בעסקו רצה אינו ממעט ועל אביו ואמו ממעט במשקו
 איכ היכי קתני הכא איפכא רעל שאר המתים ממעט כעסקו ועל אכיו ואמו אינו ממעט אמנם לק״מ דהרי
 מיני עסקים נינכו לעסקו האמור בגמרא היינו בסחורה שעל שאר מתים אינו ממעט בסחורה ונ״כ רש״י
 שס ובאביו ואמו ממעט בסחורה • ועסקו דקתני הכא היינו בשבחו ט״ו קתני רעל שאר מתיס ממעט ועל
 אביו ואמו אינו ממעט. יכינ מדברי הרמבין נתהיא שכתב תניא באבל רבתי על כל המתים כולן מרבה
 ומשקיו ומתגנה מל אביו ואמו משתבח בריא שהיו כדאי אבל לא היו כדאי אל ירבה כעשקן שאינה אלא
 וונוולן והיינו ממש כמיש: או ליל שגה. ריל שהוא ממוך לליל שנמ אף טנ אביו ואמו דוחה המטה ונגמ׳
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 מציל אם עד שלא הניע לארון מציל ואם משהניע לארון אינו מציל אבל של ד׳ יומי הגלילי ונתן דשות לאחד שידבר על ידו מעשה שמת בנו של ר׳׳ע
 מלמדין לאדם שלא יהא חובלן M והלא אמרו כל המרבה כלים על המת הרי והיה יושב ודורש כל היום W זה מעשי. היה ביד רבי והיה דורש כל היום •
 זה עובר משום בל תשחית דברי ר״מ ר״א בר צדוק אומר מגוולו רבן גמליאל (י) אבל שבת הראשונה איגו גכנס לבית הכנםת שניה נכנם ואינו יושב
 אומר מרבה עליו דימה רבי נתן אומר(א) היא כסותו שיורדת עמו לשאול במקומו שלישית גכגס ויושב במקומו ואיגו מדבר רביעית שוה לבל אדם
מלרבי M שמעון אומר בראשונה (ובשניה) אחרים באין אצלו ומנחמים אותו

 היא באה עמו לעתיד לבוא שנאמר (איוב לח) תתהפך כחומר חותם ויתיצבויג
יה היא כראשונה שלישית היא כשניה רביעית M שוד! לכל אדם(ר״מ  כמו לבוש: ^׳שנ
 ץי£ו*ר״י יזי^ץיריו אומר בראשונה ובשניה אינו בא לבית הכנסת שלישית נכנס ויושב במקומו
ן suy י רביעית שוה לכל אדם) במה דברים אמורים בבית הכנסת אבל בבית המדרש ע  J ר
 (כ) אבל כל זטן שטתו טוטל לפניו פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומכל עולה ואפילו בשבת ראשונה [ליל שבת בין השמשות מנלה את ראשו במוצ״ש
 מצות האמורות בתורה ואם רצה להחמיר על עצמו הרי זה לא חוזר ומכסה אותו ליל שבת בין השמשות הופך קריעה לאחריו במוצ״ש הופכו
 לפניו]00 חכם שמת בית המדרש שלו [י] משנין את מקומן ושאר כל בתי
 מדרשות משנין את מקומן [אב״ד שמת [כ] בתי טדדשות שלו בטלין ושאר
 כל ב״ד ומדרשימ משנין את מקומן] נשיא שמת כל בתי מדרשות בטלין ולא
 היו [ל] בטלין ומטיילין בשוק אלא יושבימ ועומדין עגומין ודומין כבני אדם
 שאין להם פרגם משהגיעה שעת העמדה יעמדו בית הכגסת קורין שבעה

 יחמיר מפני כבוד המת 00 הגיע זמן קריאת שמע כל העם קורין והוא שותק
 עמדו להתפלל הכל מתפללימ והוא מצדיק עליו את הדין ומה הוא אומר רבון
 כל העולטיט חטאתי לפניך כטעט מחובותי ננביתי והלא הרבה מכן הייתי שוה
 יהי רצון מלפגיך שתגרור פרצותינו ותנחמנו רבי שמעון בן אלעזר אומר אף
) אבל אוכל אצל חבירו ואם אין לו חבר אוכל י )  הוא שואל לכל צורכי המת י

 בבית אחר ואם אין לו בית אחר עושה לו טחיצה ואוכל ואט אין יכול לעשות״^וממעטין בעסקן ועומדין(ל) אין אומרים לא הלכה ולא אגדה בבית (מדרשו
 לו מחיצה הופך פניו מן הטת ואוכל ואינו טיסב ואוכל ואינו אוכל כל צרכו של) אבל צריך לשאול טתחילין בהלכות אבלים ופורשים לעניינים אחרים
 ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ואין טזמניט עליו ואין W אומריט לו ברך וחוזריט וחותטיס בהלכות אבלים רבי חניגא בן גמליאל M אומר [אומרים]
 בד״א בחול אבל בשבת אוכל כל צרכו ואוכל בשר ושותה יין וטזטניט עליו אגדה בבית טדרשו של אבל ביהודה נותנין שלום בכניסתם ובצאתם

 ר״נ אומר אבל בשבת כאילו שאינו אבל • (ה) אין מוציאין את המת סמוך ללמדך שאין אבל בשבת •
^ י ״ ז * י - ן -  לקריאת שמע אלא א״כ הקדימו שעה אחת(או שאחרו שעה אחת) הוציאו״?״* ^ ״

ר ח ק א ר ) את שלפני הטטה את שלאחר המטה את שלפני המטה צורך ע ו  מבלי הטטה(
ף שמתו בו שני מתימ מוציאין את הראשון M ואין טלינין את הראשון י  בהן פטורין מן ק״ש W ומותדין בנעילת הסנדל אלו ואלו פטורין מן התפלה »
^ [״]ומוציאין את השני [ע] מפני שאמרו כל הטלין את טתו הדי זה [ם] ה א ל  (ומן התפילין) 0) קברו את המת וחזרו אם יכולין להתחיל ולגמור עד ש

י  יגיעו לשורה [ד] עומדין ואחר כך קורין ואם לאו ^דין וטועללין ואחר כך ׳ ׳ ׳ י
 עוטדיט בשורה • 00 שורה הפגיטית הרואה פגי אבליט פטורה והחיצוגה
 חייבת ר״י אומר אפי׳ אין שם אלא שורה אחת העומדים לשט אבל פטוריט
 לשם כבוד ירדו [ה] לפסנן הרואים פגי [האבל] פטורים ושאיגם רואים פגי
 האבל חייבין ר״ש בן אלעזר אוטר קבר שאולה היתד, לר״ג ביבנה שהיו טכניסיט
 את המת לתוכה ונועלין את הדלת לפניו ובאין ועומדיט בשורה (ומזמגים)

 מניולו אם לחפור לו קבר או להביא לו תכריכין או בדי שיבאו קרוביו ממקומ
 אחר מלינו ואין בכך כלום • חכם ותלמיד מוציאין את החכם • תלמיד ועם
 הארץ מוציאין את התלמיד י היו שניהם חכמים שניהם תלמידים שניהם עמי
 הארץ מוציאין את הראשון • איש ואשה מוציאין את האשת מפני שהאשה
 קרובה לניוול • דברים שבין איש לאשר, מניחין את האיש ברחוב (ט) ואין
 מניחין את האשת עולין בחבר עיר על האיש ואין עולין בחבר עיר על האשה
 עטנחטין] ופוטרין את הרבים ואח״כ מעלין אותן לירושלםנסתם הגולל מכםה״״ (ד׳ יהודה אומר אם יש לה בנים קטנים) מברין על האיש ואין מברין על
 את הראש [בא לעמוד בשורה מגלה את ראשו ופוטרן יצא חוץ לשורה טכסה] האשה ד׳ יהודה אוטר אם יש לה בנים קטניט טברין עטהן הוציאו את הראשון
 את ראשו גכגס לתוך ביתו באו אחריט לגחטו טגלה את ראשו ופוטרן. וקברוהו אין עומדין עליו בשורה ואין אומרים עליו ברכת אבלים עד שיוציאו
 00 חבט או תלטיד חכט שטת לו טת באין ויושבין לפניו ונושאין ונותנין השני הוציאו את השני וקברוהו באין ועוטדימ בשורה ומנחטין ופוטריןאת
^׳הרבים (אף על פי שאמרו) אין טנחטין שני אבליט כאחד אלא אם כן כבודם  בהלכות אבלים ואם טעו טשיבן בשפה רפה והוא אינו שואל [ו] אם רצהז
 מדבר ע״י עצמו ואם לאו נותן לאחר רשות ומדבר על ידו • מעשה שמת בנו שוה אץ מוציאין שני טתים בטטה אחת אלא א״כ כבודם וקילוסן שוה מעשה
 באיש אחד באושא שנפל הבית על שני בניו ועל בתו ובאו ושאלו את רבי של דבי יהודה ונתן דשות לאחר שידבר על ידו מעשה(בבנו) [שמת בנו] י ׳ י ׳ ״

ה ד ו ה  גוסחת הגר״א י
 [א] וכל המרבח (יגירסח מרי״ף וראיש סיג דמ׳ק ועור מפני שאמרו כל המרכס): [ב] מברכים עליו בד״א :
 [ג] ואסורין בנעילת הסנדל ואת שלאחר המטה צורך בהן חייבי! בק״ש ומותרין (ועיי מיס' ברכומ י׳ז
 מ׳כ ליה ה״ג ונ״פ הפוסקים וכיה גי׳ סה״א כוכא בניי כאן ואולי גס גנוסממ רנינו כציל שלאחר המטה שאין
 למטה 5ורן): [ד] קורי! ואח״כ עומרי! ואס לאו עומדין ואח״כ קורי! וטתפללי! • חעומדיס בשורה :
 חטישיה שוך.: [י] בטל ושאר : [כ] כל בתי טדרשות שבעירו בטלי! ושאר כל בתי מדרשות : [ל] הולכין

 הגהות הגרי״ב
: (ג) [נרכומ ינן•]: (ד) [פס יז: מ״ק כג:] : [ :  (א) [עי׳ כמונומ קיא:]: (ב) (ברכות יז: מיק ע
 (ה) [כרכוש יט•]: (ו) [שם יז:]: (ז) [שם]: (ח) [שם ימי]: (ט) [מיק כאי]: (י) [שם כג•]: (כ) [שם

 כנ: עיש] : (ל) [שם «•] : (מ) [שם «•] :
 [ה] לגחטן : [ו] ואם היו רבים צריכים לו טוהר : [«] טעשה ברבי: [ח] יהודה : [ם] היא כשלישיה 1

 וםטיילין בשוק אלא נכנסין ומטין ויושבי! ענוטין כבני אדם שאי! להם פרנס הגיע שעה העטרה יעטרו יטטעטין בעסקן בני הכנסת נכנסין לביח הכנסה וקורי! שבעה ויוצאין: [ט] היה אוטר הגדה בבית
 האבל ביהודה בשבת נותנין שלום בכניסתם וביציאתם: [נ] ואם: [ם] טוציאין: [ע] אע״פ: [פ] עובר בלית :

 לב חכמים
 פרה י ואינו אוכל כיצ ולא שותה כ״צ • כיה כירושלמי סיג לנככות ופ״ג למיק • וכהב הנ׳י נסי' שמ״א למשו״ה השמיטוהו הפוסקים כיון ללא נוכר זה ככריימא לגמי זיר! [נכרכומ ונמיק] משמע דלא קי׳׳ל
 י סכי: אבל בשנת מיסכ ואוכל [וב״מ בגמ' וירושלמי נכרכומ וכמ׳ק] ואוכל כיצ ־ כצ״צ: ר״מ אומר כראשונה כו׳ • בירושלמי פ׳ג למ׳ק אימא רש׳א אכל כשבה הראשונה הולך לנהכ״נ ואינו יושנ כמקומו •

 בשניה יושכ כמקומו ואינו מלבר • כשלישיה שום לכל אדם [ורנרי דיש והכא מני לה המס בשס ר׳י וכגירסמ מגר״א] ועי׳ מס״א וצ׳׳ע:
 נחלת יעקב

 כימו שהרי הכל נננשין לבימו לנממו ופרשי" שודאי לא יצא מפממ ביתו אלא שניה אינו יוצא מפממ בישו
 שלישיה יוצא ואינו יושב במקומו כוי פכ״ל. ונראה דהכי צ״ל נמי הכא רש״א בראשונה אמרים נאי! אצלו
 ומנממו אלא שניה היא כראשונה ר״ל שאינו יוצא מפממ כיחו שלישיה היא כשניה שיוצא ואינו יושב כמקומו
 רכיעיה [היא כפלישיש] יושב כמקומו ואינו מדבר ממישיס שוס לכל אלה. אבל הא לקהני הכא בראשונה
 ובשניה אמרים באים צנממו איא להעמידה דהא כשניה אין אמרים כאיס אצלו לנממו אלא וודאי דכציל כמיש
 חסו מסכים לגירסמ השים: רימ אומר בראשונה כוי. ר׳מ פליג אר׳ש כשלישימ וכלכיעימ ללר״ש בשלישית
 אינו יושג כמקומו ולרימ יושב כמקומו יפליג נמי ברביעית דלריש איני מדכר ילרימ שוה לכל אדם ברביעית
 אמנם גגמ׳ לא הוזכר כלל דעה ר״מ ומצאמי כירושלמי דמ׳ק ממש כמ׳ש ועיש: חכם שמת כו׳. מכאן
 עד סוף הלכה זו יש איזה טעיומ. אכ! הג״ יומר נכונה במ״ק דף כיכ וזיל מיר מכס שמה גיה מדרשו
 נטל פרש״י אות! שרגילי! ללמוד מורס מסיו. אניל שמת כל כתי מורשות שבעירו בטילי! ונכנסי! לנסכינ
 ומשנין אש מקומן כו׳ נשיא שממ כל כמי מדרשות בטילי! ימי הכנסת נכנסין לבית סכנסס וקורי! שכטה
 ויוצאין פרש״ וקורי[ שגעה גסית לאין ממפללין ימד כבימ הכנסמ אלא כל אחד ממפלל ככימו ר״י גן
 קרמה אומר לא שילכו ויט״לי בשוק אלא ׳ישכין ולימין כי׳ עכ׳ל הגמ׳ וכצ״ל נא!: צריך לשאול. אס
 צריך לשאול שוס דבר מממילין בהלכות אכלים ומותמיס כהלכות אבלים: רחביג אומר. כציל אמרו עליו
 על רמכיג שהיה אומר הגדה ככימ האכל וכיה כמ״ק דף כ״ג ונראה דדוקא כשכמ ממיר רמכיג לומר סגדה
 בכית כאבל וכן מוכח מדברי הב״ כסי׳ שדימ על הא דכתב הרמבין שאין אומרים הגדה בכית האכל אפ״
 כשבת וכתב הנ׳י והיינו כת״ק לרחב״ג משמע לרחנ׳ג אינו מתיר רק בשנת: גוהגין שלום. ריל כשבת היו
 נותני! שלום לאבלים בכניסתם וביציאתם וביה בירושלמי ונראה למזה הוי ראיה ללכלי לחכיג למתיר לומר

 הגדה כשכמ צפי שאי! אכל כשבת: סליק פרק עשירי
 פרס אחד עשר עיר שמחי גס שני מתים כי׳. חסר כא! בנא א׳ ומצאתי הלבה זו במהיא להרמכ׳ן
 1 זיל לף ליל ע׳ל נזה הלשון עיר שמחו גה שני מחים מוציאין אס הראשון ואחיכ

 מוציאין את השני. אס היו מלינין הראשון מוציאין את השני מפני שאמרו כל המלין אמ מחו היז מנוולו
 עכ״ל. פ" אס היו מלינין הראשון לבנודי כגון להניא ארזן ומכריכין כלקתני לקמ! רנענין זה מותר להלין
 מהו משויה מוציאין השני ממלה וכ׳כ סטור ם" שנ״ד כשם אכל רכהי וכצ״ל הכא כמ״ש : שגיהם עיס
 מוציאין אמ הראשון. מיינו אומו שממ ראשו! מוציאין מחלה: ואין מניחין אה האשה כו׳. מהני׳ כמיק דף
 כ׳ז אין מנימי[ המטה נרמיב. פי׳ בחילו של מועד שלא להרגיל אה ההספד ולא של נשים לעולם מפני
 הננוד . פרש״י לפי ששופעת זינה. והיינו קרינה לניייצ דקחני הכא וכיב סטיר סי׳ שנ״ס: בחבר עיר •
 כלשון הזה הניא הטור סי' שניה וסרנה פירושים נאמרו נפיריש מנר עיר יהננון לדטחי מה שנחנ הפרישה
 שם וזיל בערוך ערן מכר מכיא כמס מקומומ שכמכ שם מכר עיר ופי׳ שהוא גדול כעיר אשר יועדו אליו
 כל הזקנים שנאמר כל אלה מכרי כי׳. פ״ אמר צימר מקום שממברין בני העיר לסמפלל כו ע״כ וע׳ל זס
 יש לפרש כאן שהיה מנהגן לברך נרמזכמ של עיר כדלקמן סימן שעיו וקורין אומה חכר עיר לפי שט״
 גדול העיר נחקבצו כילם נמקים שהוא עומד שם לפי שכולם נגררים אחריו ולכן קורין הקינון עיי עכיל.
 והשחא קאמל הכא שאין מילין כחבל מיל עצ האשה שאין ככול לגלול הטיר לעלות בשביל האשה וכיס השיך
 שש יכחכ סט׳ז אכל פשיטא שכל שארי וכרים מישין לאשס כמו לאיש: רי״א אס יש לס כניס קטנים. כצ״ל
 אס יש לה כניס קטנים מולין כחבר מיר עצ האשה . אכן הרמכ״ן הביא הלכה זו ולא הביא לכלי יי' יהורם
 אלא נסיפא גני הנראה. אכל נראה דצקימ מל גי׳ דהכא כיון דמיקר טטמא הוא שאין כבודו של גלול
 לעלוח נשניל אשס אנל ניש לס נניס קטנים לא שיין טמס זה וכן נראה מדנרי המרדני הניאו סנ״ סי׳
 שמ״מ וזיל ונסנ מור שם דטממא דאין מנרין מל האשס משים הרגל מנירה והן מהאי טעמא לאמר
 שנקגר המת שרגיל׳! ללוות האגל לביתו היכא לליכא אניליס אלא נשים אי! ללוותם מכיל משמע דיקא כשאין
 שם אלא נשים לגל אגל גיש שם גנים קטנים מוסר והיינו כלמת ליי להנא. וצ״ל לס״ל למרלכי לר״ לא
 פליג מל המיק אלא לפרושי לגרי ס״ק אתא וכמ״ש הגי׳ גס״ שטיח גגי הגלאס לאליפ סא קייל סלכהא
 כמיק: ואין מגרין מל האשה. כמג הרא׳ש דוקא אנשים אין מגרין מפני הרגל מגירה אגל פשיטא שהנשים
 מגרי! אומה וכ״כ מג" גשמו ס״ שעימ: די״א אס יש לס גנים קטנים מגרי! ממהן. כמג הג״י דר*
 לא פליג אלא לפרש מלמא למ״ק אכל המליט כמכ דר״י פליג ואי; כן ההלכה. וכן נראה מדגרי סשיע
 דסיל דר״ פליג מדלא הגיא סמילוק של גנים קטנים אט׳כ לם״ל דר" פליג אמיק והלכה כמייו: אעיפ
 שאמרו אין מנממין כו׳. סרמנין נמסיא דף ליד סניא נריימא זו וגרס ואין מנממין שני אכלים כאמם
 וכיכ הטול ס" שניר וכהנ הנ״ וז״ל נראה לה״נו לומר למשוס שהיה נראה שינממו לגי אנליס אלו כאמל
 קמיל דלא אאיכ כביו! שוס אנל אם אין כגוון שומ מנממין את זה זמוורין ומנממין אס חנירו או יחלקו

 לשני

 המת לפי שאסורין נהנאה כשהיו מל המת ודוקא כמטה הנקברת טמו כדמסיק לקמן יש מציל ויש שאינו מציל
 והכי מסקינן כסנהדרין דף מ״ח וכ״כ סטור סימן שמ״ס וטיש בטור שהביא כל ההלכה זו והטמס שאותן גגדיס
 סנזרקין מל המטה שנקגרס ממי אסור בהנאה משוס ואחא לאמליפי כתכריכי המת: משהגיע לארון. אט״ג
 יגמס׳ סנהדרין קחני משהגיע למטה אין זה סותר להן דהכא במיש הפרישה לפי שהיה הארון מונח מל המטה
 כולה מד מילתא היא: יהא חונלן. כצ׳ל שלא יהא מגלן וכיה גטיר: כמו לגוש. משמע כמו שהיה לגוש
 גשעמ מימס נ! יעמוד לממ״מ המתים לנן לא ירנמ מליו לזרוק כלים נשמת מיתה ונן איתא נירושלמי דסוף

 נלאים דמסך קרא ילפ״ שיעמדו בלבושיהן לממיימ מממיס: סליק פרק תשיעי
 פרס עשירי אבל כל זמן כוי. בריש פרק מי שממו מסיק סשיס דלאו דוקא מוטל לפניו אלא כיון
 י י דמיטל עליי לקוברו כמוטל לפניי דמי: ואם רצה כו׳. סכי אימא כירושלמי דברנות
 ועיש כמוס׳ ר״פ מ׳ שמחו והכ״י כאיימ ס" ע״א האריך בדין זה יהמיהא לי שהביא כמה ראייה שאין רשאי
 להממיר על עצמו ולמה לא מגיא מנר״מא דמכא : ומהו אומר כוי. כמס׳ כרכומ דף ׳׳ט אימא אמר אכיי
 לא מכמיא ליס לאינש למימר סכי משוס אל יפסח אדם פיו לשטן: אבל אוכל אצל מגירו. היינו גמי
: ואיא לו ׳  שמחו מוטל לפניו והכי איהא כהדיא כר״פ מ״ש מי שמחו מוטל לפניו אוכל ככיח אחר כי
 גרן. ונגמ' גרס״ ואינו מברן והיא היא והיינו שאינו מכרן כרכה המוציא ועיין כחוס׳ במ״ק דף כ״ג
 שהאריכו נזה אנל לגי׳ לסנא לק״מ קוש״חס שם: ר״נ אומר אנל כו׳. וננרנוה וגמ״ק גרס״ רשג״ג אומר
 מתוך שנתמייג «אלו נתח״ג ננולן ומפרש ר׳ יוחנן משמיש המטה א״נ ללס׳ק אסור נחשמיש המטה דדנר
 שנצנעה נוהג ולשנ׳ג מתיל אפיי תשמיש המטה . ומיינו לקתני הנא אנל נשנת נאילו אינו אגל ריל ומותר
 אפילו בתשמיש המטה: אין מוציאי! כוי. פרש״י ננלנית לף י׳ט לפי שאס מיציאין סמיך לקיש ינטלו מקיש
 והכי איתא נמי כירושלמי כדי שיקראו ויתפללו: הוציאו סכלי המטה . הלשון מגומגם גס מסר כאן
 בגא אמס. אגל מצאת• הלכס זו יומר ממארס גס׳ תמיא לרמנ״ן ז״ל וז״ל תניא נאנל הוציאו שכלי המטה
 ומלופיהן ומילוסי חילופיהן שלפני סמטה צורן גהן פטורין מן הקיש ואסזרין כנמילת הסנדל אח שלאחר המטה
 שאין למטה צורן גהן מ״גי! גק׳ש ומיתרי! גנעילת הסנדל. והטעם שנושאי המטה אסורין גנעילמ הסנדל
 כמכ כטור יויד סי' שנ״מ כשם ירושלמי הכתפיס אסולין מעילת הסנדל שמא יפסוק סנדלו של אמד מהן
 ונמצאו מעכב מ! המצוס : מן מהפלה ומ! המסלין. וכר״פ מי שממו גרסי' פטור מן המפלה ופרש״י הטעם
 ללאודאוריימ׳היאוכיכ כמוס׳ שם אבל במפלי( הוי הדי! כמו כק״ש: אם יכולין להממיל כוי. מכא! עד
 ואמיכ מומרים כשורה כל העני! נדפס משובש וכמתני׳ דכרכות גרסי׳ סכי אם יכולין להתחיל ולגמור על
 שלא יגימו לשורה יממילו ואס לאו לא יחחילו. וסרמג״ן נס׳ הה״א דף ל״ג מיד הגיא הלכה זאמ כצורהה
 במ״ש כאן ולא הרגיש כלל שהלשון משמע להיפוך כלשון סשיס וכשבא לפרש הלכה זו פירשה כפשטא דשמממין
 וא׳כ נראה להדיא שטיס יש כאן יציל כמיש כגמ' דכרכוס וכהג סכ״י כשם הרמכ״ס הא דאמרי׳ ואס לאו
 לא יחחיצו אלא מנחמין תחילה היינו כשיש שהיה אח׳כ לקריה. אמנם מדגרי סהוייט ס׳ מ״ש משמע דאפי׳
 גאין שהות מותל לניחום אגליס הוא מצוה לאורייתא והעוסק נמצוה פטור מן המצוה: שורה ספנימיח כו׳.
 מלתא גאנפ" נפםיה היא יה״ק כשטומדין גשורה לנחם האגל הפנימית פטולה ומפרש מסו פנימית הרואה
 פני אבלים והכי איתא נמתנ״ ינרכות וגגמ׳ דף י׳ח פלוגתא דת״ק וריי: לשם כגיד. כצ״ל לשם כגור
 ח״נין ונגמ׳ גרס״ הנאים מחמת עצמן חיינין ופרש״ שלא נאו צשס אנל אלא לראות המאורע חיינין והיינו
 לשם הנול לקתני הנא וסבי איתא נמי בירושלמי מרכות: ירדו לססגן. ונירושלמי גרס" ׳רדי להספד ופ״
 המפרש מקום מיוחד היה לסם שסיו מספידי! ואפשר שהים נקרא פסגן: הרואים פנים. ליל פני ההספל
 שפניהם לסספד אפ" לא באו אלא לננוד פטורים . ושאין רואי! פנים מייני! כציל ולא גרסי׳ הנא פני אנל:
 ומזמגין. כציל ומנממין ופוטרין אמ הרבים ימיין בראיש פ' אימ סי' נ״ה ומרמבין בדף ל״ח מיד כהב בהדיא
 כמ׳ש גשם אגל רגתי: מכסה את מראש. לפי שאגל מייג גמטיפמ הראש וגפ׳ אימ דף ט׳ו ילפינ!
 לס מקרא : מגלה אמ ראשו ופוטר!. וכתג סטור סי' שפיו הטמס שמגלה ראשו מפני כגוד הטם:
 חכם או חיח כו׳. כל הלכה זו הגיא הטור גסי' שפ׳ד ומפרש סטור הא דקסני רצס מדכר ט״י עצמו
 סייגו כשמשיג! גשטמו אס רצה מדגר מיי עצמו או מ׳י אחר: ביד רגי. סרא״ש גרש ממשה גכחו של רגי
 גביה שמרים והיה דורש כל סייס. ואפשר לומר רכל הנהו סנאי לא סליגי מידי אלא מ״ר דמוחר לדרוש כל
 סיום מיירי ברכיס צריכין לו ומאן דאסר מ״ר׳ באין רכים צריכין לו וכיכ הטיר ס" שפ״ד לחלק כהכ׳ מיש
 ואחיכ מצאה׳ כס׳ הה״א כדף נ״ט מ׳כ שהביא הלכה זו וכחג גהדיא כמיש דםיסא מ״ר׳ ברכים,צריכין לו
 ואפילו בהצכוס אמרומ דורש ורישא דקהני אינו שואל אבל משיכ כסלכוח אכלים וכן ככל אדם טכ״ל:
 רש״א כראשונה וכשניה כו׳. ר״ל כראשונה וכשנים אינו צריך לומר שאינו נכנס לכסכ׳נ שסר׳ אמרים כאין
 אצלו לנממו. ובגמ' למויק דף כיג איתא גסייא הכי בשם ר״י לא הוצרכו לומר שכת ראשונה לא יצא מפממ
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 יהודה ואטד להט הוציאו שלשתן כאחת ונתנו את החתנים בראש אחד ואת חמשה יו״ט לאחר השבת כפיית הטטה ד׳ שני ימים טובים של ראש השנת
 הכלה בראש אחד והיו מקלםין לפניהם ואומרים הוי הוי חתגימ והוי הוי כלה •״׳'6כפיית המטה נ׳ (לא פחות ולא יותר) • מאימתי כופה אד& •טטתו משיצא
 המת מפתח ביתו כדברי ר״א רבי יהושע אומר [ז] עד שי|תם הגולל מעשה
 כשמת ר״ג הזקן כיון שיצא מפתח [ח] החצר אמר יכפה:§4ת הטטות [וכיון

 שנסתם הגולל א״ל ר׳ יהושע כפו את הטטות] א״ל כבר כפינו על פי זקן:

 פרק שנים עשר
 (0 יום שמועה כיוס קבורה לקריעה ולאבל ,למצות. ז׳ ולטצות ל׳ אבל
 לאכילת קדשימ איגו אלא כמלקט עצמות אלו ואלו לא אוכלין
 קדשים [ט] ר״א אומר(ח) שמועה קרובה בתוך ל׳ יום גוהג שבעה ושלשים יתר

 אין עושין שגי הספידין בעיר אחת אלא א״כ יש שם כדאי לזה וכדאי לזה • אין
 מקלסין שתי כלות בעיר אלא אם כן יש שם כדי קילוס לזו וכדי קילוס לזו
 ר״ש בן אלעזר אומר אעפ״כ אסור משום איבה • המת והכלה שהיו מקלסין
 ובאין זה כגגד זה (א) מעבירין את המת מלפגי הכלה מפגי שכבוד החי קודם
 את M המתים י המלך והכלה מעבירין את הכלה מפגי כבוד המלך אגריפס
 המלך עבר לפגי הכלה ושבחוהו חכמים אמרו לו מה ראית אמר להם אגי
 W כתר גוטל בכל יום וזאת תטול בתריה שעה אחת • אין מבטלין תלמוד
 תורה מפגי המת והכלה אבא שאול אומר המעשה קודמ לתלמוד תורה כך

 היה רבי יהודה עושה בשעה שהיה רואה את המת ואת הכלה שגקלסין ובאין מכאן איגו גוהג אלא יומ א' בלבד *([ר״ע אומר שמועה קרובה כל י״ב חודש
מל,אגוהג ז׳ ול׳]) וחכמים אומרים אחד שמועה קרובה ואחד שמועה רחוקה גוהג

 (זהכגגדזה) היה גותן עיגיו בתלמידים ואמר המעשה קודם ללימוד • (>0האשההנ
 שמת חמיה או אחד מקרובי בעלה הדי זו לא תכחול ולא תתקשט אלא גוהגת שבעה ול׳ מעשה שמת אביו של ר׳ צדוק בגגזק של מדי ובאה שמועה לשלש
 עמו כדרך שהוא גוהג אף הוא שמת חמיו או אחד מקרובי אשתו איגו כופה שגים וגהג עליו ז׳ ול׳ • כל שקורעים עליו בשעת מיתתו קורעין עליו בשעת
 להתקשט אלא גוהג עטה כדרך שהיא גוהגת י (0 כיבוד הבית והדחת הכוסות ליקוט עצמות כל שאיגו מאחה בשעת מיתתו איגו מאחה בשעת ליקוט
 והצעת המטות אין בהם משום מלאכה לאבל•(י)(דרגש המקפת איגה^׳,אעצמות: ליקוט עצמות איגו אלא יום אחד בלבד לפיכך איגו טלקטןאלא
 גכפת רבי שמעון בן אלעזר אומר מוריד קלמגטרין שלה ומגיחה כמות שהיא) • עם חשכה לקטן כל אותו היום [י] חשכה באותו היומ שלאחריו • אין
 חמשה אחים שהיו אוכלין על שולחן אביהם ומת אביהם בזמן שכל אחד עומדין עליהם בשורה ואין אומרים עליהם ברכת אבלים ותגחוטי אבלימ
 ואחד הולך וישן בתוך ביתו כופה בתוך ביתו ואם לאו איגו כופה אלא בביתהגי״אאבל אומרים עליהן תגחומין לעצמן אין(אומרין) עולין עליהן בחבר עיר אבל
 שמשתמשין בו בלבד היו [ג] חמשה בתים בזמן שמשתמשים בכולן כופין מברין עליהן בתוך ביתו של אבל [כ] רשב״א אומר היו סובבין מטות כפויות
 בתוך כולן ואם לאו אין כופין בתוך כולן אלא בבית שמשתמשים בו בלבד חשיבה הרי זה איגו זוקפן • כך היו חבורות עושין בירושלם אלו לבית
 הדר באכסגיא אצל חבירו אם לבו גס [י] כופה ואם לאו איגו כופה היה האבל ואלו לבית המשתה אלו לשבוע הבן ואלו ללקט עצמות• לבית האבל
 מהלך בדרך ושמע שמת לו מת אם יכול(לעשאן לאחרים) הוא כופה ואם״י״אולבית המשתה בית המשתה קודם לשבוע [הבן] וללקט עצמות לשבוע הבן
 מקדיםין לאו איגו כופה׳כופה אדם מטתו על גבי שתי ספסלים או על גבי ארבעה אבנים״''הודם אבל חסידים הראשונים היו מקדימין לבית האבל מלבית המשתה
 שנאמד(קהלת ז) טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה באשר הוא
 סוף כל האדם והחי יתן אל לבו שכל מי שמהלך אחר הטטה צריך לומר
ט) מת • אין מפרקין את העצמות ואין מפסיקין את הגידים ) י  אחרי זה אג
 אלא אם כן גתפרקו עצמות מעצמן וגפםקו הגידין מעצמן י כל העצמות
 אדם מלקט חוץ מעצמות אביו ואמו דברי רבי יוחגן בן גורי רבי עקיבא
 אומר ליקוט עצמות איגו עד שיכלה הבשר כלה הבשר אין הצורה גיכרת
 בעצמות טלקט אדם עצמות שגי מתים כאחת וגותן אלו בראש אפיקדסין

ן  ״הגר״א מי׳ז וכ! ליתא ברפוי' ט5א

 אפילו חמשה מצעות מלמעלה אפילו גבוה מן הארץ ד׳ טפחים ובלבד שיחו
 דגליה זקופות מלמעלה • אבל כל זמן שמת מוטל לפניו אין ישן לא על גבי
 מטה ולא על גבי מטה כפויה • (ה) הישן על גבי ספסל או על גבי M מטלתא
 דכרמא האודייגא חייב במטה כפויה איגו כופה את המטה ואיגו יושב על
 גבי ספסל אין שומעין לו אלא אומרים מצות כפייה היא • (י) כפיית המטה
 פעמים ו׳ פעמים ה׳ פעמים ד׳ פעמים ג׳ לא פחות ולא יותר כיצד מת
 [י] בין השמשות כפיית המטה ששח בין השמשות ערב שבת כפיית המטה

 הגהות הגרי״ב
 (א) [נתונות יז•]: (ב) [מ״ק כ: כהונות ר:]: (ג) [מ״ק כז]: (ד) [שה]: (ה) [שס ורף כא•]: (ו) [ירושלמי

 שיג רמיק ע״ש]:(«) [זבחים ק: עיש]: (ח) [מיק כ•]: (ט) םיא והגריא מהלך :

 גומחת חגר״א
 [א] המת: [ב] נוטל כתר: [ג] לו חמשה בתים בזמן שמשתמש בכולן כופה בתוך כולן ואס לאו אינו
 כופה אלא בבית שמשתמש בו בלבד ־ דרגש איצ לכפותו רטביא איטר מתיר קרביטין שלו ומניחה
 כמות שהיא הדר : [ד] בו: [ה] מטה או עינ אודיינא חייב בכפ־ית המטה האומר איני כופה את

 הטטה והריגי ישן עינ ספסל אין שוטעין לו טפני שמצווה הוא בכפיית חממה פעמים ששה: [ו] בחול כפיית המטה ששה ־ ע״ש מן המנחה ולטעלת כפיית: [ז] םשיסחט : [ח] ביתו אטד להם ר״א כפו: [ט] ריע:
 [י] וחשבה טותר ביום שלאחריו • ליקום עצמות אין עומדים : [כ] ביום שוכב על טטות כפויות חשיבה חיו זוקפן כך היו:

 לב חכמים
א אבל כ״ו שמתו מוטל כיי ולא ע׳ג מטס כפויה • פי׳ אלא ישן מיג קרקע וכדאמרינן [לעיל רפ״י] אינו מיסכ ־ תס״א: בין השמשות מ״ש • אפשר דאו או נקט • נה״ש כסי׳ ג׳י • ע״ש מן המנחה ולמעלה:  פרק י
 י יו״ט ל3חר השבה• עי׳ נ״י ועדיין קשה דכה״ג אין סרגל עולס למנין ז׳ וכמ״ש ככר״תא דמ׳ק ׳״ט ב׳ [ועי׳ מה שנדחק גזהגגסיש ירושלמי דמ״ק דפוס זיסאמיר ועוד קשה בזה ודוק] ואפשר רסיס הוא

 וציל יוה״כ לאחר השבת ואתיא כחכמים לעיל ריש פ״ז דריס ויוס״כ כשבת ועולי! ואינן מפסיקין:

 הכל מטותיהן טליה הלכך אס מצטמר עצמו וישן מיג קרקע והמטה היא זקופה לא יצא אבל אס הפכה אעיפ
 שאינו יש! עליה יצא עכ״ל: הישן ט״ג ספסל כו׳. ט״ס היא וכציל הישן מ״ג המטה מיג אודיינא חייב
 בכפיית המטה וכ״ס כמ״ק דף כ״א ודף ביז. ופירושו שישן מיג חכלי המטה ואודיינא פרש׳יי היא מכתשס
 גדולה והראיס סי' כיסוי הכור לא יצא ותייב בכפיית המטה כדלעיל אלא ברישא אשמטי׳ אס כמטה כפיפה
 מותר לישן עליה אס" אם היה גבוה מן האדן או שיש מצטות על המטה ובסיפא אשמעי' אס המטה אינה
 כפופס אפי׳ אס הוא שוכב ע״ג קרקע או כשום ענין של צער איני יוצא: אינן כיפה את המטה ואינו
 יושב על הספסל • פי' שאינו רוצה לישכ עיג הספסל וגס אינו רוצה לכפות המטה אי! שומעי! לו. וסרמכין
 גורס הכי אינו כופה את המטה (אלא יושב) [יסריגי ישן] ע״ג ססססל אי! שימעי! לי ־• פעמים י׳ כיי .
 כדמפרשואזיל מת בין השמשות ששה. לאו דוקא אלא סמוך לכהשמיש ונקבר כאותו יום וככר נהג אבילות קצת
 מן סיום וכשבא לביתו ככר הוא לילה וא״כ כל יום הראשון של אבילות לא נהג כפיית המטה ואינו רק
 ששה ימים. אבל קשה לי האיך תלי׳ ככה״ש דהא כל אכילות אינו נוהג כסיית המטה רק ו' ימים [וכ״מ
 מדקתני ולא יותר] כיון דכשכת אינו חייב בכפיית המטה כדאיתא במ״ק דף כ״ז וכיכ סטור ם" ת׳ ואין
 ז״י בלא שבח וא״כ אינו נוהג כפייה המטה רק ששה ימים. וביותר קשה דקהני בסיפא "ט לאחר שבת כפיית
 המטה ארבעה ח״ל דאינו נוהג כלל כפייה המטה דהא הרגל מבטל שכטה כדאיחא כמ״ק דף כ״ד קבר מחו
 שעס אחה קורס לרגל כטלה ממני גזירה שכעה יהכי קי״ל כשו״ע איח וייד ומיהו זה יש ליישב דכמחני׳
 דמ׳ק תכן הקיכר מתו ג׳י קודם לרגל כטלס ממנו גזירת שכעס וכן קחני לעיל סיז ממס׳ זו וכבר כחבתי
 לעיל הכל באריכות וא״כ ׳״ל לסך ברייתא סיל נמי דכע" ג״י קודם לרגל ומשויס אס מת טיש כה״ש
 וכיום א׳ הוא יויס לא עברו רק ביי מהאבילוח ולא בטלו גזירה שבעה וחייב לנהוג אכילות ד׳י אחר יו״ט
 ומשו״ה כפיית המטה ד׳ אכל קושיא ראשונה כמ״ע. וניל שכצ״ל הא כיצד כדרכו ששה מת כה״ש של עיש
 ה׳ והיה נשאר נהיש אלא משוס סיפא דיויט לאחר שנת נקט כה״ש של טיש כנלעיד ליישב ולא ראיתי כשום
 פוסק שהניא הלכה זו: אמר כפה את המטות. כציל אמר לסס ר׳א יכפו את המטות וכ״ה נגמרא דף

 כ״ז דר״א אזיל לשיטתו דס״ל משיצא המת מפתח הנית חייכ לכפה המטות וריי אזיל נמי לשיטתו:
 סליק פרק אחד עשר

 פלס שנים עשר יום שמועה. לקמן מפרש מהו יום שמועה שהוא כיוס קנורה ופליגא ניס תנאי.
 1 אלן ואלו. סי׳ יום שמועה והמלקט עצמות לא אוכלי! קדשים אס כהן הוא איס

 אוכל כקדשים כאוחו יוס לבד צפי שהוא כאונ! וכ״כ הכ״י סי׳ ת״ג: שמועה קרובה כתוך ל׳. תנא והדר
 מפרש איזהו שמועה קרובה כששמע כתוך ל' נוהג שכעס ושלשים. ותיבת שלשה טיס הוא: יהר מכ!. פ״
 נששמע לאחר ל׳ אינו נוהג אלא יום א׳ ונמ׳ק דף כ׳ קתני הכי כהדיא איזהו שמועה קרובה בתוך ל׳ רחוקה
 לאחר ל׳ וריע סכר דכל יכ״מ הוי שמועה קרוכם. אכ! בגמ׳ איתא כשם ר׳ע כדנרי ר״א דהכא: מעשה
 שמח כו׳. מייהי הך לראיה לדברי חכמים שאפי' שמועה רחיקה ניהג ז' יל׳ : כל שקורעין כו׳, ר׳ל
 לליקיט עצמות שייך ככל הקרוכיס ולא על אביו כלכד ומשו״ה קתני כל שקורעין עליו כשעת מיתתו חיינ
 לקרוע בשעה ליקוט עצמוש שלו וכיכ הטור בסימן ח׳ג ל״ר בליקוט עצמוח אביו חייב להתאבל אלא על כל
 הקרובים מהאכל יוס ליקוט עצמותיהן: אלא עם חשכה כוי. מכאן עד אין עומדין נדפס הכל כשיבוש ומהופך
 והגי׳ נכונה היא כמ׳ש הטור סי׳ ה״ג וזיל היה עומד ומלקט וחשיכס לו מוהר כיוס שלאחריו לפיכן אי!
 מלקטי! איה! שמיך לחשיכה יכ״כ הראיש כשם אכל רכחי יכחכ הכ׳י מטעם שלא ילקט! סמוך לחשיכה כיון
 דאס לקט! סמיך לחשכה אינו מהאבל למחר נמצא שלא החאכל כלל על ליקיט עצמומ אכיו: אין עימדי!
 ע\יהן כשורה. ר״ל על ליקוט עצמוח אין עומרי! טליה! כשורה וא״א עליה! כרכה אכלים וחנחומי אבלים
 אכצ אומרין עליהן חנחומין לעצמן ר״ל שמספר בשבחו של מח לסי מה שהוא וכ״מ מלי הטור: אין טומדי!
 עליהן. כטור גרס אין מכרין עליהן כחבר עיר אכל מברין עליהן לעצמו והכי״ והפרישה כחכו כמקום
 שכהוב לעצמו צ״ל בתוך כיסו והיינו כג״ דהכא ר״ל שאין מכרין עליהן כצבור המו בשאר אבלים אלא מכרה
 כתוך ביתו: היו סוככין מטות כפיות . אס היה יושבי! משמשיכה ע״ג מטות כפיות אינו רשאי לזוקפן אע״פ
 שאין חייב להתאבל משחשיכה על ליקוט עצמות אפ״ה אס היו כפיות אינו זוקפן: לשבוע סבן. סי׳ פדיון
 הבן ובסנהדרין פרשיי שבוע הגן זהו מילה ונקרא שנוע הנן לפי שהיא אחר שבוע א׳: לבית האכל

 ולבית המשתה בית המשתה קודם. אע״ג דכל הפוסקים הביאו כשם אכל רבתי בית האכל קודם והכא קחני
 כהמ״ש קודם וכ״כ סרמכ״ן כספר תה״א כשס אכל רבתי דכית האכל קודם ומזה נתקשה לו טל הא דתני
 לעיל דהכנסת כלה קודם לאבל. ונראה לכוונת הפוסקים היא על הא דקחני לקמן אכל חסידים הראשונים
 היו מקדימי! לבית האבל אבל םתמא דהך ברייתא םברי כסמ״ש קודם דככוד חיים קודם לכבוד סמתיס ועי׳
 בטור סי׳ ש״ס: ונפסקו מגידין עצמן. כצ״ל ונפסקו הגידי[ מעצמן וכ״ה לשו! הטור סי׳ ת״ג: חוץ מעצמומ
 אביו ואמו. פי׳ עצמות אביו ואמו לא ילקט הוא עצמו כידיו אלא אחריס ילקטו לו ור״ע ס״ל כיון שליקוס
 טצמוח אינו רק לאחר שיכלה הבשר ואז 5ין הנורה ניכרת ואי! בזה משוס ביזוי אביו ואמו ומשו׳ה מיתר
 ללקטן כידי!: אפיקריסין. הטור כחנ(אפקרס!) [אפרסקל] ולפי העני! נראה שהוא מי! סל שנוחנ׳! העצמות
 לתוכן אכל הפרישה כהנ שהוא מין נגד ולפירושו נראה ׳והר שגרס" אפיקרסין כדאיחא לעיל אפיקרסין
 אינו מעננ הקריעה ונן לקמן נמס׳ דרך ארן קחשינ אסקרשין ככלל המלבושים והוא סודר שעל ראשו או

 נגד

 נתלת יעקב
 לשני כתות הת זו מנחמה לזה ונח שניה לשני טפיל. והפרישה כחנ ליישב ג״ דהנא דגרס אע״פ שאין
 מנחמין כו׳ וז׳ל הפרישה וסני פי׳ אע׳פ שאי[ מנחמי[ שני אנליס כאחד אאיכ אין כבודן וקילוהן שוה
 מ״מ אמרינן שאין מוציאי! שניסס כאחד אלא זאיז ואח״כ אס קילוסן וכבודן שוה מנחמי! שניהם כאחד ואם
 אינ! שוס מנחמי! זא״ז או יחלקו לשני כחיה עכיל בסי׳ שנ״ד: משום איכס. שלא יאמר כל אחד אני
 הולך לקלס לזו ואחה הלן לזו וא״כ יהא איכה משרה אי! מוליכי! שחי כלוח כעיר אחה ונראה דרשכ״א
 לא פליג אלא ככלה לפי שאפשר לננוס אחת היום לחופה ואחה למחר אבל כשני הספידי! לא פליג רשכ׳׳א:
 שהין מקלסין ובאין. פי' שהיו פוגעין זה נזה ונקט לישנא דקילוס משוס כלס ובמסכה כחוכוח דף
 י״ז ע״א איתא נהדיא הכי. ת״ר מענירין המת מלפני הכלה פרשיי כשנלה יוצאה מנית אניס לניה חחנוחה
 ונושאי מת יוצאין ובזו וכזו אוכלסין הרבה ואין רוצי! להתערב מענירין את המה דרך אחרת. וכ״נ הטור
 סי׳ שים וכתב עוד שם וה״ה נמי להקדים שאס אין כעיר כדי לזה וכדי לזה מקדימי[ ומכניסין הכלה לחופה
 ואח״כ קוכרין המת והקשה סרמכ״ן הביאו סכ׳י כסי׳ שיס וזיל ואי קשיא לי סא דתניא באבל רכתי (והוא
 לקמן סרק י״כ) כית האכל ובית המשתה כית האכל קודם ההיא לאו כשעת הכנסת כלה לחופה אלא כל ז׳
 להבראת האבל קודם לאכילת בית המשתה וע״ש בכיי שהביא יותר מדברי הרמב״ן זיל: אגריפס המלך כו׳.
 בכתובות דף י״ז הקשו כגמרא ע״ז מדקתני ושכחוהו חכמים אלמא דשפיר עביר והא א״ר אשי אפיי למייל
 נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול מלך שמחל על כבודו אי! כבודו מחול דאמר מר פוס תשים עליך
 מלך שתהא אימתו עליך ומשני השים פרשת דרכים הוי פרש״י ולא ניכר שעכר מלפניה אלא כאילו הוא צריך
 לפנות לאותו הדרך: אין מבטלי! ת״ת כו׳. כמסכת כחובוח דף י׳ז איחא להיפוך ח״ר מבטלי! חית להוצאת
 המת ולהכנשת כלה. אבל באמת לק״מ דסא איתא שס כד״א כשאי! עמו כל צרכו אכל יש עמו כ״צ אין
 מכטלי! וא״כ י״ל דהכא מיירי בשיש טמו כ״צ ומש״ה אי! מבטלי! ועפ״ז י״ל דאבא שאול ל״פ את״ק אלא
 הא דאמר אבא שאול המעשה קודם לתלמוד מיירי כשאי! עמה כ״צ. וכ״נ להדיא מדברי הטור סי׳ שס״א
 שהביא לשון הירושלמי וז״ל ר׳ אכהו. שלח לר׳ חנגיא כריה לטבריא. פי׳ ללמוד אמרו לו גומל חשד הוא
 פי' שגומל חסד למהיס ללווחס . שלח לו המבלי אין קברים בקסרין שלחחין לטנריא נמנו וגמרו כעלייה כיה ארס
 בלוד סחלמוד קודם למעשס רבנן דקיסרן אמרין סד״ד כשיש שס מי שעשה מעשס אכל אין שם מי שעשס
 מעשה המטשה קודם לחלמוד וכחב הטור והיינו מה שמחלק בגמרא יידן כין אס יש שס כ״צ או לא עכ״ל:
 מקרובי בעלה. משמע דאפי׳ על שאר קרובי בעלה נמי חייבה לנהוג אנילוח ובמ״ק איחא כהדיא גבי מי
 שמח חמיו ותמותו לא אמרו אלא חמיו וממוהו אבל על שאר קרובי אשחו אינו נוהג עמה אכילוח. מיהו
 זה יש ליישב כמ״ש הרמב״ן כספר תה״א דף מיו ע״א דדוקא מפני כבוד אשתו אינו נוהג אלא כחמיו וחמותו
 אבל מפני כבוד כעלה חייכת להתאבל על כל קרובי כעלה וע״ש שהוכית כ! מל׳ השים אעיג דגבי אשתו קתני
 כמי חמיה או חמוחה א״ל׳ לחני גבי ליזיה חמיו וחמוחו דהוי דוקא קחני גמי גבי דידה חמיה וחמוחה
 ו א״כ לקימ הכא על הרישא דכרייחא אלא כסיפא קשיא דקהני הכא אף הוא שמה חמיו או א׳ מקרובי אשחו
 וזהו ודאי נגד סוגיה השים דמיק . מיהו גס כזה לק״מ די״ל כשיפא כמיש הרמכ״[ שס וז״ל ברישא דוקא
 קחני דככי קרובי בעלה נוהגה עמו אכילוה וסיפא דקחני קרובי אשחו לומר יככל קרובים שלה אינו כופה ובי
 קתני נוהג עמה כדרך שהיא נוהגה עמו אמח חמיו כלבד ולצדדי! קחני עכ״ל וסיים שס הרמנ״ן וחהא זאח
 הברייתא סיוע לדעת המחמירי! באבלות אשה על קרובים שלו וכ״מ מירושלמי וע״ש יותר ובטור סי׳ שע״ד
 [ועי׳ כהגריא יו״ד סי׳ שע״ד ש״ק זי]. ועפיז אין כאן סתירה מברייתא זו על סוגיא דמ״ק שהבאתי :
 כיבוד הכיח כו׳. הכי איחא כמיק דף כיז ח״ר מכבדי! ומרביצי! כביה האכל ומדיחי! קערות וכוסות
 וצלוחית וקיתונית בכית האבל: דרגש המקשת. לשון המקפח לא מצאחי לא בגמ' ולא כפוסקים אלא הכי
 איהא כמ״ק דף כ״ז דרגש איצ לכפותו אלא זיקפו רפכ״ג אומר מתיר את קרכיטיו והוא נופל מאליו ופי׳ הטור
 סי׳ שפיז דרגש היא מטה שאינה סרוגה בחבלים אלא של טור שקושרין אוחה כרצועוח בארוכוח המטה א״צ
 כפייה אלא מתיר הרצועות שהעור קשור בהן והוא נופל לארן. ונראה הא דקהני דרגש המקפח פירושו שמוקף
 כרצועות נמ״יש הטור ויותר נראה שט״ש הוא וכצ״ל דרגש נזקפת ואינה נכפפת [וכ״ה כירושלמי סיג דכרכות
 יפיג דמ״ק]: קלמגטרין שלה. היינו קרכיטין דקאמר רשכ״ג בגמרא : היו חמשה כסיס כו׳. לאו אחמשה
 אחין קאידא״כ היינו הן אלא מלהא כאפי׳ נפשיה היא מי שהוא אכל ויש לו ממשה בתים וכצ״ל היו לו
 חמשה כשיס בזמן שמשהמש ככולן כופה בתיך כולן ואס לאו אינו כופה אלא כביה שמשחמש כו כלכל וכ׳כ
 הטור סימן שפ״ז וכ״מ שם דלאו אחמשה אחין קאי דטור מניא החלה היו לו ה׳ נחים ואח׳נ מניא הדין
 של ס' אחי[: הדר נאכסניא כוי. כלשון ה1ה כתכ הרא״ש והטור ולא ראיחי כשום פוסק טעם על זה ונ״ל

 ע״פ מה דאיתא בירושלמי והביאו הטור פונדק אינו כופה שלא יאמרו חרש הוא פי׳ מכשף ופונדק סיינו מקום
 שרבים באים שם ואכסניא היינן מקוס שאין שם אלא אורח א׳ ומשויה כשלבו גס בו וא״כ לא חיישי' שיאמר
 עליו חרש הוא משרה כופה אבל כשאין לבו גס בו חייש" שיאמר חרש הוא ומשו״ה אינו כופה כמו בפונדק:
 אם יכול לעשא! כו׳ . האי עשאן פירושו לשו! כפיי' אס יכול לכופה לאחרים שיתרצו כנך להיות כיפה
 חייב לכפות כו׳ אבל קפה דהיינו פונדק אכ! כיו! דלא תני ככא פונדק נקט האי דינא . ובטור שהכיא פונדק
 לא הכיא כך דינא כיון דתרוייהו חדא היה: כופה ארס כו׳ . כל זה הביא הרמב״ן והטור והטעם כתב
 הטור וזיל שאין טעם הכפייה כדי שיצטער שנאמר שאס ישן על הארן או ע״ג המטה או על חכלי המטה
 נלא מצע והיא זקופה »י5א אלא טעמא כדקתנ׳ בר קפרא למות דיוקני נתתי בכס ובעונותיכס ספכתיס יהפכו
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 על גבי בהמה ש ולא ישב עליהן ואט בשביל חניית עצמו או שיגנוב את
 המכס מאגסים הרי זה מותר (י)(ביוצא בו ועונב את החרם הרי זה שופך דמים
 ולא שופך דמים אלא כעובד עבודת כוכבים ומגלה עריות ומחלל את
 השבת) היה עובר בין הקברות לא יהיו תפילין עליו ולא כתבי הקדש
 בידו מפני שהוא דרך בזיון העושה כוך בקבר והגיע זמן המקרא לא יקרא
 ולא יתפלל אלא [ם] פי׳ לטקום טהרה וקורא ואחר כך נכנס • המוצא מת
 בקבר לא יזיזנו ממקומו אלא אמ כן יודע שחיה מקומו M שאלו המוצא
 עצמות בקבר הרי זה נותנו במכמורות דברי רבי עקיבא וחכמים אומרים
 לא יזיזם ממקומן • המוצא בכוך [>•] הן באםטן לא יזיזם ממקומן • אין מפנין
 לא את המת ולא את העצמות ממקום ביזוי למקום ביזוי ולא ממקום
 [*] מכוער למקום מכוער ואין צריך לומר ממקום מכובד למקום ביזוי בתוך
 שלו אפילו ממקום מכובד למקום ביזוי הרי זה מותר [ק] שכך הוא כבודו י
 אין קוברין שני מתים זה בצד זה ולא את המת בצד עצמות ולא עצמות
 בצד המת רבי יהודה אומר כל הישן עמו בחייו נקבר עמו במותו • קבר
 שפינהו מותר בהנאה לא יעשה ממנו בית התבן בית בקר בית העצים בית
 האוצרות כוך שפינהו אסור בהנאה (ה) קבר שעשאו לשם חי ימכר לשם מת
 לא ימכר י אבנים שחצבן לשם חי ימכרו לשם מת לא ימכרו • אדון שפינהו
 אסור בהנאה ואםהיתה של אבן ושל חרס תשבר ושל עץ תשרף [י] המוציא

 נסרים לבית הקברות לא יזיזם ממקומן:

 פרק ארבעה עשר
 אין מוציאין אמת המים [ש] מן הקברות ולא יעשה שם שביל ולא ירעה
t ולא] ילקט משם עצים ועשבים ואם nl י בהמתו שם ולא [יטייל שם 
א] הניית עצמו ליקטן שורפן במקומן (של  ליקטן אסור בהנייה ואם בשביל [
 גרני) הנחלות עוברים ממקום למקום (ואינו נעקר) ונעקרות ממשפחה
 למשפחה הקבר אין עובד ממקום למקום ואין עובר ממשפחה למשפחה
 קבר חדש גמדד וגמכר וגחלק ישן לא גמדד ולא גמכר ולא גחלק • יש קבר
 חדש שהוא כקבר ישן וישן שהוא כקבר חדש ישן [ב] קבר בו עשרה מתים
 שלא ברשות הבעלים הדי זה כקבר חדש נמדד ונמכר ונחלק ש כי נפל אחד
 מרשות הבעלים הרי זה כקבר ישן לא גמדד ולא גמכר • [י] קבר גולין אין
 להם חזקה בשעת הדבר בשעת המלחמה אין חזקה לקברות רבי שמעון בן
 גמליאל אומר הגפלין אין קוגין את הקבר ועקבו* שלא ברשות אין לו חזקה
 האשה שירשה את הקבר גקברת בו היא ויוצאי יריבה דברי רבי מאיר רבי
 יהודה אומר היא [יי] וכל יוצאי יריבה מודה רבי יהודה שאגיגיה הראויין לה
 (בכלי) וכתבי הקדיש ממקום למקום לא יניחם לא בקרון ולא בספינה ולא"״'6בחייה גקברין עמה במותה ׳ אביה אומר תיקבר אצלי בעלה אומר תיקבר

 אצלי
 הגהות הגרי״ב גומחת הגר״א

 (א) ניא והגר׳א נפנית : (ב) [פסחיס נא• ע״ש]: (נ) [כעין זה נכרכות ייו•] : (ד) ס״א אינו וכן הגריא [א] אותן באחים: [ב] שמרבין עליהן את הדרנא אבל(וכיה נחה׳א): [ג] באחים (וכיס נהה׳א
 ליג לה : (ה) [סנהדרין מת.] : ונרא״ש ס״א דמ״ק סי׳ י״א ובסיר) ואל : [ד] ופרסתי עליהן את הסדין (וכיס נתה׳א וכרא״ש וטור אן
 נטור חסר ונתתי כוי) ונחחי: [ה] מברך: [ו] טברבח : [ז] ובעל אחותו: [ח] שנתחייב ללםטות והרגוהו
 ינטצא חפוח*: [ט] בכליבה: [י] רצו לקלס לפניויבכבודו של אביו ושל אמו ולא הניחם אביו ־ אביו: [ב] והמוליך עצמוח ממקימ למקום (וב״ה נתה״א ונרא״ש פ״א דמ״ק ס" •'כ ונטוש״ע סי' תיג): [ל] בן עזאי אומו
 אם היו עמו בספינה מסלק! לצד אחר וקורא (ונ״ה נתה״א ורא״ש) ד׳ יצחק אומר: [ט] בשבת חייב (וכיה שש ושס) ובחול פטור ד״נ אומר אם יש חבילה עמו פטור מפני שזיקתו שטירתו אבל לא זיקת החבילה
 (ועמ׳ש רנינז כיז״ד סיס תיג): [ג] וישב עליהן ואם בשביל עצמוח או שיגנוב: [ס] פורש: [ע] שאול לו המוצא עצמוח במהמורוח ה״ז נותנן בקבר דברי: [פ] או בנקע לא : [צ] מכובד למקום מכובד ולא ממקוש
 בזוי למקום מכובד ואציל: [ק] שכן ערב לאדם שינוח בשלו: [ר] הטוצא נסרים בביח: [ש] בין: [ח] בקסנדריא (וכיה כתה״א): [א] ביה הקברוח עצטן לוקט! ושורפן במקומן (וכ״ס כתסיא) • כל בתי
 הנחלות עוברין ממקום למקום עובדי! ממשפחה: [ב] שקבר : [נ] חדש שקברו נו נפל אחד ברשוח: [ד] ולא נחלק • קבר שאולי! אין: [ה] ולא יוצאי יריכה ומודה דיי באותן שראתה בחיית שהן נקברין :

 מכאן ואלו בראש אפיקדסץ מכאן דברי רבי עקיבא רבי יוחנן בן גורי אומר
 סוף אפיקרסין להתאבל וסוף עצמות להתערב אבל טלקטין [ונותנין M אותו
 בידים] מרביצין עליהם יין ושמן דברי דבי עקיבא שמעון בן גגם אומר שמן
 ולא יין מפגי שהיין מטרף וחכמים אומרים לא שמן ולא יין מפגי [ב] שמברבין
 עליהן את הסיכה אבל גותגין עליהן חפירין יבישין אמר רבי אליעזר בר צדוק
 כך אמר לי אבא בשעת מיתתי קברגי תחילה בבקעה ובסוף לקט עצמי
 ותגם ש בגלוסקמא ברארין ואל תלקוט אתה בידך וכן עשיתי לו גכגם יוחגן
 וליקט ופרס עליהן אפיקרסין גכגםתי וקרעתי עליהן [י] וגתתי עליהם חפירין
 יבישין כשם שעשה לאביו כך עשיתי לו: האיש [יי] מברך ומקשר לאיש
 אבל לא את האשה האשה [י] מברכת ומקשרת את האיש ואת האשה האיש
 משמש את האיש בחולי מעיים אבל לא את האשה האשד! משמשת את
) קטגים היה אומר לבגיו א ) ן  האיש ואת האשת בחולי מעיים אבא שאול ב
 קברו אותי תחת מרגלותיו של אבא והתירו תכלת מאפלוני • (ב) עם הכל הוא
 גכגס לבית המרחץ חוץ מאביו וחמיו בעל אמו [ל] ורבו שלמדו חכמה רבי
 יהודה אומר אם היה אביו זקן או חולה גכגס ומרחיצו שכן הוא כבודו • אין
 מוציאין את המטה אלא אם היה ראשו ורובו קיים רבי יהודה אומר השדרה
 והגלגולת הן רובו מעשה בבגו של רבי חגיגא בן תרדיון [ח] שיצא לתרבות
 רעה ותפסוהו ליסטין והרגוהו גמצא תפוח לאהד ג׳ ימים גתגוהו M בכבודו
 והגיהוהו על גבי הטטה והכגיסוהו לתוך העיר [י] והיו מקלסין לפגיו בכבודו
 של אביו ושל אמו [אביו] קרא עליו הפסוק(משלי י•) ונהמת באחריתך בכלות
 בשרך ושארך ואמדת איך שגאתי מוסר ותוכחת גאץ לבי ולא שמעתי בקול
 מורי ולמלמדי לא הטיתי אזגי כמעט הייתי בכל רע בתוך קהל ועדה גמר
 וחזר לראש המקרא ואמו קראת עליו הפסוק הזה (שש יז) כעס לאביו בן
 כסיל [וממר] ליולדתו אחותו קראת עליו מקרא זה (שם נ) ערב לאיש לחם

 שקר ואחר ימלא פיהו חצץ:

 פרק שלשה עשר
ר מקריאת שמע ומן התפלה  המלמט עצמות והמשמר עצמות שפטו
 ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה ואם רצה להחמיר על
 עצמו לא יחמיר מפני כבוד עצמות רבי יוחנן בן גורי אומר ירחיק ארבע
 אמות ויקרא [ל] רבי שמעון בן עזריה אומר אם היו אחרים עמו יםלקום
 למקום וקורא רבי יצחק אומר של קרובים פטור ושל אחרים חייב ר׳ שמעון
 אומר [«] חייב בשבת ובחול פטור רבי נתן אומר אם יש תפלתו עליו
 הרי זה פטור שזיקת שמירתו עליו ולא זיקת התפילה • (0 המעביר עצמות

 חכמים
 וכיוצא כרנריס אלו • ואביו קרא • לשו! תהיא :

 יעקב
 עצמות לתוכן: אין מפני! בו׳. בל הלכה זו כתובה בירושלמי [פינ] למ״ק רק סתם הנירסא מנוררת קצין
 יותר וה״ג שם אין מפנין המת והעצמות לא מקנר מנונד לקנר מנונד זלא מקבר כזוי לקבל בזוי ולא מבזוי
 למכובד ואציל ממכובד לבזוי וגחון שלו אפילו ממכובד לבזוי שערנ לאדם שיהא נח אצל אבותיו ריל אס היין
 נקבר בקבר שאינו שלו ורוצין לקוכרו עתה כתוף שלו אפילו ממכוכד לכזוי מותר וכ״כ הטור סי׳ שש״ג :
 רי״א כל הישן עמי כחייו כיי. חסר כאן עיקר דכרי ר׳ יהודה אכן גי' הרמכין היא כן תניא באבל רכסי
 [כ״ס לשון הטור אבל לשון הרמכ׳ן כתה״א איני כן יעי' ג״י] אין קוגרין ב׳ מתים זה בצד זה אא׳כ היה
 דופן הקבר מפסיק כיניהן כוי ולא המת גצד עצמות ולא עצמות גצד המת ד יהודה אומר האיש יקבר עם
 גתו הקטנה והאשס עם גנה הקטן ועם גן גנה הקטן זה הכלל כל שישן עמו כחייו נקכר עמו כמותו • טיפ
 לשון הרמגין וכצ״ל הנא: קבר שפינהו מותר גהנאס. ניל לגרסי' איפכא קגר שפינהו אסור גמאה כול
 שפינהו מותר גהגאה לקגר היינו קבר גנין שצכנית למעלה על הארץ ואיכ הוי גתלוש ומשייה אשור גהנאה
 אגל כוך היינו מחונר לקרקע ומותר בהנאה וסכי מסקי׳ גפרק נגמר הדין לקרקע עולם אינה נאסרת וכ׳ל
 סטור סי׳ שסיד קבר אשור גהנאה ודיקא קגר של גנין אגל קרקע עולס של קכר אינס נאסרת כו׳ ואיזהו
 קרקע עילם כגין סתיסר כוך בסלע שהוא קרקע שלא נתלש ואינה נראה אלא העפר נקרא קרקע עולם עכ״ל
 והיינו כמ׳ש : קבר שעשאו לשם חי. ריל שעשה בחייו קבר שיקברהו לתוכו כשימות מותר נהנאה אבל לשפ
 מת ר׳ל שננר מס אזתו האדם שננאו הקבר נשנילי ידעתו לקונרו עתה נאוחז קנר אסור בהנאה ועיין
 בסנהדרין דף מ״ח ע״ב: המוציא נסרים לנה״ק. נציל המוצא נסרים מסיק לא יזיזם ממקומן וכיה גי׳ הרמנ׳ן
 והטור סי' שסיג ובתנ סנ״י סטעס שחיישי׳ שמא הוא ארון שפינה ואסור בהנאה משרה לא יזיזם ממקומן:

 שליק פרק שלשה עשר

 פרק ארבעה עשר אין מוציאי!. כמסכת מגילה דף כ״ע מגואר שם הטעם נבל אלו מפני בגוד!
 1 של מתים: ולא יטייל שס • כטור גרס ולא יטייל שם לקפנדריא דהיינו לקצר

 מהלכו הוא לאסור: ואם כשכיל סנאח עצמו כוי. סלשון דחוק אכל כטור גרס סכי ואם ליקט! או שצריך
 ללקטן לצורך כסיק כלומר כדי לקגר שס שורפן במקומן וסטעס כדי שלא יחשדוהו שלקטן כשכיל גהמתו
 מש״ה שורפן במקומן והא דקחני הכא של גרני לא ידעהי לפרש וכאמה סטור גס כרמכ״ן שהביאו הלכה זו
 לא כתכו כ׳ תיכוה הללו וכלי ספק שהוא טעות המדפיסים ולא ידעתי אופן תיקונן: הנחלות כוי .
 גרוב ספרים גרסי' הכי הנחלות עוכרים ממקום למקום ואינו נעקר ונעקריח ממשפחה למשפחה הקבל כו׳
 אכל גי׳ זו איא ליישבה וניל שכציל הנח?ות עוכרים ממקום למקוס ונעקרה ממשפחה למשפחה והקבר אין
 עוכר ממקום למקום ואין נעקרת ממשפחה למשפחה וכן חני לקמן המוכר דרך קברי לא עשה ולא כלום ולקמן
 כעי׳ה אפרש הטעם : קבר חדש נמדד כוי. הטור בסי' שסיח הביא הלכה זו ופירש׳ וזיל פי' אין מודדין
 אותו כמס מתיס נקברין במקצתן שיתני איתי מרה למחיס אחרים כנגדה ולא נמכר משוס פגם משפחה ולא
 נחלק בין כיורשין אלא כולם נקכרין שורות שירות לעצמן והכל משוס כבודן של מתים עכ״ל הטור: בי נפל
 אחד. כצ״ל קבר בו נפל אחד מרשות כעלים ה״ז כקבר ישן ריל אעיפ שלא קבר כו רק נפל א' והוי כחדש
 אפ״ה אסור כהנאה כקבר ישן והכי איחא בפרק נ׳׳ה קבר חדש מוהר כהנאה קבר נו נפל א׳ אסור כהנאה.
 ומצאחי בהשונח חיי דף רמ׳ד ע״ב שהעסיק הלכה זו כזס׳׳ל. קבר חדש נמדד נמכר נחלק ולא קבר ישן יש
 קבר חדש שהוא כישן ויש קבר ישן שהיא כחדש קבר כו עשרה מתים שלא ברשות בעלים היז קבר הדש
 נמדד נמכר נחלק נקבר אחד מרשות כעלים היז קבר ישן לא נמכר ולא נמדד ולא נחלק. הרי להדיא כמ״ש
 אלא שהוא לא גרס כלל קבר כו נפל אמד •־ קבר גולי! כוי. פרושא קמפרש מהו קבר גולין גשעת הדבר
 ובשעת מלממה שכני אדם גולי! ממקום למקום : אין מזקה לקכרוה. דהוי כמו שנקבר שם שלא ברשוש כמלים
 ימומר לפנימי למקום אחר: רי״א היא יכל יוצאי יריכה. טיס היא וכצ״ל רייא היא ולא יוצאי יריכה וכיה גי׳
 הטור ומפרש הטור טעמא דר׳י לפי שהיה יורשה ממספמחה וכניה מתיימסין על משפמס אביהם וגנאי הוא
 לבני משפמהה לקבר אצלה אכל גמ על גי׳ הטור קשה דקתני מודה ר״י שכניה הרואין אותה במייה שנקכרין
 אצלה הרי כניה ככלל יוצאי יריכה יא׳א לכניס שלא מסא רואי! אומה במייה והאין קמני ולא יוצאי יריכה .
 אכ! ראיתי שהפרישה נסי׳ שסיו נתקשה בזה וכתכ הוא דגרסי' הכי היא וכל יוצאי יריכס דברי רימ רייא
 כיא ולא כל יוצאי יריכה וע״ז קהני שפי׳ ומודה ריי שכניה שראהה כחייה נקברים ממה במותה ול״ס אלא
 על שאר יוצאי יריכה: סודה ר״י שאנינה כוי. טייס הוא זכגר כהגשי שצ״ל ומידה ליי שגני׳ שראמה כחייה
 נקכרין עמה במוחה וכיה לשון הטור סי' םס״ו: אביה אומר הקבר אצלי כו׳. כטור סי' שס״ו גרס סכי
 אביה אומר חקכר אצלי וכעלה אומר חקכר אצלי קוברי! אוחה אצל"במלה. ואפשר ליישב החס מיירי כיש
 לה כניס והיא אינה אימרמ כלים משייה קוברי! אומה אצל כעלה והינ קחני כסיפא ואס יש לה בנים

 קוכרין

 לב
 פרק י״ב והיו מקלסי! לפניו בכבודו של אביו ־ כלומר אוי ואבוי מל כנו של חכם וחסיד שכך אירע לו
 נחלת
 בגד הממתין: ר״י בן נירי כו׳. הגי׳ דמכא משוכפח וכצ״ל סוף האסרקסי! להחעכל וסוף העצמוח להחערכ
 אלא מלקטי! ונומנין כארזים וכיב הטור. פירוש אס נומנין להון אפקרסין הלא סוף אסקרסין לההעכל ונמצא
 עצמומ כ' ממיס מעורכי[ אלא גומנין אומו כארונומ של ארזים: שהיין מטרף. ר״ל שהיין מאבדן ואסור
 לעשוה בן: מפני שמברכין כו׳. ריל שראוי לברן עליהן כשעה מיכה ונמצא מאבד המשקין ומשו״מ אסור
 לזלף עליהן לא יין ולא שמן : חפירין יבשי!. צרורוח אדמה : אריא כר צדוק כו׳. יש בהלכה זו המה
 טעיוח אכל הטור הביא כרייחא זו כזה כלשון אר׳־א כ״צ כך אמר לי אבא בשעה מיחחו בהחלה קברוני בבקעה
 ולכסוף לקטו עצמזחי וחנס בארזים ואל חלקטם אהה בידך שלא יהא בזיון בידך וכן עשיחי לו נכנס יוחנן
 וליקט ופירש עליהן [את אפרסקל ונכנסתי וקרעהי מניה! ופירשה, עליהן] הסדין וכשם שעשה אבא לאביו כך משיחי
 לו עכ״ל הטור וכצ״ל הכא : האיש מברך ומקשר כוי. אין המדפים הזה מברך אלא מצאן • וכצ״ל האיש כורך
 • ומקשר האיש אכל לא האשה והאש' כורכת ומקשר לאיש וכיכ הטור והשו״ע כשי' שנ״כ וכתב הש״ך הטעם
 שהאיש אין כירך לאשה משוס הרהור משא״כ באשה ליכא הרהור כל כך. ונראה דהיינו נמי הטעם שהאיש אינו
 משמש לאשה בחולי מעיים משוס הרהור אבל באשה ליהא הרהור כולי האי משו״ס משמשה לאיש בחמ״ע :
 והתירו תכלת מאסלוני. כלומר שיסירו הציצית מטליתו שקוכרין כו ועי׳ במסכמ כרכומ דף י׳מ. כחוס׳ דיס
 לממר ומיס׳ נדה סא: דיס [אבל] וברא׳ש פרק א׳מ סע׳מ שמביא ראיה מכאן להסיר הציצית מטליתות של
 מהים אמנם לבסוף סחר הראיה זפ" נע״א וע׳ש ונסי הה״א להרמבין זיל: חוץ מאביו. כמס׳ פסמים ניא
 פרשי׳ הטעם באביו מחיך שרואה ונזכר שמשם יצא ונוחן לגו להרהור וכן גחמיו נותן לגו שיצאה אשתו
 מכאן וכרבו פרש׳י הטעם שצריך לבייש ממוראו ולכבדו. ובגמרא דשם הוסיף עוד בעל אחותי: נכנס
 ומרחיצו. מפני שצריך לו לשמשנו והיה כרבו נמי ובפסחים איחא בהדיא הכי גס כרכו. אכל קשה מאי
 ענ״נא דהך מלתא להכא. וי׳ל כדוחק דקחני לעיל גכ׳ אבא שאול שצוה להניחו החח מרגלוחיו של אביו
 משי׳ה מייתי הך מילתא כאן: אין מוציאי! את המטה. כצ׳ל אי! מוציאי! את המת במטה אלא אס היה
 ראשו ורובו קייס וכן הביא הרמכין: קרא עליו הפסוק ונהמת כוי. כצ׳ל אכיו קרא מליו המקרא הזה
 ונהמת באחריתך כו׳ ואמו קראה עליו הפסוק הזה כעס לאביו בן כסיל וממר ליולדתו כו׳. והא דמייתי
 האי מעשה ניל שהוא ראיה לדברי ר׳ יהודה דהא קתני סרגוסו ליסטים וםתס הרג היא סייף משמע שלא

 היס ראשו שלם ואפיה הוציאוהו כמטה בכבודו לפי שהיה השדרה וסגלגולת שלם והיינו בדברי ריי:
 סליק פרק שנים עשר

 פרק שלשה עשר אם היו אמרים ממו כו׳ • הלשון אינו מדוקדק דאס יש אמרים טמו למה צריך
 1 לסלקם לצד אחר אכל הרא״ש בפיק דמ׳ק הביא כרייהא זו בלשון אמר וה״גשם

 אס היה כספינה מסלקו לצד אמר ויקרא וגי׳ זו נימא יומר . וכיוצא כזה אימא כמסי ברכוה דף י״ד גבי המוסר
 כיך למת עיש: חייב בשנת . להי׳ כמי אבילות אס אינו קורא ומשייס מייכ בשבמ : אם יש מפלהו עליו
. נספר קרבן כתכאל כתכ הלכה זו וכתב שם שיש טיס נסלכה זו ונציל אס היתה חבילתי טליי פטור ׳  כו
 מפני שזיקה שמירחו עליו ולא זיקה החפלה ופי׳ הוא זיל חבילתו ה״נו משאוי של עצמות נקרא מכילה
 ומשו״ה פטיר שזיקת המכילה עליו לשימרמ . ואם בשביל הנאח עצמי כיי. במשי ברכוה דף ״ח גרשינן
 הכי ואס מתיירא מפני הגנבים או ליסטים מותר . ונראה דגרםינן ואס כשביל הנאת עצמן כלומר בשביל
 הנאת העצמומ: כיוצא כי הגינג בי׳. בקצת ספרים כל זה אינו וכ׳׳נ דמיותר שאין עניינו לכאן וככר
 קתני לעיל כפ״כ ישם פרשתי: דרך בזיין. כלומר שהוא בזיון לממ ורכרכומ דף י״מ ע״א גרםינן כהדיא
 הכי לא יהלך אלם ככס״ק ותפלין בראשו וס״ה כזרועו וקורא ואס עושה כן עוכר משוס ליעג לרש מרף
 עישהי: העושה כיך כקבר. לסי שהיו להן מערות ובתין המערות היו כוכי! הרכה שהיו נוהנין הארון
 לתוכו גזהו דקתני העושה כוך בקבר : אלא פירש למקוס כוי. לכאורה קשיא רישא אשיפא דרישא
 קחני לא יקרא ולא יתפלל והדר חני פירש למקופ טהרה וקורא. אמנם כלשון הזה איתא נמ׳ בברכות דף ״ד
 ע״כ החופר כוך למת בקפר פטור מקיש כו׳ הגיע זמן המקרא עולה ונוטל ידיו •ומנית תפילין וקורא קיש
 ומחפלל הא גופה קשיא רישא אמרח סטור ושיפא חייב ליק רשא כחד וסיפא בחרי סדש׳י דה״ק ואס הס
 שנים מניח אח חבירי הוסר יהיא עצלה ומקייס מצית ק״ש ותפילין ומתפלל וחיזר למלאכה וחבירו יעלה וינימ
 חפילין ויקרא קיש ומחפלל עכ״ל וא״כ הינ ייל הכי רישא לקתני לא יקרא מיירי בחל וסיפא דקתני פירש
 למקים טהרה וקורא מיירי בחרי: שהיה מקימי שאלי טיס היא וכציל אא״כ יודע שהיה מקומו שאיל
 לו וכיה גי׳ הרמכין והטעם דאס היה המקום בשאלה אז לא קנה מקומו ומוהר לקברו כמקים אחר :
 במכמורת. כצ״ל נוחנו כמסמורוח וכ״ה לשון הירושלמי פיק דמ׳ק והוא בור עמוקה והוא לשון הפסיק
 בחסליס ק׳מ נמהמורוח כל יקומו כ״כ נס׳ ק׳ג: הן נאסטן. צ״ל או כאסטן והוא כמו דיסקיא שנוחנין



ר נ ש ק ארבער, ע ר ת פ ו ח מ ת ש כ ס  מ
 אצלי קוברין אותה אצל אביה ואם יש לה בנים [א]קוברין אותה אצל [בעלה עשר חדש מדבר עמו ואחר בך שואל בשלומו רבי מאיר אומר הרואה אבל
 ואם היא אומרת קברו אותי אצל בניי קוברין אותה אצל] בניה אם אביה בתוך שלשים יום מדבר עמו ואחר כך שואל בשלומו לאחר שלשים יום בתוך
 אומר לא תיקבר אצלי [ובעלה אמר לא תיקבר אצלי] קוברין אותה אצל שנים עשר חדש הרי זה שואל בשלומו ואחר כך מדבר עמו לאתר שנים
 בעלה מפני שבעלה חייב במזונותיה ובפירקונה ובקבורתה [ב] מטה חלילים עשר חדש הרי זה לא יזכור לו כל עיקר שהיה רבי מאיר אומר משלו משל
 ומקוננות מקום שמספידין הוא מםפיד על אשתו ואט אין בעלה M(מטפל למה הדבר דומה לאחד שהיתה לו מכה ונתרפא ובא רופא אחד ואומר לו
 לה) מטפל בה בקבורתה ומוציאין הימנו בעל כרחו • (א) נמצאת אתה אוטר^תן לי שכרי ואקרע את מכתך ואני מרפא(אותך מעלין עליו כאילו עורר מכתו)
 שלשה קברות הן קבר הנמצא (בתהלח) מותר לפנותו ואם פינהו מקומו כך כל המזכיר לאבל לאחר שנים עשר חדש מעלין עליו כאילו עורר את
 [י] אסור בחנייה קבר הידוע אמור לפנותו ואם פינהו [ח] אםוד בחנייה קבר מכתו רבי שמעון בן גמליאל אומר אף מי שמתה אשתו ונשא לו אשה
 המוחזק את הרבים אסור לפנותו ואם פינהו [י] ממקומו טומאתו קבר שהקפתו אחרת בתוך י״ב חדש מדבר עמו בשוק ואינו מדבר עמו בתוך ביתו • הכל
 את העיר משלשה רוחותיו או משתי רוחותיו זה כגגד זה אם הוא רחוק מעלין לבית האבל [כ] קלוסקיוס בשר ודגים ובחבר עיר ירק וקטניות ודגים
מ'״6רשב״ג אומר(אף) במקום שגהגו אפילו מעשה הקדירה• (ה) עשרה כוסות

 יותר מחמשים אמח מכאן ויותר מחמשים אמה מכאן [׳]מפגין אותם כלהג
 הקברות מתפנין אמרו לרבי עקיבא מעשה בקבר חולדה שהיה בירושלם ולא שותין בבית האבל שנים קודם המזון וחמשה בתוך המזון ג׳ לאחר המזון
 גגע בהן אדם מעולם אמר לחן רבי עקיבא משם ראייה מחילה היתה עשויה [ל] ואחד לברכת אבלים ואחד לתגחומי אבלים ואחד לגמילת חסדים חזרו
 להן ומוציאה את הטומאה לגחל קדרון(ב) המוכר דדך קברו לחבירו לא והוסיפו עוד שלשה אחד לראש הכגסתואחד לחזןהכגםת ואחד לר״ג וכשראו
 עשה כלום המוכר מקום [ח] מספד לחבירו לא עשה כלום W M הלוקח מעמד״י׳אבית דין שהיו משתכרין (ויוצאין) גזרו עליהן והחזירו למקומן•(י) המברך
 לחבירו כך שמין לו זקני אב בית דין ארבעה קבין דרך היחיד ארבע אמות"״׳ בבית האבל [«] אינו אומר ברבה רביעית דברי רבי יוסי הגלילי ר״ע אומר
 דרך הרבים שש עשרה אמה דרך המלך אין לה שיעור דרך הקבר אין לה הטוב והמטיב וחכמים אומרימ דיין האמת שליט במעשיו שופט בכל הדורות
 שיעור [י] והמספד אין לה שיעור • (י) הרואה אבל בתוך שלשים יום מדברזנ״ל,אבצדק שכולגו עמו ועבדיו ובכל(זאת) אגו חייבין להודות לו ולברכו • (ז) הרואה
 עמו ואיגו שואל בשלומו לאחר שלשים יום [שואל בשלומו ואיגו מדבר עמו] מקום שגעשו בו גסים לישראל אומד ברוך שעשה גסים לאבותיגו במקום

 בתוך שנים עשר חדש שואל בשלומו ואחד כך מדבר עמו לאחר שגים הזח(תהלים קז) הודו לה׳ כי טוב כי לעולם חסדו{

 סילק אבל רבתי הנקרא מסכת שמחות
 גוסהת הגר״א הגהות הגרי״ב

א] והיא אומרת (יניה נהה׳א ונסיר): [ב] ובצרכי קבורתה: [נ] מטפל בה מטפלי! בה בקבורתה : (א) [סנהדרין «ו: מרש] : (ב) [עי׳ נ״נ ק:] : (נ) [שם 5נן:]: (ד) [עי׳ מיק כא:]: (ה) [כהונות יו: ] 
 [ד] טהור ומותר : [ה] מקומו טמא ואשור בהנאה קבר המזיק: [ו] מקומו טהור ואפור בהנאה • קבר ע״ש]: (ו) [כרכות מי:]: (ו) [שם נד.] :

 שמקיף את העיר משלש רוחותיה או משתי רוהותיה: [ו] אין מפני( אותו פחות מכן טפנין אותו י
 כל הקברות מפני! חוץ מקבר מלך ונביא אמרו: [ח] מספדו: [ט] המוכר מעמד להכירו כך שמו יקני ביד (וכמיש נמתני' דנינ שם המעמד דייני 5פורי אמרי כוי): [י] דרך המספד: [כ] גלוסקאות : [ל] אחד

 (וסואיו שנדסוס נרס לסניי שכתכ ונפרס קחשינ יותר): [מ] מה הוא אומר בברכה רביעית הטוב והמטיב ריע אומר דיין :

 לב חכמים
 פרס י״ל ואם פינהו מקומו נומא ואסיר נהנאה קנר הירוננ אשור לפנותו ואס פינתו מקומו סהור ומותר בהנאה נציל לדעת הרמנ״ס [הובא נשו׳ע סי' שסיד ס׳נ ועי׳ נ״י שם] וכיס כירושלמי סוף נזיר ובתוספתא
 1 סש״ז ואסלות • אך מיש שם כתוספתא כמזיק את הרכים מקומו ״טמא׳ • צ״ל,טהור׳ וכן הונאה נריש ספט׳ז ואהלות אך נירסתו שם נקנר הנמצא נ״נ מקומו טהור: ודע שננוסחא שלפנינו במסנת זו

 חסר הרנה • ועי׳ מיק ניד א' הנא נאכל רכהי אכל אסור כו׳ ושם כיו כ׳ הנא כא״ר אנל לא יניח ני' [אן מ״ש כנתונות כיח א' תנא נאיר נד״א כו׳ ועיי נ״י לעיל ספ״נ • יש לדחות דמדמי מילתא למילתא 1הך
 מפרעה עיי עצמה הוא הוספת השיש כאילו כתונ נ! להדיא בברייתא • וכיוצא נהרנה מקומות נשיס] ועי׳ כהגר״א יו׳ד סי׳ שליה ס״ק ע׳ וסי׳ של״ז וסי׳ שליח סיק א׳ וס״ של״נו סיק א' • וכמו נ! נמסכת נלה

 שלפנינו מסר הרבה ועי׳ נמריא יייד סי׳ שעיו ס״ק ו' והראשונים הניאו נמה דנריס שאינם כניסמא שלפנינו:

 נחלת יעקב
 קונרין אותה אצל בעלה: אביה אומר לא הקבר אצלי כוי. כצ״ל אביה אומר לא מקבר אצלי ובעלה נ׳ בריימומ יחד והגי׳ הנכונה כדאיהא במ׳ק דף כ״א ע״נ המוצא חבירו אבל נחון ל׳ יום ממר עמו תנחומי!
 אומר לא הקבר אצלי קוברי( אומה אצל נעלה מפני שבעלה חייב נקבורחה וכיה לשון המור סימן שס״ו ימס ואינו שואל בשלומו לאחר ל׳ יום שואל בשלומו ואינו מדנר עמו תנחומי!. ופריו הש״ס מהא דחניא בנרייהא
 שכתב כאן במוונומיה ובפירקונה מיושר ובטור נמי ל״נ לה ואפשר שנקנו לשון הממני׳: מטה. מיבה מסה אמרה המוצא אח מנירו אבל כמון י״ב מרש מדבר ממו מנמומי! ואינו שואל בשלומו לאמר י׳ב מדש שואל
 מיוהר ונציל מפני שגמלה מיינ במזונותיה ונפירקונה ונקנורהה ומליליס ומקוננת דבנל אלו תיינ הנעל נשלומו ואינו מדנר ממו תנמומין איל מדבר ממו מן הצד סרשיי שאומר לו התנחם ואינו מזכיר לו שס המת
 כדאיתא ככתובות פרק נערה וכינ הרמנים פרק י׳ד מה״א. וניל שתינת מסה צ׳ל מספד וביה לשון הרמניס: אמר ר״מ המוצא את חנירו אנל לאחר י׳ג מדש ומדגר עמו חנהומין למה הוא דומה לארס שנשגרה רגלו
 ואם אין כעלה כו׳. הלשון מגומגם ונציל ואס אין כעלה מנושל בקבורתה מוציאין ממנו כע׳כ וכ״כ ומיתה ומצאו רופא ואיל כלך אצלי שאני שוכרו וארסאנו כדי שתדע שסממנין שלי יפין. ומשני הש״ם כאן
 הרמכ״ס פייר מאישות: גמצאת כו׳. מלתא באפיה נפשיה היא והכי אימא בסנסדרין דף מיז נמצאמ אממ באביו ובאמו אשור כל ייכ מרש לשאול בשלומו כהן כשאר קרובים אינו אסור אלא בתוך ל׳ מכיל ויציל כאן
 אומר שלש׳ קברים הן ס־ש״י חלוקי! ה! בהלכותיה! קבר סנמצא קבר הידוע קבר המזיק אה הרכים עכיל אכל גי׳ דהכא א״א ליישבו ולא מצינו כשום פושק שממלק כין מדבר ממו ממלה או שואל בשלומו תחלה :
. כצ״ל קבר הנמצא מדבר עמו כשוק כוי. פירוש מדבר עמו חנחומין בשוק אבל לא יכנס לביתו יסרש״י כמ״ק דף כיא הסעס ׳ ו  הש״ס אלא דהכא מפרש להו מיד והתם תני תחלה הכלל והדר מפרש: קבר הנמצא נ
 מותר לפנותו פינהו מקומו טהור ומותר בהנאה . וה׳פ קבר הנמצא שבעל השיה לא צוה לקוברו שם וכגזילס שאינו נכנס לביתו לדבר עמו תנחומי! מפני חלישח דעת של אשתו אחרונס ישם כברייתא לא קתני תיו י״כ
 נקבר שס מותר לפנותו שלא קנה מקומו פינהו מקומו טהור פרשיי אע״פ שגזרו טומאה על הקברות אפילו חדש וע״ש בתוספות: הכל מעלי! כוי. כטור סי' שע״מ הביא הלכה זו קצת בלשו! אמר: עשרה כוסות
 כשנטלו מפס אכל עיז לא גזרו ונהנאס נמי מותר אע״פ דאיםורא דאורייתא הוא דאי! תורה קבר מליו עכ״ל כו׳. ככלל חנא משרה ובפרט קחשיב יוהד. אכ! הגי' כציל כדאיתא ככתובות דף ח' וז״ל י׳ כוסות תקנו
 הגמרא ורש״י. וכאמח כירושלמי דנזיר גרסינ! כמו הכא דקבר הנמצא מקומו אסור כהנאה אכל ככר הגיה חכמים כביה האבל ג׳ קודם אכילה כדי לפחוח בני מעיו ג׳ בחוך אכילה כדי לשרות אכילה שבמעיו וארנע'
 בשפר פני משה יציל מקומו מוהר כהנאה וכ״ה כחוספהא: קבר הידוע כו׳. בגמרא .גרשינן הכי קיר הידוט לאחר אכילה אחד נגד הז! ואחד נגד כרכה סארן ואחד נגד בונה ירושלים ואחד כנגד הטוכ והמטיב
 אשור לפנותו פינהו מקומי טמא ואסור בהנאה. והטעם פשוט כיון דמדעח בעלה נקבר שם כל דיני קבר מליו: והוסיפו עליהן ארבע אחד נגד חזני העיר ואחד נגד פרנסי העיר ואחד כנגד כיה המקדש ואחד כנגד ריג
 קבר המוחזק כצ״ל קנר המזיק את סרנים מוהר לפנוחו פינהו מקומו טהור ואסור נהנאה פרש״י מפני התחילו היו שותין משחנרין החזירו הדנר ליושנן ופירש׳׳, ננגד חזני העיר הקנו להם נרפה עליו לפי שהיו
 נזקי רבים שמונח סמוך לדרך ומטמא אח המאהילים מליו ניחן רשוה לפניחו סינהו מקומו טהור דלא גזרו שמשי המיר להחעשק כמהים ובשאר צרכי צבור. פרנסי העיר שהיו עשירים נומניס ממונם לקבורות עניים .
 סליה מפני הנזק מיהו אסור כהנאה דאיסורא דאורייתא היא ולא פקע [ודוקא אס קדם הקבר אבל אס קדם כנגד בהמ׳ק הקנו עליו ברכה ניחומים שינחמנו המקום בבניינו מאבלנו שאנו מחאבליס עליו העל מה .
. בירושלמי וכנגד ריג מפרש שם בגמ׳ מאי ר״ג דתניא כראשונה היתה הוצאת המת קשה לקרוביו יוחר ממיחחו. פירש ׳  הדרן מקומו מותר בהנאה. ירושלמי סוף נזיר וכיכ בטוש״ע סי׳ שסיד]: קבר שהקיפתו כו
 סוף נזיר גרסינן הכי קבר שהקיפהו העיר משלש רוחוח מפנין אוחו משחי רוחוח איה חנא מפנין ואיה הנא רשיי שהיו קוברין אוחו ככלים יקרים. עד שהיו מניחין אוחו ומרחי! עד שבא ר״ג ונהג קלות כעצמו והוציאוהו
 אין מפני! כו׳ מאן חני מפני; כעשויה כמין גא״ס מאן חני אין מפני! כעשייה כמין ה״א . והיפ קבר שהקיפחו ככלי סשחן ונהגו כל העם אחריו להוציא בכלי פשתן: החזירו למקומן. פרשיי שהחזירו כמו שהיה קווס
 העיר קנרוח שמקיף העיר מג׳ רוחות מפנין אותו מפ,ני הטומאה מ״ד מפגין בעשייה כמין ג״ס יונית ומקיף תקנה דהיינו לעןרה אכל הטיר כהכ כשם הרמכין שלא יהא שיתי! אלא בתוך סשעידה דיין שלאחר הסטודה
 העיר מכ׳ רותות מיד אין מפנין כעשייה כמין ה״א כמו העיר עצמה נגד כ׳ רוחוהיה מכאן ומכאן דלאו משכר וט״ש כסימן שטיח: המברך בבית האבל. גס גוה יש כמה טעיות והכי איתא וגרנות דף מ״ו
 מוקפת מיקרי עכיל. וגי׳ דהכא א״א ליישבה אלא דציל כגירסת הירושלמי או שצ״ל פחות מחמשים צריך טיב מה הס אומרים כבית האבל ברוך הטוב והמטיב ר״מ אומר כרוך דיין האמת טוב ומטיכ אין דיין
 לסכות וכיימר מנ׳ מומר לכממלה לעשות קבר סמוך לעיר : כל הקברות מתפנין. ר״ל כשהיה כתוך המיר אמת לא אלא אימא אף טוב ומטיכ הרי מוכח דתיק סיל אומרים תרוייהו ור׳ע סבר אין אומרים טוב
 מפגין אומו וע״ז השיב ר״מ הלא קכר מולדה היה כירושלים ולא מינהו והשיב ממילה הימה בקברה ממת ומטיב: הרואה מקום כו׳. איידי דתנא לעיל וככל זאת אנו מייבין למודומ לו ולברכו טיימי נמי דהרואס
 הקרקע והיחה הטומאה יוצאה דרך מחילה לנמל קדרו! משו״ה לא פינה! וכ״ה כירושלמי לנזיר: המוכר דרך מקום שנעשה נסים לישראל מייכ לכרך ולהודות ועוד שרוצה לסייס ביכר טיב כדרך כל סמסכתות ומשו״ה

 קברו כוי. והכי תניא במסכת כ״כ וסיים שם כאי! כני משפחתו וקוכרי! אותו על כרמו משוס פגס משפחה סייס כהך קרא להודו לה׳ כ׳ טוב בי לעולם חסדו:
 ופירש רשביס תקנת חכמים היא שגנאי הוא להם שאי! לקרובים מקום קבורה הלכך אמור רכנ! לשקול דמי

 ולהדר : הלוקח מעמד לחנירו. כצ׳ל הלוקח מעמד מסבירו צריך המוכר לית! לו מקוס שיכולי! לזרוע סליק פרק ארבעה עשר וםליקא מסכת שמתות :
 ד׳ קבי!: דרך היחיד. המוכר לחבירו דרך כהון שדהו צריך ליה! לו ד׳ אמות כרוחב העגלה וכ! כולם

נ יף ציט: הרואה אנל כו׳. מכאן עי רשנ״ג אומר משובשת הגירסא מאד והמדפיסים הרכינו בעורת פלג לשטף תעלה אפרש מסכת כלה י  ומיש מ

ת מסכת שמחות פרק עשירי שכיף ל ו ע  פ
 מהג״מ ישכר בער זצ״ל זקן ההוראה דפ״ק ווילנא

 הניא כרמנין עוד וכשורה כו׳ אף שאי! מקומו נא! רק נשער ההתחלה ושם הניאה נאויו לסימנא לגייסא
 זאת אגב אורחא נקטא וחכם הרזים כמוהו לא ירגיש דבר אשר זה המחבר מרגיש • ואדרבה הוא אינו
 מרגיש • ישבשחא דעל לי׳ לסמחכר הפס" ונקט״ • גם בדברי החוי׳׳ט הלקוחים מדברי תר״׳ לא הבי! והעלה
 ברעהו שאינה מסיירת לתלית ביקי סדקי מחים אבלים דוחה מציה דאור״חא ודברי החריי מ״ר׳ שיעבור זמ! קיש
 וכן איתא להדיא נתר״י פרקא מי שמתו סי׳ המתחיל אי! מוציאי! המת וכ! מוכח בירושלמי • נקיש לנן

 החמה • ונגרסת הרמנ״ן ממש כלשונו הגי׳ הגאון מווילנא:

 בגחלת יעקב פ״י ד״ה הוציאו סבלי המטה וכו׳ כהכ כטיויד סי' שניח • נ״כ גס זה לקוח מדברי הרמכ״ן
 שער הוצאה: שמ בדיה אס יכולין להחחיל כוי והרמב׳ן בסי ההיא וכוי כמ״ש כאן ולא
 הרגיש כלל • ניב המחבר לא הרגיש ולא הכין דברי הרמכ׳ן ממלא כפיו לאמר כי הרמכ״ן לא הרגיש • כי
 הרמבין כתב על זה ולא דיקא היא היינו שאינו מדייק והגרסא בטעות אלא כן אס ׳כולין להחחיל ולגמור
 עד שלא יגימ קורי! ומחפללין ואס לאו עומרי! ואח״כ קורי! ־ ואהא לאשמעינן דין חדש ראפ" אס אין
 שהות רק לגמור פסיק אחד קורי! ומתפלל׳! הכל • וכן הוכיחו תלמידי הרשג״א בחידושי ברכות • ואחי?
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 א כלח בלא ברכה(א) אסורה לבעלה כנדה מה נדה שלא טבלה אסורה לבעלה^;אכאילו נוגע באותו מקום. (וכן) כל המסתכל בעקיבה של אשה הריין לו בנים
 (כגדה) אף כלה בלא ברכה אסורה לבעלה. ומגיין לברכת חתנים »י**[ל] בעלי מומין חגרין םומין אלמין חרשין. רבי אליעזר אומר מפני שתבעה
 ה שגאמר(בראשית כד) ויברכו את רבקה. ומגין [א] שאפילו אלמגה למטה ואיגה גתבעת. רבי יהושע אומר מפגי שאמרה בשעת בעילה אגוסה
0 רבי ) . י נ  אגי רבי עקיבא אומר מפגי שאומרת בשעת טהרתה טמאה א
 גחמיה אומר בעון שגאת חגם אשתו מפלת גפלים ומריבה רבה בתוך ביתו
 ובגיו ובגותיו םתים כשהם קטגים \ רבי גהוראי אומר כל המבייש פגי חבירו
 סוף הוא מתבייש ולא עוד אלא שמלאכי חבלה דוחפין אותו וטורדין אותו
 מן העולם ומראין קלוגו לכל באי עולם(ח) וכל מי שיש לו בושת פגים לא
 במהרה הוא חוטא שנאמר(שמות כ) ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי
ת הר ח . וכל טי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו ת , תחטאו . . _ 
;'אסיני. [מ] אמר רבי יוחנן(ט) ארבעה דברים סחו לי מלאכי השרת ואלו הן חגריס  עובר על פיו אין בו דרך ארץ.' הכריז ר״א (בן עזריה) בשלש מאות שופרוח״

 מן התורה
 אסורה שנאמר (רוח ד) ויקח(בועז) עשרה אנשים ונו׳ ויאמרו כל העם אשר
 בשער והזקגים עדים יתן ה׳ וגו׳ ויהי ביתך כבית פרץ וגו׳. (ב) כלה שנבעלה
 יום ראשון אסורה כל שבעה ואסור ליטול הימגה כוס כל שבעה דברי רבי אליעזר
 ורבי יהושע אומר עד (0 שיבדוק הדבר אם היתה גדה בבית אביה אסורה
 ואם לאו מותרת. שאלו את ר״א מהו לשתות מיד הכלה כל זמן שבעלה מיסב
 עמה. אמר לחם כל השותה מיד כלה כאילו שותה מיד זוגה אמרו לו והלא
 כל [ב] בגות ישראל יש להם דרך ארץ. אמר להם חס ושלום כל מי שאין התורה

 סומים אלמים חרשים. חגרים מפגי מה מפגי שהופכים את שולחנם ועושים
 כמעשה בהמות. סומים מפגי מה מפני שמסתכלין באותו מקום . חרשים מפני
 מה מפני שמספרין בשעת תשמיש. אלמים מפגי מה מפגי שגושקים באותו
 מקום. וחכמים אומרים [אין הלכה כרבי יוחנן אלא] כל מה שאדם רוצה לעשות
 באשתו [עושה כי אין הדבר דומה אלא למי שלקח בשר טטבח רצה אוכלו
 צלי רצה אוכלי מבושל רצה אוכלו ע״ג גחלים]: (י) שאלו את אימא שלוט
 אשתו של רבי אליעזר אחותו של רבן גמליאל אמרו לה מפגי מה בגיך יפין
 ובשעת תשמיש מהו אצלך. אמרה לחם לא היה מספר עמי לא במשמדה
 ראשוגה ולא במשמרה אחרוגח אלא בביגוגית מגלה טפח ומכסה טפח ודומה
 כמי שבפאו שד. אמרתי לו כל כך למה . אמר לי שלא תעלה על דעתי באשה
 אחרת וגמצאו בגיי באים לידי ממזרות [נ] מכאן אמרו עשרה הם כממזרים ואיגט

 ואמר כלה אחת בגות ת״ח ואחת בגות עמי הארץ השותה בכלה כשותה בזונה
 ועוד M אמרו כל המקבל כוס מיד כלה ושותהו אין לו חלק לעולם הבא
 (י) הקורא פסוק משיר השירים ועשאו כמין זמר וכן הקורא פסוק מדברי תורה
 בבית המשתאות שלא בזמנו מביא [י] מבול לעולם מפגי שהתורה חוגרת שק
 ועומדת לפגי הקב״ה ואומרת רבש״ע עשאוגי בגיך ככגור המגגגים בו לצים .
 אמר לה בתי בשעה שהן שמחים מה יהיו עושים אמרה [ה] לו רבש״ע אם
 תלמיד חכם הוא יעסוק בתודה ובלימוד ובמעשים טובים ובאגדות ובעלי מקרא
 במקרא ובעלי משנה במשגה בהלכות הפסח בפסח ושל עצרת בעצרת ושל חג
 בחג. העיד ר״ש [י] ואמר כל הקורא פסוק בזמנו מביא טובה לעולם [שנאמר]
 (משלי טי) ודבר בעתו מה טוב. המשגר כוס של ברכה לאשה שלא מדעת בעלה
 חייב מיתה מפגי שדעתו רבה [ז] עליו. רבי אומר מפני שיצר הרע רבה [ח] עליו.

(כ) בגי אמה בגי [ם] שפחה בגי שגואה(בגי גדה) בגי גדוי בני  וכן בגי חבורה ששגרו כוס של ברכה לאשה שלא מדעת בעלה חייבים מיתה^ממזרים ואלו הן
 מפני שדעתן רבה [ט] עליהן. רבי אומר מפני שיצר הרע רבה [י] עליהן.״׳'תמורה בני מריבה בגי שכורה בגי גדושת הלב בגי ערבוביא וי״א אף בני ישיגה.
 והבועל ארוסתו בבית חמיו שלא בכתובה הויין לו בנים ויתקין [ע] חלשות אלו
 בועלי נדות. טכועריט אלו בני טהרות ספק. (ל) היוצא מבית הכסא ושימש
 הוויין לו בנים נכפים מפני ששד של בית הכסא מלווה M עמו עד בטה ישהה
 וישמש עד שיעור מהלך חצי מיל(מ) הקיז דם ושימש הויין לו בנים ויתקין

 (ה) המרצה מעות לאשה מידו לידה בשביל להסתכל בה אפילו הוא כמשה
 רביגו שקבל תורה מהר סיגי לא יגקה מדיגה של גיהנם שנאמר(משלי יא) יד
 ליד לא יגקה רע. הדי הוא אומר(במדבי לא) וגקרב את קרבן ה׳ איש אשר
 מצא כלי זהב אצעדה וגו׳ אצעדה (י) זו בירית. וצמיד אלו השיראים. עגול

 זה דפוס של(בית) הדדים. כומז זה דפוס של בית הרהם. לכפר על גפשותינו»י׳>׳חלשות . הקיזו שניהם ושמשו הריין לו בגים בגי ראתן אימתי בזמן שלא טעמו
 לפגי ה׳ א״ל משה לישראל שמא חזרתם לקלקלכט הראשון. אטה לו(שם) לא מ'׳ בלוט [אבל טעמו כלום לית לן בה] (0 המשמש מטתו מעומד אוחזתו אחילו
 וזו היא אש של עצמות. ואיזו היא רפואתו קמח של עדשים ויין. כל הרפואות
 כולן אדם עושה אותן כשהוא שבע וזו כשהוא רעב. כל הרפואות כולן אדם
 עושה אותן M על גבי רגליו וזה עושה אותן רגלו אחת במטה ורגלו אחת

 בארץ

 נפקד.ממנו איש אמר להט א״כ כפרה זו למה . אמרו לו אמ מידי עבירה
 יצאנו טידי הרהור לא יצאנו. טבעת למה W לפי שכל המסתכל באשה
 בכוונה כאילו בא עליה מכאן אמרו חכמים כל הגוגע באצבע קטנה שלאשה

 נוסחת הגד״א
 [א] א!ש אלמנה שנאמר(ועי׳ גמס׳ כלה רגתי): [ב] בני: [ג] אמר: [ד] דעה: [ה] לפניו רבשיע אם בעלי
 מקרא הם יעסקו בתורה ובנביאים ובכחובים ואם בעלי משנה הם יעסקו במשנה בהלכות ובאגדוח ואם בעלי
 גמרא חם יעסקו בתלמוד בהלכות פסח:[ו] בןאלעורמשוםר׳יהושעבן חנניא:[ו]עליה:[ח] עליה: [ם]עליה:
 [י] עליה: [כ] מכאן אמרו חכמים כל המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו מסתכל באותו מקום וכל חנוגע:
 [ל] שאינם מהוגנים. ר׳ נהוראי אומר(ושכנתייס צ׳׳ל לקמן כמו שיתכאר): [מ] דיי אומר עז פנים לגיהנם (וכוי
 כמ״ש לממס עד) אשד גלה סודו לדיע בן יוסף איר יוחנן בן דהבאי ארבע׳: [נ] השעה הם כממזרים ואינם: [ם] חצופה: [ע] מצורעין אלו בועלי; [פ] אוחו(וגמס' כלה רכסי הגי׳ נלוה עמו): [צ] דגליו על הארץ וזו עושה אותה:

 כסא רחמים
 פרס א כל מי שאין המורה מוגר על פיו אין נו דרך ארן. פירוש כי האף אמנם הני נשי לימנמו גתית. רעומ. ורני אמר שיצרו רגה סליו ומדגר קל יגיאני אל האיסור ולא פליגי אלא דמי נקט עיקר הדגר ומי נקט
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 הגהות הגרי״ב
 (א) עי׳ הוס׳ינמות דף לו: ד״ה ולא קתני ונו׳: (ב) [נדה דף סס.]: (נ) ס״אעד יום שלישי: (י) [סנהדרין
 דף קא.]: (ה) [גרכומ דף סא. מירונין דף ימ:]: (ו) [שבה דף סי.] : (ז) [שם לנ:]: (ח) [נדרים דף
 כ.] : (ם) [שס] : (י) [שם] : (כ) [שס ועי׳ גרא״ש וגר״ן שם]: (ל) [גיטין דף סט.]: (מ) [גיטין שם

 כתובות דף עז: גדה דף יו.]: (נ) [שם]:

 סוף דנר: תגרים מפני מס בי׳. אע״ג דנסמון אמרינן דהמסהכל געקיגה של אשה היל גנים מגרימ סומים
 כו׳. אפשר לומר דמסהכל כו׳ יהיו לו נניס נמלי מומין כמו מגרין וכו׳ ממד מהנהו ולא מסיימא מילחא. אנל
 הני לנל מין יש לו טעם כפני עצמו. ולאו מילמא פסיקשא קאמר דלא אפשר מגרי! וכו׳ אלא מטעם זה. אינ
 דהא פליגי עלה הכא והמס . אמנם בנדרים דף כ׳ אמרינן המססנל געקיגה ש״א היל נניס שאינן מהוגנין והו
 לא: וי״א אף גני ישנה והגומל כו׳. והיק סגר דהני נהי דלאו •שפיר מגיד אגל אינו בסוג עשרה האמורים

 ושתים

 מימ יודמות כמה דיני ברכות ושבת ויויט ומאכלות אסורות ונדה וכיוצא. אמנם אינו מתון הלימוד
 רק כי כן ראו מגית אביהן ובעליהן והיינו דדייק לומר כל שאי! התורה עוגר מל פיו ר״ל שאינו מייכ גת״ת
 אע״פ שיודע כמה וכמה דינים: הכריז ראג״ע כש׳ שופרות. ואס מאמר מה כל המרדה הזו ולא מצינו שעשו
 זה נשאר אסורים יומר ממורים. וי״ל דהיו סעס פרוצים נזה והיו סוגרים דשריומא היא ואדרכה מצוה איכא
 למננה על נמלה ונפיק מינה מורכא לפרון גדר כמריוה להכי כרוזא קרא כמיל לאפרושי מאיסורא. וכעין זה
 אמרו נפיקי ירי אלימזר מל סתם יינם: מפגי שדממו רבה מליו. פי׳ שהרהוריו וממשנומיו נמריומ רנות

 נחלת יעקב
 ר״ל לריא אינה מתרצימ כלל ולר״י ממרציה קצת: בשעת טהרתה כו׳. ייל גשעת תשמיש אמרה לבעלה
 טמאה אני כדי לצערו וגםפר מנורה המאור סימן הנ״ל גרס גהדיא שאמרה גשעת תשמיש טמאה אני: שגאת
 מנס . פרשיי גשגח דף ל״ג שלא ראה גו דגר עבירה ׳שיהא מוהר לשנוא אוהו ואסיה שונאו זהו שנאס הנס:
 מריבה רכה. מרה כנגד מרה לפי שהוא עשה מריבה לפיכך מריגה רגמ בתוך ביתו: ובנין ומימיו כוי.
 היינו נמי מרה כנגד מדה שאהכחו ניטל׳ ממנו: יראתו על פניכם כוי. היינו הכושה שניכרה כפנים וכהיג
 כחדה לכלחי מהטאו. ר״ן כנדרים: סתו לי מלאכי השרה. כנדרים מפרש אמימר מאן מלאכי השרה רבנן
 ואמאי קרי להו מלאכי השרה דמצייני כמלאכי השרח ופי׳ הרין שהן מצויינין ומוגדלין משאר גני אדם כמהיש
 וכדאמרינן בהגדה מלמד שהיו ישראל מצויינין שם כלומר שהיו עם בפני עצמן ולא נתערבו כמצרים: שהופכין
 שולחנן. ולפי ששינה בירך לוקה בירן . ר״ן: שמספרין בשעה השמיש. ולפי שחוטאין בדיבור ובשמיעה
 נעשו חרשין שאינן שומעין ואינן מדגלי!: בשעת תשמיש כו׳. גנדריס לא גרסינן ובשעת השמיש מהו אצלך
 אלא ה״ג שאלו את אימא שלום מפני מה גניך יפין גיותר: לא גמשמרה ראשונה. שליש הראשון של לילה ולא
 גמשמרה האחרונה היינו שליש השלישי של לילה אלא גגינוניח דהיינו גאמצע הלילה והטעם לפי שגחחלת הלילה
 וגשוף הלילה הנשים הולכות גשוק וירא פן גשעת תשמיש יתן דעתו על אשה אחרת: מגלה טפח. פרש׳י לא
 היה מגלה רק טפח מהאשה ואוחי טפח היה תיכף מכסה שהיה ממהר כאותו ענין. ור״ן פי׳ כמסכת נדרים
 דאמרינן נפרק מ״ש שהתירו (לה לאשה) [לו לאיש] לגלות טפחיים לקטנים והוא מגלה טפח מאותן טפחיים
 ומכסה טפח כלומר וטפח שני נשאר מכוסה : ודומה כמי שכפאו שד . פי׳ רש״י שבא עליה ככח ודומה
 כמי ששד כופאו ואיש דאמרי שמהכסה כולו כמו ארס שמפחד מן השד. ועי׳ בטור אורח חיים סימ!
 ר״מ ונטור אבן העזר סימן כ״ה הרבה פירושים על הא דמגלה טפח ומכסה טפח והקשה הטור לפ״ז שהיה
 ממהר באותו מנין א״כ לא היה משהה על הבטן ואמרו חכמים [נדה דף ע״א] שכר פרי הבטן כשכר שמשהין
 מצטן טל הנטן עד שיזרעו נשותיהן תחלה הוויין להו גנים זכרים. ותירן כי כל לנגוח דורש ה׳ וכל המעשים שהם
 לשס שמיס טיגיס הס מי שיודע כעצמו שיוכל למשות המעשה ולא תכנס גו מחשגה אחרת והוא משהה עצמו כדי
 שתהנה האשה מן המעשה ותזריע היא חחלה מכוון לעשות מצוה ועושה אותה הקניה משלם לו שכרו גגנים זכרים
 ומי שאינו נטור. כעצמו וממהר כדי להנצל מן החטא גס הוא עושה מציה והקנ״ה משלם לו שכרו נכניס זכרים
 מ׳כ: כל כך למה. למה קבעת הזמן גאמצמ הלילה לוקא ונמהירה בל בך והשיב שלא חמלה מל דעחו נאשה
 אחרת והוי הבנים קרובים להיות ממזרים: בגי אמה. כמסכת נדרים גרסינן בני אימה ופי' הרין שמטיל
 אימה טליה ונזקקת לו שלא ברצונה אבל הרא״ש גורס שם אמה כמו הכא דהיינו שפחה משוחררת לפי שרגילה
 להיוח שטיפה בזימה. אבל הכא ע״כ א״א לפרש כפ״ הרא״ש דהא קחני הכא בני שפחה וא״כ היינו בני אמה
 דשם גגמרא לא קתני גני שפחה אע״כ דהכא גרסינן אימה וכפי׳ הר״[ : בגי שפחה. כגר פרששי שהוא
 שפחה משוחררת: בגי שנואה. ששונאה בשעה השמיש ומחוך כך נוחן דעחו גאשה אחרה: בגי נדה. גגמרא
 ובכל הפוסקים לא קחשיב נדה אבל באמת אין זה סתירה דקי״להבא על הנדה אין הוולד ממזר(מן ההורה) ואם כן
 קאמר הוי כממזר ואינה ממזר: בגי נידוי. שבא עליה כשהוא או היא מנודה ־• בגי תמורה . שבא על אחת מנשיו
 וכסבור שהיא צרתה: בני מרינה. אע״פ שאינה שנואה אלא שהיה מריבה ניניהם לפי שעה: בגי שכורה.
 שמשמש נשכרות דביאתו לאו ביאה גמורה אלא כניאת זנות שאין מתכוון אלא לנמול בעלמא : בגי גרושת הלכ.
 שגמר בלבו לגרשה אע״פ שאינו שונאה מתוך שגמר בלבו לגרשה דעתו ומחשבחו על אחרת: בגי ערבוביא .
 שהיה לו נשים הרבה ואינו יודע על איזה מהן בא. והנה כאן חשיב עשר מדות ובמסכת נדרים קתני בני תשע
 מדות וכ״כ כל הפוסקים בני תשע מדוח. אמנם אין זה קושיא דבאמח במס׳ נדרים קחשיב בפרט נמי עשר אע״פ
 שבכלל קתני תשע ושם כגמ׳ נותן סימן אסנ״ת משגע״ח והיינו תשע וכתכ שס הר״ן דאימה ואנושה קחשיב כחד
 דדמיין להדדי. ומהרש״א כתכ דאות אליף של אסנ״ת מורה על כ׳ דכריס על אימה ועל אנוסה וא״כ לסי הסי'
 המה רק תשע אבל בפרטן עשרה הן. ובזה מיושב קושי׳ אא״מ זצ״ל נפרשת כי תצא על נעה״ט שכתכ כני עשרה
 מדוח והקשס אאימ זצ׳יל לבמסכת נדרים קחשיב רק תשע אבל למ״ש לק״מ: בני ישינה. שבא עליה כשהיא ישינה
 דאשור והיינו ׳שינה ממש אבל ניה ולא ניס מותר כדאיתא בנדה דף י״כ: שלא בכתובה . דקייל אסור להחייחד
 מס אשתו שלא ככתובה כמבואר נשו״ע אה״ע סימן ס״ה: ויתקין . ר״ל חלשות כדמפרש לקמן וכן פ" ישי׳
 כמס׳ נדה: תולשת כו׳. ר״ל מי שיש לו בניס חולשות אלו בני נדה בועלי נדות ומכומריס היינו בני ספק
 טהרוח: ויתקין חולשות. פרושי קמפרש מאי ויתקין חולשות: בעלי ראתן. שיש להן שרן במוח כדאיתא כמס׳
 כתובות: שלא טעמו כלוס. כלומר שלא טעמו כלום לאחר הקזה: אחילן . אימה נופלח מליו והוא מלשון
 חיל ורעדה : וזו כשהוא רעב. ריל רפואה זו עושה כשהוא רעב וכגיטין דף ע׳ קתני איפכא עיש [ועיין כמסכת
 כלה רכחי]: ע״נ רגליו. כשהוא עומד ע״ג רגליו ולא יישן חיכף אחר שתיית הרפואה אכל זו עושה רגלו אחת

 לאשת כלה כלא ברכה. היינו ברכת חתנים אע״פ שכבר כירך ברכת אירוסין אפ״ס אסורה לבעלה
 1 י עד שיברך כרכה חתנים כשעת החוסה וכ״כ כטאה״ע סימן נ״ה וז״ל האשה משנתארסה אמ״פ

 שהיא כאיא לחייב הבא עליה אינה חשוכה כאשחו שהרי אסור לבוא עליה וכחב הכ״י הטעם כדאיחא כמס׳ כלה
 כלה כלא ברכה אסורה לבעלה כנוה עכ״ל: כנדה . לאו דוקא דהא נדה אסורה מדאורייתא וכלה כלא כרכה
 אינה אלא מדרבנן וכיכ הכיח שמואל כסימן נ״ה לשיטה הרמכיס דכחכ אירס וכנס לחופה ולא כירך ה״ז נשואה
 גמורה ובנדה פסק הרמכים דלא ממי חופה וכ״כ כשרע סימן ס׳ בשם הרמכ״ס איו הא דקחני כנדה לאו דוקא.
 מיהו כהכ הכיש די״ל דרמכ׳ס סבר הא דקחני כלה כלא כרכה היינו חופה ונקרא על שס כרכה אכל הכרכוח
 אינן מעכבן: מה נדה שלא טבלה כוי. הלשון דחוק מרה היינו כל זמן שלא טבלה והיאך שייך לומר נדה שלא
 טבלה אסור כנדה דהיינו הך ואפשר ליישב עיפ מ״ש חוס׳ כמסי שכח דף י״ג כד״ה בימי ליכונך בשם ריח שהיו
 רגילין לטבול נ׳ טבילות אחת לסוף שבעה לראייתה שהיא טהורה מדאורייתא כהך טבילה ואחת כסוף ימי ליבון
 מכיל ולפ״ז יש ליישב הלשון מה נדה שלא טבלה ריל פעס שניה אע״פ שמדאורייחא טהורה אפ״ה אסורה לבעלה
 כנדה גמורה שלא טבלה כלל אף כלה כלא כרכה אשורה לבעלה. ולפ״ז מיושב נמי שמדמה לגמרי כנדה דהא נדה שלא
 טבלה שנית אינה אלא מדרבנן אף כלה כלא כרכה אסורה מדרבנן *) : ויברכו את רבקה. במסי כחוכוח דף ז׳ עיכ
 כתבו תוס׳ הא דילפינן ברכת חתנים מויכרכו את רבקה אסמכתא היא דעשרה לא משתמע מהתם ולא איירי
 פשטא דקרא בברכת אירוסין: ומנין שאפילו אלמנה כו׳. גס כזה כתכו תיס׳ שס דאלמנה לאו דוקא דהא רות
 כשנשאה למחלון וכליון היחה מוכרח כוככיס אלא כיון דבעולה הוי חשיב לה כאלמנה מכיל וגם בזה צ״ל דאסמכתא היא
 דהא כברכה זו שבירכו זקנים אינו מרומז ברכת אירוסי! ונשואי! וכ״כ הרי״ף כח״א: אסורה כל שבעה. אע״פ
 שלא ראחה נדה אפ״ה אסורה כנדה דח״שינן שמא רחמה טיפת דם כחרדל וחיפוהו שיז. והיינו כרב ושמואל כמס׳
 נדה דס״ה דאמרי הלכה בועל כעילה מצוה ופורש והכי קי׳יל כשו״ע יו״ד סימן קצ״ג: בבית אביה. אם נבר
 ראתה נדה כבית אביה אסורה לאחר במילת מצוה דחיישינן שמא ראתה גפ עתה אבל אס לא ראחה מעולם לא
 חיישינן. ונראה דריי סבר כביש דאמר בנדה דף ס״ד ראתה כבית אכיה בועל כעילת מציה . ולפי גי׳ הש״א דגרסי
 עד יום שלישי היינו כדעת כיה שם כהגיע זמנה נותנין לה ד' לילות וזהו דקאמר עד יום ג' ויום ג׳ בכלל ־.
 לשתות מיד הכלה. ר״ל לקבל הכוס מידה כדי לחבבה על כעלה שאין עיניה צרה באורחין והשיכ דאסור דהוי
 כאילו שותה מיד זונה : כל בנוח ישראל כו׳. ודרך ארן הוא להושיט לאורהיס בידים ולמה יהא אסיר והשיב
 כל שאין התורה מוכרח דרך פיו כלומר מי שאינו ח״ה אין כו ד״א כדאיתא כפ״ג רמס׳ אבות אס אין תורה אין
 י״א כלומר שאינו יודע לשאת וליתן עס הבריות: השותה ככלה. כלומר השותה מיד הכלה אע׳יפ שדעתו לחבבה
 מל נעלה אפ״ה אין לו הלק לעוה״כ: ועשאה כמין זמר. פרש״י בסנהדרין דף קא שקורא כניגון אחר שאינה
 נקוד נה ועשאה כמין שיר אעיפ שמשיר השירים הוא ועיקרו שיר אסור לעשותו כמין שיר אלא בקריאתו: מביא
 מבול לעולם. ריל חטאו גדול כאילו מביא מכול לעולם ובמס׳ סנהדרין גרסינן מניא רעה לעולם. והטעם פשוט
 כיון שעיקר קיום העולה על התורה ועתה שהתורה מצמה מקטרגה כוודאי באה רמה לעולם חלילה : בהלכות
 הפסה בפסח. במס׳ סנהדרין גרסינן ואס כעלי ש״ס הן יעסקו בהלכות פסח כפשח כי׳: ודבר בעתו. נ״ל שכצ״ל
 שנאמר ודבר בעתו מה טוכ ר״ל דבר כעתו הלכות פשח בפסח כו׳ מה טוכ מביא לעולם: המשגר כוס כו׳. אפשר
 דרכותא קמ׳לאפ״ה כיס של ברכה אסור שלא מדעת כעלה ומכיש ככוס שאינו של ברכה ועי׳ במשי כרכות דף נא
 ימשמע דצריך לשגר כוס של כרכה לאשחו אבל כאחר שלא מדעת בעלה אסור: שדעתו רבה עליו. כלומר שדעתו
 ומחשכהו רבה עליו למשוך אחריה להרגילה עליו ורבי הוסיף לומר שיצהיר רבה עליו מחוך זה יסיחנו לדבר עבירה:
 מהר סיני. ממי ששכן בהר סיני ודכוות׳ איחא בריש מסי אנוה משה קבל חורה מסיני ופירשו המפרשים ממי
 ששכן שמו בהר סיני: לא ינקה רע. פרשי׳ אפילו הוא כמשה רנינו שקבל תורה מימינו של הקניה לא ינקה רע
 וקרא באשה משתעי ובעירוכין דף ייח מפורש יותר וז״ל יד ליד דל המרצה מיד ליד אפילו הוא כמשה שקבל
ה j ־ מ ח ל מ ו ה ו מ ג ש ש ג ב י ת ! כ , י  מורה מיי הקכ״ה לידו לא ינקה רע: הרי הוא אומר כו׳. במלחמת מ
 פרש״ כמו אצעדה שהוא כזרועו ובידיה הוא צמיד שבשוק להחזיק כחי שוקיס שלא יפלו ויראה שוקיה: לקלקולכם
 הראשון. פרש״י של מעשה שטיס לזנות את כנות מואב שמא כך עשיתם עכשיו כמדין והס השיבו לא נפקד ממנו
 איש פירש רש״י לא נחסר מדת יהודית: טבעת למה. פי׳ למה מנה הכתוב כמהו תכשיטי מדין טבעת הלא
 טבעת הוא תכשיט שבחוץ ומשני ללמד שכל המסתכל באשה כו׳ וכמס׳ שכת איתא בהדיא למה מנה הכתוכ חכשיטין
 שבחוץ דהיינו טבעת מם תכשיטין שבפנים דהיינו כומז. לומר לך כל המסתכל כאצבע קטנה שבאשה כאילו הסתכל

 במקום התורפה: שתבעה למטה כו׳. ר״ל שתבעה לתשמיש והיא אינה מתרצה לו כ״כ הטא״מ סימן ר״מ
 ובטור אה״ע סימן כ״ה ובספר מנורת המאור סימן קעיט מביא בשם מסכת כלה וגרם הכי מפני שתבעה לתשמיש
 ואינה נתבעת: אגוסה אני. יאעפ״ב מתרצית קצת וכתב סטור כסימן כנ״ל דאיכא כינייהו רוצה ואינה רוצה

 במטה
 *) יש לתרץ דהך ברייתא סוכרת כר׳ יונתן נן יוסף וכר״י נמולין דף לא דגה לנעלה בעינן כוונה לטבילה ויתפרש מה נדה שלא טבלה לבעלה אסירה לבעלה כנדה וצריכה טנילה שנית דנעינן כוונה לטנילה ומלח

 לבעלה עומדת כמקום שנים . ועי׳ בירד סימן קצח סעיף מח נרמיא ויתכן כי מדרבנן הכל מודים דבעינן כוונה וצריכה טבילה אחרת ועי׳ היטב כי גוה מתורצים קושיות רבות כרחבה ,



א ה נ ל ת כ כ ס  מ
 בארץ. כל הרפואות כולן אין אדם עושה אותן אלא [א] עד שלש שעות ושלש לידי שפיכות דמים. [י] דבר אחר הנחמים באלים כל המחמם עצמו להוציא
 פעמים וזו עושה אותה עד שיתרפא (א) הרגיל בקצח אינו בא לידי כאב לב,״?ףזרע לבטלה חשוב כבהמה מה בהמה אינה מקפדת(י) ועושה(כן הוא מה בחמה
 רשב״ג אומר קצה הזה אחד טששימ סימני המות והישן למזרח גרגו דמו בראשו ״י' איגה ידיעתה למיתה) אף הוא כן מה בהמה איגה עומדת אלא לשחיטה ואין
ח חלק לעולם הבא אף הוא אין לו חלק לעולם הבא. עליו אמר שלמה ל  (ולא אמרו אלא באפויה וזהאיגו באפויה). האוכל משקל דיגר קצה לבו געקר ^
 ארבעים ביצים (לבו געקר) ארבעים אגוזים רביעית דבש לבו געקר. כיוצא בו»י,י>׳בחכמתו(קהלת ג) מי יודע רוח בגי האדם העולה היא למעלה זו גשמתן של
 (ב) האוכל בשר שור שטן בלפת בלילי י״ד ובלילי ט״ו וישן בלבגה (אפילו)זנ'׳6צדיקים שאין מהממין עצמן ואין מוציאין שכבת זרע לבטלה. ורוח הבהמה
 בתקופת תמוז דמו בראשו. המשמש מטתו שיכור W סופו געקר שגיהם"״׳ היורדת היא למטה לארץ זו היא גשמתן של רשעים שמחממין עצמן ומוציאין
 שכבת זרע לבטלה. 0) ד״א הנחםים באלימ כל המחממ עצמו ומוציא שכבת
 זרע לבטלה חייב מיתה שגאמר(בראשית לה) ויהי ער בכור יהודה רע בעיגי ה׳
 וימיתהו[ ז] ה׳ וכל המקשה אתעצטוהרי זה עבריין שנאטר(שם) וירע בעיני
 ה׳(את) אשר עשה(ח) ואפילו קטגים מקבלין פגי שכיגד, שגאמר (תחלים כב)
. (ט) בעון מה בגיו של אדם מתיט ר״א [ט] אוטר [ ח  זרע יעבדגו יסופר לה׳ לדור [
 בעון גדרים שגאמר(קהלת ה) אל תתן את פיך לחטיא את בשרך וגו׳ וחבל את
 מעשה ידיך . רבי גתן אומר בעון מזוזה דכתיב (דבריפ יא) על מזוזות ביתך
 ובשעריך וכתיב אחריו למען ירבו ימיכם וימי בגיכס. רבי גהוראי אומר בעון
 ציצית דכתיב (ירמיה ב) גם בכגפיך גמצאו דם גפשות אביוגים וגף. רבי

 שיכורין לבן געקר. המשמש מטהו לאור הגר הויין לו בגים גכפין. המשמש
 מטתו מיושב אוחזתו דלריא ואיזו היא רפואתו [י•] ארקין של קוצין. הוא
 מלמטה והיא מלמעלה אחזתו עוית. הוא מלמעלה והיא מלמטה זהו דרכן של
 בגי אדם שימשו שגיהם כאחד הרי זה דרך עיקש [י]. ר׳ יהודה אומר עז פגימ
 לגיהנם ובושת פגים לגן עדן. עז פנים רבי אליעזר אומר ממזר רבי יהושע
 אומר בן הגדה רבי עקיבא אומר ממזר ובן הנדה. פעם אחת היו זקנים יושבין
 בשער ועברו לפניהם שני תיגוקות אחד כסה את ראשו ואחד גילה את ראשו
 זה שגילה את ראשו דבי אליעזר אומר ממזר רבי יהושע אומר בן הנדה רבי
 עקיבא אומר ממזר ובן הגדה. אמרו לו לרבי עקיבא היאך מלאך לבך לעבור

] יהושע אומר בעון ביטול תורה קטגים מתים שגאםר (הישע י) ותשכח ,  על דברי [ה] חבירך. אמר להן (זה) אני אקימגו. הלך אצל אמו של תיגוק^[
 (את) תורת אלהיך אשכח בגיך גם אני. [כ] ר״ע אומר כל [מי] שאינו עוסק
 בתורה גורם עגיות לבגיו. מה יעשה אדם ויהיו בגיו עשירים [ל] ויקיימו
 יעשה חפצי שמים וחפצי אשתו. ואלו הן חפצי שמים יפזר מעותיו לעניים
 שנאמר(תהליפ קיב) פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד. אמרו עליו עלר״ט
 שהיה עשיר גדול ולא היה נותן מתנות לאביונים [«] פעם אחת מצאו רבי
 עקיבא אמר לו רבי רצוגך שאקח לך עיר אחת או שתים [אמר לו הן] מיד
 עמד ר״ט ונתן לו ארבעה אלפים דיגרי זהב. [נ] גטלו ר״ע חלקו לעגיים.
 ליטיט מצאו ר״ט א״ל היכן העיירות שלקחת לי תפסו בידו והביאו לבית
 המדרש. והביא ספר תחלים והגיחו בפגיהן והיו הולכין וקורין עד שהגיעו
 לפסוק זה פזר גתן לאביוגים וגו׳ א״ל זו העיר שקגיתי לך. עמד ר״ט וגשקו
 ואמר לו דבי אלופי דבי בחכמה ואלופי בדרך ארץ והוסיף לו ממון לבזבז
 שוב טעשה בר״ט שהיה אוכל קציעות מפרדס(שלו) בא האריס שלו ומצאו
 הכהו מכה רבה ולא אמר לו שהוא ר״ט עד שעמד אותו אריס והכיר בו כיון
 שהכירו קרע בגדיו ותלש בשערו היה צועק ובוכה ומתגפל לפגי רגליו אמר

 וראה שהיתה יושבת ומוכרת קטגיות בשוק. אמר לה בתי אם את אומרת ל
 דבר שאגי שואלך אגי מביאך לחיי עולם הבא אמרה לו השבע לי. היה רבי
 עקיבא גשבע בשפתיו וטבטל בלבו אמר לה בגך זה מה טיבו אמרה לו
 כשנכגםתי לחופה גדה הייתי ופירש ממגי בעלי ובא עלי שושביגי והיה לי
 בן זה גמצא התיגוק ממזר ובן הגדה. אמרו גדול היה רבי עקיבא כשהכחיש
 את רבותיו. באותה שעה אמרו ברוך ה׳ אלהי ישראל אשר גילה סודו לרבי
 עקיבא בן יוסף. אמר רבי יוחאי בר יאשיה כל המפגר. דעתו בגשים סוף בא
 לידי עבירה. וכל המפגה עצמו מעבירה ולא עשאה אפילו הוא ישראל ראוי
 הוא לעלות עולה ככהן גדול על גבי המזבח שגאמר(שמות כי) וישלח את גערי
 בגי ישראל ויעלו עולות וכל מי שעושה את עצמו עצל מן העבירה ולא
 עשאה גיזון מזיו שכיגה כמלאכי השרת שגאמר(שם) ויחזו את האלהימ ויאכלו
0 כל המוציא שכבת זרע לבטלה כאילו מר(  וישתו. רבי אליעזר בן יעקב או
 הורג את הגפש שגאמר (ישעיה») שוחטי הילדיט אל תקרי שוחטי אלא סוחטי.
 וחכמים אומרים כאילו עובד עבודת כוכבים שגאמר(שם) הגחמים באלים תחת

מ;׳אלו אדוגי מורי מחול לי. וכל כך למה שלא רצה להשתמש בכתר תורה שכל

 כל עץ רענן. (י)(אמר רבי כל המחליף בדבורו כאילו עובד עבודת כוכביםזנ
~ ־ ־ י  שגאמר (בראשית מ) אולי ימושגי אבי והייתי בעיגיו כמתעתע ואין מתעתע" י י ׳ י ׳ ׳

 אלא עבודת כוכבים שגאמר (ירמיה נא) הבל המה מעשה תעתועים). מכאן
 אמרו חכמים אין אדם רשאי ליתן ידו לאמה שלו. שלש ידות הן ושלשתן
 לקציצה. יד לאמה תיקצץ יד לעין תיקצץ ידלחסודה תיקצץ. (ה) יד לאמה
 מפגי שהיא מחממת. יד לעין מפגי שמסמא. יד לחמודה מפגי שמביא

 המשתמש בכתר תודה אין לו חלק לעולם הבא. אלו הן חפצי אשתו ר״א
 אומר יפתה אותה בשעת תשמיש רבי יהודה אומר ישמחגה בשעת תשמיש
 בדבר מצוה שנאמר(קהלת ח) שומר מצוה לא ידע דבר רע . הרוצה שיהיו בגיו
 זכרים בעלי תורה [ם] ימשמש במעשיו ויפתה את אשתו בשעת תשמיש.
 ר״א בן יעקב אומר אין [ע] תלמיד חכמ רשאי [למשמש במעשיו] וליתן מעותיו

 הגהות הגרי״ב בארנקי
 (א) [גרכות דף מ.]: (ב) [גיטין דף ע.]: (נ) [נדה דף ע.] • (ד) [סנהדר׳( דן! צג.]: (ה) [שגת דף קח.]:

 (ו) ניא אף הוא כן: (ו) [נדה דף יג]: (ח) [סנהדרין דף קיג]: (ם)(שגת דף לג:]:

 תיקצץ
 גומחת הגר״א

 [א] שלש פעמים בשלשה ימים ווו: [ב] לבו נעקר : [נ] םודיקא של : [ד] איר אחאי ב״ר יאשיה כל
 המפנה דעתו בנשים סופו(ושננת״ס ציל למעלה נניל): [ה] רבותיך : [ו] ר' אומר כל: [ז] ואומר וירע בעיני
 הי אשר עשה וימת ונוי ואינו רואה פני שכינה שנאי (תהליס ה) לא יגורך רע ואפילו קטנים : [ח] וכל

 המקשה עצמו היו עבריין: [ט] בריש: [י] יהודה הנשיא: [כ] ר״א אומר מפני שתבעה למטה ואינה נתבעת ר' יהושע אומר מפני שאמרה בשעת בעילה אנוסה אני רע״א מפני שאמרה בשעת טהרתה טמאה אני
 ד' נחמיה אומר בעון שנאת חנם אשתו מפלת נפלימ ומריבה רבה רבה בתוך ביתו ובניו ובנותיו מתים כשהם קטנים רע״א כל מי שאינו נותן צדקה נורמ: [ל] ויתקיימו ־. [מ] כראוי: [נ] נטלן ר״ע חלקן: [ס] יפזר
 מעוחיו לצדקה דברי ריא ר' יהושע אומר ישמח את(וכיה בכ״כ דף י׳ ע״כ עיש): [ע] אדם רשאי ליתן(וכיה כמס׳ כלה רגתי ועי׳ הגי׳ גג״ג וגע״ז יז עיג. וגדפו״י כאן ליתא למשמש גמעשיו אלא ליתן ונשתכש כדפוס פפד׳מ):

 כסא רחמים
 ושתים זו אינם כממזרים : לעבור על דברי חגירן. ואית רבותיך הוליל דהא ר׳א ור׳י הוו רבותיו דר״ע עשרו הייל ליתן מתנות לאביונים דייקא מתנות לצנועים שאינם שואלים ומתים גרעג ואליהם הי׳ צריך ליתן
 ולחלק ולכן דע דידע שחייכ לעפות כן לפי עשרו עשה המצאה זו לזכותו [ובמסכת כלה רבתי הגירשא ולא
 היה נותן מתנות רנות לעניים]: פזר נתן לאביונים. אפשר דר״ע רצה לרמוז לו דגם ככהיג שהוא נתנם לקנות
 עיירות ור״ע נתנם לצדקה שכר גדול יש לו לריס ויחשכה לו צדקה. וכל דבר טיכ רמוז כתורה כי היא תורת ה׳
 תמימה לא החסר נל נה והיינו מאי דאמרינן נקמא דף צינ מנא הא מילתא דאמרי אינשי ומייתי קרא. דכיון
 דהתורה היא תמימה ודאי הא מילתא דאמרי אינשי והיא מילתא מעליא ודאי רמוזה היא כתורה לכן הניא לו מקרא.
 ואף כאן ר״מ רמז לו להוא רמוז ככתוב פזר אס פזר מעותיו בעניני העוסיז וזה הפיזור א' נתן לאביונים צדקתו
 של בעל המעות עומדת לעד: אלופי בדיא. שלא רצה ר״ע לומר לו בפירוש דלא עבד כדבעי למעבד לפי
 עשרו יעשה המצאה זו משוס דרך ארן: והוסיף לו ממון לבזבז. ונזה הראה כי מסונ לנו ומרצונו קייס
 מעשה ר' עקיכא כדאמרינן פ׳כ דמציעא [דף ככ] גכי נלך אצל יפות דאס הוסיף גלי דעתיה דלאו משום נסופא

 הוא דענד עיש :

 וזהו דקתני לקמן כאילו שופך דמים ונמס׳ שנת דף קח קחשינ שמנה ידית: איגד, ידיעתה למיתה. שעשתה
 דנריס הגורמים מיתה והיא אינה יודעת רק שאוכלת למלאת תאותה אף הוא כן שמרונ תשמיש יבוא לידי חולי
 ומיתה: מי יודע כו׳. כספר קהלת פרש׳י וזיל מי יודע במו מי יודע ישיב מי הוא אשר מנין ונותן לנשרוח
 בני ארס היא העולה למעלה ועומדח בדין ורוח נהמה היורדח למסה לאדן ואין לה ליחן דין וחסכון וצריך
 שלא להתנהג ככהמה שאינה מקפדת על מעשיה עניל וזהי ממש ראיה לדבריי: חייב מיתה . היינו מיתה
 כידי שמיס דילפינן לה מדכתינ וימיתהו ה׳ ונמס׳ נדה גרסינן יהא מידיי : המקשה מצמו לרמת . שמניא
 עצמו לידי קישוי נקרא עבריין שהיום אומר לו עשה בך מד שמסיתו לעבוד ע״ז ומשיה נקרא עבריין. אכן הא
 דילפינן לה מקרא דוירע נעיני ה׳ קשה היאך מונח מהבא שנקרא עבריין אנל נמס' נדה גרסינן הכי המקשה
 מצמו לדמח אין מכניסי! אוחו במחיצתו של הקכיה דכתיב וירע בעיני ה׳ אלמא שנקרא רע וכתיכ כי לא אל חפן
 רשע אתה לא יגורך רמ ופרש״י לא יגור ממך רמ: ואפילו קטנים כוי. בסנהדרין דף ק״י איתא קטן מאימתי בא
 לעוה״כ חד אמר משעה שנולד יחיא משמה שסיפר מיד משעה שסיפר דכתיכ זרמ ימכרנו יסופר לה' לדור סרשיי
 זרע המספר יעבדנו לה׳ לדור ודור נחזור לו ויחיה. וניל הא דמייתי האי דרשא הכא כא ליישב שלא חקשה
 היכא ילפינן מער שחייב מיחההא ער ואונן קטנים היו ואיכ ע״כ לאו משוס חטאן מחו דלאו בני עונשין נינסו
 מש״ה מביא ראיה דקטניס מקבלי! פני השכינה ואיכ משתנרא דנענשו נמי כשיחטאו ואל דעות ה׳ לו
 נתכנו מלילות לידע על איזה חטא יענש אף הקטנים ומל איזה חטא יפטרו: אל תת! כו׳. פ״ רש״י כמס׳
 שכת אל תת! את פיך כנדר לחטיא את בשרך לחייב את בניך וחבל את ממשה ידיך ומסיים בגמ׳
 איזהו ה! מעשה ידיו של אדם כניו ובנותיו: למען ירכו כו׳. ומכלל לאו אתה שומט ס! שאם לא תמשו
 מזוזה אל ירכו ימי בניכם: גם בכנפיך כוי. כשביל כנפיך שבטלת מצותס נמצאו עליך חובת דם נפשות אביוכיס
 נקיים כניס קטנים שלא חטאו: ולא היה נותן כיי. שלא היה נות! כפי מה שאמדוהו ולא מכיר כדכמי למטכל
 אבל חלילה לומר שלא היה נותן מתנוח כלל וכן מוכח ממטשה שהביא: והביא ספר תהליס . כספר מנורת
 המאור סימן קיצ כתג בשם מס׳ כלה בזה הלשון והביאו לבית המדרש והביא תינוק וספר תהליס כידו והניחו
 לפניהם והיה קורא והולך עד שהגיע אצל הפסוק פזר נתן כוי. וניל מש״ה היה רוצה רימ שדוקא התינוק
 יקרא הפסוק ולמה לא הראה הוא גמצמו את הפסוק אלא שכוונת ר״מ היה להראות שמיי המעות שילם שכר
 מלמדים ללמוד מס התינוקות ומהממון הזה משה את כל הככזד הזה שזה ללמד כהן כל התינוקות כדי שיהא
 ריט שמח על שממוחיו הצליחו ומשה פרי לממלה ושורש למטה כדי שיתן לכ מכאן ולסבא לפזר ממונו לצדקה:
 קציעות . חאניס ששטחן כשדה להתייבש: הבהו מכה רכה. לפי שהאריס לא היה יודע שהוא ר׳ טרפו!
 בעל השדה לפיכך הכהו: וכיב למה . פירוש למה לא הגיד לאריס שהוא כעל השדה ומשני שלא רצה להשתמש
 ככתר תורה. וקשה דאף אס לא היה ר״ט ח״ח כיון שהוא כעל השדה היה מניח לו ואיכ לא היה משתמש
 ככתרה של תורה ואפשר ליישכ דהאריס גופא לא היה יודע שהשדה הוא של ר״ט שהושכר עיי אריס אחר
 למשוח היום בשדה זו ואילו היה אומר לו שהוא כעל השדה לא היה הפועל מאמינו והיה מוכרח לומר לו
 שהוא ר״ט וא״כ היה מניחו בשביל כבוד תורתו אף שלא היה במל השדה וא״כ היה משסמש בכתרה של תורה
 ומשיה שחק וכמס׳ נדרים סב מ׳כ הובא מעשה זו קצח כמיא ומ״ש: אלו הן חפצי אשתו. קאי אדלמיל דקתני מה.
 ימשה אדם ויהיו כניס עשירים ימשה חפצי אשתו וחפצי שמיס והיה מפרש למיל מהו חפצי שמיס והשחא הדל
 לפרושי יאלי הן חפצי אשתו: יפתה אותה . כלומר שיפייס אוחה חחלה כדברי ריצוי קודם חשמיש כדי שלא
 תהא מחשבתה על אחר: ישמחגה כשעת כו׳. פי' הכיי כאסימ סימן כיה אס רואה שהיא מחאוה לו יוסיף
 לה על עונתה וזהו ישמחנה בדבר מציה: ימשמש כמעשיו. כעירוכין דף י׳ג מ׳כ פרש׳י ימשמש כמעשיו
 כגון אס כא מצוה לידו ימשכ הפשל מצוה כנגד שכרה ולא יניח לעשותה כשכיל ההפסד שהרי שכרה מתיר
 לבוא ואס באתה לידו מכירה יחשב שכרה שמשתכר כה עכשיו כנגד הפסדה העתיד צפרע ממנו: אין ת״ח
 ישא׳ נו׳.לכאורה נראה לתינת למשמש במעשיו מיותרים דמס״ת לומר שאץ תיח רשאי למשמש כמעשיו וכאמ־.

 גגמ׳

 כמבואר ככמה מקומות. וייל דהנ׳ דא״ל לריע היו תלמידיו דריע ומשוה כגודו א״ל כלשון הזה וכמ״ש כר״ה דף
 לא ע״ב כיון דחלמידיס הוו לאו אורח ארמא למימר לרכיה רכך עיש. אכל הר״ן פ״כ דקדושין הביא ברייתא זו
 וכתב הנוסחא היאך אתה מגיס דעתך לחלוק מיד רבותיך [וכן במנורת המאור איתא רבותיך. וכמס' כלה רבתי
 מוכח מהגמ' שס דצ״ל כאן רנוחיך ובסיפא אמרו גדול היה ר״מ שהכחיש את רבותיו. צ״ל חכיריו עיש]:
 גדוי* היה רימ כוי. כלומר אל תתמה איך רימ מנגד לדברי רבותיו כי כאותו פרק היה גדול בתורה:
 אשר גלה סודו לרימ . דהגס דר׳א ודי גדולי ישראל והיה לסם רוח הקדש לא נתגלה לכל אחד אלא חצי דבר.
: ראב״י אומר כל המוציא כו׳ וחכיא כוי. כריש פ״כ דנדה קאמרי ר' מ  דמן השמים רצו לפרסם גדולת ד
 אמי ור׳ אשי הא דראכיי וחכמים. וצ״ל דלא שמימ להו סן כר״חא ור' יוחנן קאמר החס חייב מיחה כדאמרי׳
 לקמן עיש : ולא היה נוח! מחנוח לאביונים. דייק לומר כן ולא אמר שאינו עושה צדקה ח״ו דודאי היה עושה
 ונותן פרוטות לעניים החוזרים על הפתחים ולמי ששואלו נותן פרוטות וכהכי היס מקיים מצות צדקה אך כפי

 נתלת יעקב
 במטה ורגלד-אחת בארן כלומר סמוך לשכיבה כדי שישכב חיכף לאחר שתיית הרפואה: בקיצוח

 יף מ״ס גרסינן קצח וכיכ כישמיס סימן כיח והפין קצח ומ" כתוס' ׳ו״ט פיה דטדיות משנה ג׳ ורש׳׳ פ"
 מין זרעים שזורעין בארן ישמעאל: דמו בראשו. ככרכוח פרש״י לפי שרוח מערכיח לחה ומחונוחא היא ומכנסת
 הריח לתוך הגוף: אלא באפוי. הא דקתני הרגיל כקצח אינו כא לידי כאכ לב מיירי באפוי והא דארשכ״ג
 ימו בראשו מייד באינה אפוי. ובמסכת כרכות משני כעיא הא כריחא הא כטעמא פרש״י הריח קשה והטעם
 טוכ ולפיו ייל-דרשכ״ג ל״פ את״ק מידי אלא דתיק מיידי באפוי ורשב״ג מיירי באינה אפוי: אפי׳ בתקופת
 תמוז. במסכת־ גיטין דף ע׳ ל״ג אפיי וסיג שם אכל כשר שור בלפת ולן בלמה כליל ייר או ט״ו כתקופת תמוז
 אוחזחו אחילו משמע דוקא כתקופת תמוז: דלדיא. כמסכת גטין גרסינן דלריא מאי דלריא אריכ״ל סס
 דלריא דרדרא שמה פרש״י שם רפואתו של דלריא דרדרא שמה . מאי דרדא מוריק׳ דחוחי והיינו כרטס הגדל
 בקוצי! ונראה דהיינו ארקין של קוצי! דהכא דקון וחוח אחד היא: עוית. פרש״׳ קרנפ״א: שגיהם כאחד.
 שוככין על צידה! זה כנגד זה: ממזר. מי שהוא עז פנים סימ! הוא שהוא ממזר ולר׳ יהושט סימ! הוא
 שכן נדה הוא ולר־ע ממזר וכ! נדה: בשער . היינו מקום מושב ח״ח וסנהדרין נקרא שער כדכתיכ ועלחה
 ינמחו השערה . ובועז עלה השער: היאך מלאך לבך. אט״ג דכמה וכמה מחלוקוח כין ר״ע לר״א ור״י ולמה
 דוקא כזה א״ל היאך מלאך לבך לעבור על דברי חכירך ונראה דה״פ כיון דאין נזה נפקוחא לדינא דודאי אין
 סברא לומר דלר״א דאמר ממזר נותנין מליו כל דיני ממזר שיהא אסור לבוא כקהל שזה אין הדעת סוכלחו
 אלא דה״ק דיש חשש ממזרת כיון שיש כו מזית והרוצה להתחתן יבדוק חחצה במשפחתו ור״׳ ה״ל דיש חשש
 נדות וא״כ כיו! דאין נפקותא לדינא אמרו שפיר היאך מלאך לכך למכור מל דברי חכירך: ומביזל כלבו.
 ואט״ג דקי״ל דנריס שנלכ אינן דברים וא״כ לא מהני הביטול כלבו ככר כתכו תוס׳ במסכה נדרים [דף כח]
 גני נודרי! להרגין ולחרמין דמשנ׳ נמי הגמ' כי הנא ונתנו תוס' דהוי כמו אונס וכן ההיא דמסכת נלה גני
 רימ הוי כמו אונס לברר האמה על אוחו עז פנים אס הוא ממזר וכ״כ הדן בקדושי! פ״כ דאמרינ! החס
 דברים שבלב אינן דברים ומה דאמרינן כמסכח כלה ר״מ נשבט כפיו ומבטל כלבו ש״י־ דאונם הוי שאמרו לו
 לר״ע היאך מלאך לבך ומגיס דעחך לחלוק מ״ר רבוחיך ומחוך כך הוצרך להוכיח דבריו וכיון דמחוך אונס היס
 הוי כאילו פירש ולא הוי דברים שכלב: המפגה דמהו משים. שפונה מצמו מכל עסקיו כדי להסחכל כנשים
 או להשיח עמהן סוף בא לידי עבירה כדאמרינ! גפ״ב דאבות כל המרבה שיחה מם האשה גורס רמה למצמו:
 וישלח אח נערי ב״י. וקשה היאך מוכח מהאי קרא שראוי לעלוח עולה ע״ג המזבח. וראיתי במדרש ילקוט
 פרשת משפטים רמז שס״א שמביא מאמר זה בשם תנא דבי אליהו ומפרש בספר זית רענן וז״ל שנאמר וישלח
 את נערי כני ישראל משמע שהיו ישראלים אלא מפני שהיו נערים שלא ראו קרי לפיכך העלו מילות דכתיג בסיפא
 דקרא ויעלו עולות: ויחזו את האלהיס. גם זה סס גמדרש ילקוט ופירש בספר זית רענן רבותא קמ׳ל אמ״פ
 שמכח עצלות לא עשה מבירה מכל מקום ניזון מזיו השכינה דהא הכא לא ראו קרי אלא מחמת שהן נמרים
 ואפ״ה ויחזו אלהיס. ונס;ף מס׳ ד״א נפרק קמא יליף לה מקרא אחרינא ועיש מ״ש: ויאכלו וישחו. שנהנו
 כל כך מזיו השכינה כאילו אכלו ושתו דאין לומר אכילה ישתיה ממש וכי ס״ד שלקחו עמהס אנילה ושתיה
 נעלותס ההר איו דנהנו כאילו אכלו והכי איתא נמיר א״ר הושע" וכי קילורין מלתה ממה[ לסיני. פירוש
 קילורין מונות דאת אמרת ויאכלו וישתו אלא מלמד שזנו עיניהם כלפי השנינה נאדס שמגיס גחנירו מתוך
ת כל מן רעק . וכמיז כתיכ מל ההרים הרמים כו׳ ותחת כל מן רמנן וילפינן תחת תחת ח  מאכל ומשתה: ת
 מה להלן מיז אף כאן נאילו עובד מ״ז: מכאן אמרו חכמים . אדלמיל קתני דקתני כל המוציא שיו לבטלה
 כאילו עשה מבירות חמורות וכיין שחטאו גדול כל כך לפיכך אמרו אין אדם רשאי ליתן ידו לתוך אמה שלו
 כדי שלא יבוא לידי הוצאת שככח זרע לבטלה: ושלשתן לקציצה . פרש״י נוח לו שתקצץ: יד לעין. כשחרית
 קודם נטילה ראויה לקצן לפי שמסמא עיניס כדמפרש לקמן לפי שרוח רעה שורה עליהם קויס נטילה: יד לחסידה.
 פרשי׳ רכדא דנוסילתא והוא מיןוס הקזה ולפיכך ראוי לקצן כמ״ש סניי נאויח ס״ד שמשמוש סיד מזיק למנורה
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 סוה שהמקום עתיד ליפרע דמי מידך. וידע קסטיגר שכך היא המדד, מיד
 [ב] עמד ונפל על פניו וכיון אבד והשמיע קולו מן האש ואמר באשר תמותי
 אמות ושם אקבר באשד תחיה אחיה מיד יצתה בת קול ואמרה רבי חנינא
 בן תרדיון וקםטנירו מזומנין לחיי העולם הבא . ר׳ אליעזר אומר הנותן
 שלום לרבו חייב מיתה. בן עזאי אומר כל הנותן שלום לרבו ומחזיר
 לו שלום וחולק על ישיבתו חייב מיתה, M וכל האומר דבר משם חכם
 שלא אמרו ממנו גורם לשכינה שתםתלק מישראל וכל(י) האומר דבר בשם
 אומרו מביא גאולה לעולם שנאמר (אסתי י) ותאמר אםתר למלך בשם
 מרדכי(>) ואיזהו רבו כל שלמדו משגה וש״ס אבל לא מקרא דברי רבי
. רבי יוםי אומר כל  מאיר . רבי יהודה אומר כל שרוב חכמתו ממגו

 בארגקי של צדקה אלא א״כ ממוגח עליה כרבי חגיגא בן תרדיון. אמרו עליו
 על רבי חנינא בן תדדיון שפעם אחת גתחלפו לו מעות פורים במעות של
 צדקה והיה יושב ותמיה ואמר אוי לי שמא גתהייבתי מיתה לשמים. עד
 שהיה יושב ותמיה בא קםטיגד א״ל רבי גזרו עליך לכורכך [»] ולשורפך
 בתורתך ולישראל עמך ועמד וכרכוהו בתורתו והקיפוהו חבילי זמורות והציץ
 בו האור והיה אור מצטגן ומתרחק ממגו. עמד קסטיגר בבהלה א״ל דבי אתה
 הוא שגזרו לשורפך א״ל הן.א״ל ולמה האור מכבה א״ל גשבעתיו בשם קוגי שלא
 יגע בי עד שאדע אם גזרו עלי מן השמימ המתן לי שעה אחת ואודיעך. היה
 קסטיגר יושב ותמיה אמד הללו שגוזדין מיתה וחיים לעצמן למה עול מלכות
 עליהן. א״ל קוט לך וכל מה שמלכות רוצה לעשות בי יעשה אמר לו ריקה

 הסכימה עלי גזרה מן השמים ואם אין אתה הורגני(א) הרבה הורגים יש למקום •־יףשהאיר עיגיו במשנתו. (ואם היה םומא לא יאמר לו שקעה החמה אלא יאמר
 הרבה דובים וגמדים ואריות וזאבים והרבה גחשים ועקרבים שיפגעו בי אלא""' לו סלוק תפלתך);

 סלק מסכת כלה
 הגהות הגרי״ב > גוסחת הגר״א

 (א) [מעגימ דף יח:] : (ב) [אנוח פיו מגילה דף נ!ו. חולין דף קד: נדה דף יט:]: (נ) [בבא מציעי) דף [א] בתורתך ולשורפך עטה ועטר: [ב] קפץ ונפל לתוך האור והשפיע קולו מחוך האש : [נ] ואפ
 לג. תוספחא הוריוח פ״כ]: היה סומא לא יאמר לו שקעה החטה אלא םלוק תפלחך וכל האוטד דבר משום רבו שלא אמרו גורם :

 השמים אפייה המקום יפרע דמי מקסטיני: ונפל על פניו. כלומר שנפל על פניו לשוך האש: וכיון
 אנד. נ״ל דהאי סיכת כיון פירושו מהרה ר״ל שנשרף מהרה כמו יעשנה נדפיס ויקנענה כיון נמס' פסחים דף
 לז ע״א ונמו ואחד פוחח כיון כמס׳ חמיד פ״ג משנה ו : מיד יצאה נח קול כו׳. לפי הגירסא דהכא לא ירעיב!
 על מה ולמה זכה הקסטינר לחיי עולם הבא ואי משוס שהפיל עצמו לאש מאי קעכיד אדרבה לכאורה הוי כמאבד
 עצמו לדעח דאפילו כ״נ מצווין על חוכל כעצמו. אכן מבואר יוחר כמס׳ ע״ז דשם איתא שהקסטינר הרכה בשלהבת
 נדי שריח נ״ת ישרף מהרה ולא יהיה מעונה כיסורין כל כן והחנה עמו מתחלה שאס ירכה בשלהבת יביאהו
 לחיי עיהינ יר״מ הנטיח לו שיניאנו לחיי עוהינ וא״נ א״ש שיצא נ״ק ואמר ר״מ זקסטנירו מזומנין לחיי עיהינ
 לאשממינ! לגדולים צדיקים במיתתן שהם גוזרי! גזירה והקנ״ה מקיימם ע״ד שנאמר וחגזר אומר ויקם לך :
 הנוח{ שלום לרבו. פי׳ שנותן לו שלוס כשאר נל אדם ואינו אומר לו שלום עליך רני ומורי. רש״י נמס׳ נרנות
 דף כ״ז: שהאיר עיניו במשנהו. פרש״י בכימ דף לג שהודיע לו טעם משנה אחת שלא סכין מתחלס :
 ואם היה סומא. פי׳ אס היה רבו סומא לא יאמר לו שקעה חמה שהוא קצת גנאי לרבו שהוא צריך להודיע לו
 ששקעה חמה נשמע מיניה שהוא סזמא אי הלשין שקעה חמה משמע נמ׳ ששקעה מאור עיניו שמאזר עיניו של
 אדם דומה לחמה וא״כ נראה שקורא לרבו סומא אלא יאמר לו סליק תפלתך שיחצן ההפילין וממילא יכין

 ששקעה החמה דקי״ל לילה לאו זמן חפילין הוא:

 נתלת יעקב
 בגמרא דככא כתרא ל״ג ליה אלא אין ת״מ רשאי ליחן מעיחיו לצדקה אלא אס כן ממונה עליו כו׳: מיתה מ!

. הכי איתא כמס׳ ע״ז ופרשי׳׳ מעות סורים שגכיחי ממי העיר לחלק לעניים לסעודת  מעות פורים כו׳
 הורים וחנן אין העני רשאי ליקח מהן רצועה לסנדלו. נתחלפו לי במעות של צדקה וסבור הייתי שהן של
 צדקה ומלקתי לעניים שלא לסעודת פורים ואני פרעתי משלי של פורים ל״א מעות שלי לסעודת
 סורים נממלסה לי כמעות של צדקה וסבור הייתי שהן של צדקה ומלקסיס לעניים ולא מזרמי ליפרע מארנקי של
 צדקה עכיל: שמא נחחייבמי מימה לשמים . במס׳ ע׳ז לא גרסי ליס וניל ליישכ גי' דהכא ט״פ מה שפי׳ הרב
 מסרים אלשיך על המתני׳ עבירה גוררת עטרה לפי שמנל מצוה ננרא מלאך טוב ומכל עכירה שאדם עושה
 נברא מלאך משחית ומקטרג וזהו מסיתו לבוא לידי עבירה אחרת ואיכ כשעשה אדם עבירה בשוגג מסתמא
 ככר עשה עבירה כזו שהיה מסיתו לזו משויה היה מתירא רחכ״ת שמא גתחייבתי מיחס לשמים שכבר טשיחי
 מטא כזה ועי׳כ באתי לילי כך שנתתלפו ל' ־ אתה הוא שגזרו כו׳. שהיה סכור שהוא אדה אחר שנגזר עליו
 לפי שהאש היה ממרמק ממנו לפיכך שאל אהה הוא שגזרו עליך כוי: קום לך. נ״ל שהקשטינר אמר כן ללימ
 שיברח וינצל מן המיתה אע׳פ שעי״כ אפשר שהמלכות יהרוג מקסטינר ליז אמר וכל מה שהמלכות רוצה לעשות
 ממי יעשס: אלא סוף המקום כוי. כי כן המרה וכן מצינו בפרעה אעיפ שאמר הקכ״ס לאבלהם ילוע תדע כי
 גר יהיה זרעך בארן להס אפ״ה נענש פרעה דמגלגלין זכות ע״י זכאי וחובה ע״י חייב וס״נ אטיפ שנגזר עליו

 סליק מסכת כלה. בעזרת האל נורא עלילה. והנערץ בסוד קדושים רבה, יחזקני לפרש מסבת דרך ארץ רבה.

א ת י י ר ב ה י ו ת ב ה ר ל ת כ כ ס  מ
 אם ראיתי בלבי [וגוי] •י ברייתא הקורא פסוק בשיר השירים ועשאו כמין זמר
 וכן הקורא פסוק שלא בזמגו מביא רעה לעולם מפגי שהחורה תוגרת שק ועומדת
 לפגי הב״ה ואומרת לפניו רבש״ע עשאוני בניך ככנור שמנגגין בו עמים. אכר לה
 בתי מה יעשו בשעה שהם שמחין אמרה לפגיו רבש״ע יעסקו בתורה במשגה
 בהלכות ובהגדות ואם עמי הארץ יעסקו של פסת בפסת של עצרת בעצרת של
 חג בחג העיד ד׳ שמעון בן אלעזר משום ר׳ יהושע בן חגניה כל הקורא פסוק
 בזטגו מביא טובה לעולם: 1גמי] היכי דמי כמין זמר כגון דזמיר ביה ידעתיה על

 הרהור. ופסוק בלא זמנו דאמר בקינות. אמר רבא פסוק בזמנו כגהמא בשעת
 (רעייא) [רעבא] ושלא בזמגו כגהמא בשעת שיבעא י ברייתא המשגר כוס
 של ברכה לאשה שלא מדעת בעלה חיי׳יב מיתה מפגי שרעתו רבה עליו ור׳ אומר
 מפני שיצר הרע רבה עליו •־ 1גמי] אמר רבא למה גקרא שמה אשה שהיא אש.
 איש שהוא אש (כה) יו״ד דאיש ח״א דאשה הרי שם מוטל ביניהם נתחממו
 שניהם הרי שם מסתלק מביניהם ונשאר אש אש •י ברייתא וכן בני חבורה
 ששגרו כוס של ברכה לאשה שלא מדעת בעלה כלם תייבים מיתה מפני שדעתן
 רבה עליהם. ודי אומר מפגי שיצר הרע רבה עליהן: וגמי] למה לי למימר וכן
 בגי חבורה מהו דתימא יחידאי הוא דאםור אבל בגי חבורה לא קמ״ל כיון דלא
 מדעת בעלה כל פרוץ רתח מגויהי' ברייתא(כו) הטרצה מעות לאשה מידו לידה
 או מידה לידו בשביל שיסתכל בה אפילו גדול כמשה רביגו שקבל חורה מסיגי
 לא יגקה מדיגה של גיהנם שגא׳ (כז) יד ליד לא יגקה רע. 1גמי] השתא כוס של
 ברכה אסור מעות מיבעיא התם שלא מדעת הכא אף מדעת. אי גמי התם דלא
 מהרהר הכא במהרהד אסור: חאגא וכן הכלה שמשגרת לפגי הכלה משאות
 השולחן •י ברייתא הרי הוא אומר(כת) וגקרב את קרבן ה׳ וגו׳ אצעדה וצמיד טבעת
. אצעדה זו בירית. צמיר אלו השירין  עגיל וכומז לכפר על גפשותיגו לפגי ה׳
 עגיל זה דפוס של דדין, כומו זה דפוס של בית הרתס למה לכפר על גפשותיגו
 לפגי ה׳ אמר להם משה שמא הורתם לקלקולכם הראשון אמרו לו ולא גפקד
 ממגו איש אמר להס אם כן כפרה זו למה אמרו לו אמ ידי עבירה יצאגו ידי
 הרהור לא יצאגו מכאן אמרו חכמים כל הגוגע באצבע קטגה של אשה כאילו
 גוגע במקום העיקר.־ 1גמ׳] כיון דאתו אמר להם משה (כש) הרגו כל זכר בטף
 וכל אשה יודעת איש למשכב זכר הרוגו. מגא הוו ידעי אמר רב (ל) שהעבירום
 לפגי ציץ בתולה אין פגיה מוריקות בעולה פגיה מוריקות . (אטד) [דאטר] טר
 (לא) סימן לעבירה הדרוקן•4 ברייתא המסתכל אפילו בעקבה של אשה הוויין
 לו בגים בעלי מומין ממעי אמן. חגרים סומין אלמין חרשין מפגי מה ר׳ אליעזר
 אומר מפגי שתבעה למטה ואיגה גתבעת לו. ר׳ יהושע אומר מפגי שאומרת לו
 בשעת תשמיש אנוסה אגי. ור׳ עקיבא אומר מפגי שמספרים בשנאת חגם ,׳
 3גמי] אמר רבא ובאשתו אמרו. אמרו לו לא שבק טר חיי לכל בדיה, אלא
 היכי דמי(ביאה) [בביאה] כדבעינן למימר קמן והוא דמעברא בהאי ביאה, ר׳
 אליעזר אומר מפגי שהובעה הא חרויהו באוגס קא עסקי במאי קא מפלגי מר
 סבר אוגס דקמי ביאה הוא דגרים ומר סבר זמן ביאה הוא דגרים יי ברייתא ר׳
 נחמיה אומר בעון שנאת תגם אשתו של אדם מפלת גפלים ובגיו מתים קטגים
 ומריבה רבה בתוך ביחו.׳ נגמי] בשלמא מריבה שגאת חגם גוררת ריב דכתיב
 (לב) שגאה תעורר מדגים אלא מפלת גפליס מגא לן דכתיב(לג) לשוא הכיתי את
 בגיכס על עםקי שיא •י ברייתא א״ר יוחנן בן דהבאי(צד) ארבעה דברים שחו לי
 מלאכי השרת ואלו הן חגרין מפגי מה הויין מפגי שהופכין את שולחגם סומין למה
 מפגי שמםתכלין בערוה אלמין למה מפגי שגושקין את העתה חרשין למה מפגי
 שמספדין בשעת תשמיש •* נגמ׳] אמר רבא כל מדותיו של הב״ה מדה כגגד
 מדד, הוא הפך שולחגו יהפך רגלי זרעו, הוא מסתכל בערוה דבר הגסתר מכל
 לכך הכל יהי מסתתר מזרעו, הוא עזב פה המרבד שבו גתגה הגשיקה וגשק
 הסתום לכך גסתם פי זרעו, הוא מספר בשעת שהיה לו לחרוש לכך גחרש אזן

 זרעו

 פרק ראשון
 {ברייתא] כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כגדר. שלא טבלה. מה גדה שלא
 טבלה אסורה לבעלה אף כלה בלא ברכה אסורה לבעלה .*
 1נמי] אמר רבא באי זו ברכה אמרו ברכת (א) שבעה ולא ברכת אירוסין. ואי
 וו היא ברכת אירוסין (ב) אמר רב יהודה אמר רב אשר קב״ו על העריות
 ואסר לגו את הארוסות והתיר לגו את הגשואות ע״י חופה וקידושין. [בא״י מקדש
 ישראל ע״י חופה וקדושין] ברבות היכי מברכיןא״רלוי בורא פרי הגפן(ג) ושהכל
 ברא לכבודו ברוך אחה ה׳ יוצר האדם. ברוך אשר יצר את האדם בצלמו בצלם
 דמות תבניתו והתקין לו ממגו בגון עדי עד ברוך יוצר האדם. שוש תשיש
 ותגיל עקרה בקבוץ בגיר• לחובה בשמחה. ברוך משמח ציון בבגיה. שמח תשמח
 רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. ברוך משמח חחן וכלה . ברוך
 אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה גילה דיצה דגה אהבה ואחוה שלום וריעות
 מהרה ה׳ אלהיגו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלם קול ששון וקול שמחה קול
 חתן וקול כלה קול מצהלות תפות חתגים ממשתה וגעריס מגגיגתם ברוך משמח
 חחן וכלה, (ל) מיתיבי(ה) לא תשא את שם ה׳ אלהיך לשוא כיצד כגון(ו) המברך
 ברכה שאיגה צריכה (לגופה). והכא כיון דמברך בורא פרי הגפן היכי עביד
 («) דטעים ליה. והא אמר מר (ח) טעמו פגמו. דמוריק(ש) בידיה מכסא ושתי,
 התיגח דאיכא חמרא ליכא חמרא מאי מקדש. בשיכרגי. בכפריא מאי. אמיא
 או אריפתא: איבעיא להו ברך להו לכלהו שלא כסדר או חסר אחת מאי. ת״ש
 ברכות אין מעכבות זו את זו. (י) לוי אקלע לבי הילולא וכריך שיתש״מאעפ״י
 דחסר לא חיישיגן. דילמאשאגי התם(יא) דאחד יצירה •י ברייתא מגין לברכת
 חתגים מן התורה שגא׳(יג) ויברכו את רבקה .' 1גמי] מידי בכוס ברכוה. אלא
 אסמכתא הוא ור׳ יוחנן אמר מהכא (ינ) ויברך אותם אלהים. אלא מעתה בחיות
 דכתיב (יל) ויברך אותם אלהים מאי אלא משום דכתיב (1p) ויבן ה׳ אלהים ותנא
 (שז) שכן בכרכי הים קורים לקלעיחא בגיתא י ברייתא ומנין אפי׳ אלמנה צריכה
 ברכה שגא׳(יז) ויקח(בועז) עשרה אגשים וכתיב(יח) ויאמרו כל העם אשר בשער
 והזקגים עדים יתן ה׳ וגו׳ ג 1גמי] ש״מ (יש) ברכת חתגים בעשרה וש״מ(כ) אפי׳
 אלמון שגשא אלמגה מברכים מיתיבי במה מברכין בבחור שגשא בתולה ובחור
 שגשא אלמגה ואלמון שגשא בתולה אבל אלמון עם אלמגה לא. התם בז׳ ימים;
 ברייתא כלה כיון שגבעלה יום ראשון אסורה לבעלה כל שבעה דברי ר׳
 אליעזר. ר׳ יהושע אומר תבדק הדבר אם היתה גדה בבית אסורה ואס לאו
 מותרת: 1גמי] במאי קא מפלגי ר׳ אליעזר מסיק אדעתיה דלמא חזיא דם ולא
 ידעה. ר׳ יהושע מסיק ארעתיה אפשר למיבדק. וכמה זמן ר׳ יהושע אומד ג׳
 ימים. נברייתא] שאלו תלמידיו את ר׳ אליעזר מהו לשתות בכלה כל זמן שבעלה
 מיסב אמר להם כל השותה בכלה כאילו שותה בזוגה, אמרו לו והלא בגות
 ישראל יש בהן דרך ארץ אמר להם ח״ו כל שאין התורה עוברת על פיו אין בו
 דרך ארץ. הכריז ד׳ אלעזר בן עזריה בארבע מאות שופרות כל המקבל כוס
 מהכלה אין לו מחילה לעולם ג 1גמי] במאי קא מפלגי רבגן סברי כיון דבת ת״ח
 היא מגהגא דאבוה תפסה, ור׳ אליעזר אומר לך לעולם אשה כבעלה כדתגיא
 (כא) מעשה באשה אתת שהיתה גשואה לת״ח והיתה קושרת לו קשר של תפילין
 על ידו. מת ת״ח וגשאת למוכס היתד. מקשרת לו קשר מוכס על ידו. הכריז ד׳
 אליעזר בן עזריה שמעת מיגה הרהור כמעשה דמי הימי מחמירים ואומרים אין
 לו מחילה לעולם לעולם אימא לך הרהור לאו כמעשה דכתיב(כב) און אם ראיתי
. ושאגי אשת איש דחמירא טפי. דרשרבא מאי [  בלבי לא ישמע (אלהים) [ה׳
 דכתיב (כג) טוב וישר ה׳ על כן יורה חטאים בדרך בוא וראה צדקתו של הב״ה
 (כל) שכל המעלה בלבו לעשות מצוה וגאגם ולא עשאו מעלה עליו הכתוב כאילו
 עשאו וכל המעלה בלבו לעשות תטא עד שעת מעשה לא מחייב דכתיב און

: (ד) [מכאן מד סה״ד הובא בבעל העיטור כשם מכילתין]: (ה)(שמות כ׳ דברים הי): (ו) כרכות  הגהות ומראה מקומות פיא(א) [כבעל הטיטור הביא סגירסא נישואין]: (ב) כתובות דף ז: מ״ש: (ג) שם דף ח.
 י דף לג.: (ז) [מי׳ נשמר החדש מל במל הטיטור שכהוב שמכאן ראיה להראכי״ה במרדכי ריש כחוכוח ורבדיו חמוהין דהראני״ה מ״רי בברכה אחרונה מ״ש]: (ח) כרכות דף נב. פסחים דף
: (יא) שם: (יכ)(בראשית כד): (יג)(שס אי): (יד)(שם): (טו)(שם כ): (טז) כרכות דף םא. וש״נ: (יז)(רות ד): (יח)(שס): (יט) כתובות דף  קה:: (ט) [סי׳ תוס׳ פסחים דף קה: דיה ש״מ «וע«ו וצ״ט]: (י) כתובות דף מ.
 ז. מ : (כ) שם ו.: (כא) מיז דף לצו. בכורות דף ל:: (ככ)(תהליס סו): (כג).(שס כה): (כד) קדושין דף מ.: (כה) סוטה דף יז.: (כו) ברכות סח. ושינ: (כ!)(משלי יא): (כח)(נמדכר לא) ועי׳ שבת סד.: (כס)(שס) י

:  (ל) יבמות דף ס:: (לא) שנה דף (ג.: (לב)(משלי י): (לג)(ירמיה ג) ועי׳ שנת דף לנ: : (לד) נולים כ.



ב  נ
 הוו להו חבריו ג ברייתא א״ר אחי ב״ד יאשיה בל הצופה בנשים סוף בא לידי
 עבירה כל המפנה עצמו מן העבירה ולא עשאה אפילו ישראל הוא ראוי לעלות
 עולה ככהן גדול על גבי המזבח שנאמר (ש) וישלת את נערי בני ישראל [וגו׳]
 אבל מי ששם עצמו עצל מן העבירה ולא עשאה גיזון מדו השכיגה שגאמר (י)
 ויחזו את האלהים ויאכלו וישחו וגט׳] איבעיא להו עצל תגן או אצל תגן ת״ש
 (יא) ואל אצילי בגי ישראל מאי משמע דהאי אצילי לישגא דגקויי הוא דכתיב(יב)
 ואצלתי מן הרות: תגיא (יג) עולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא פריה
 ורביה. אלא צדקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם וגהגים מזיו השכיגה שגאמר
 ויתזו את האלהים ויאכלו וישתו, מיתיבי(יל) יהי פיסת בד בארץ בראש הרים
 (שו) אמרו לא כעולם הזה עולם הבא העולם הזה יש צער לדרוך ולבצור העולם
 הבא הקב״ה מוציא רוח מאוצרותיו וגופפת עליהם וגושדות אותם בקרקע אדם
 יוצא לשדה מביא מלא פירותיה ממגר! פרגסתו ופרגםת אגשי ביחו ואי סלקא
 דעתד כדתגיא פרגסה למה להו. ועוד כתיב (שז) הרה ויולדת יחדו (יז) עתידה
 אשה שתלד בכל יום ק״ו מתרגגולת אלא האי דקתגי קודם החיית המתים והתם
 לימות המשיח •י ברייתא ר׳ אליעזר אומר כל המוציא שכבת זרע לבטלה כאילו
 הורג גפשות שגאמר (יח) שוחטי הילדים בגתלים אל תקרי שוחטי אלא םוהטי;
 !גמ׳] תגיא (יש) גרים ומוציאים שכבת זרע לבטלה מעכבים את המשית בשלמא
 מוציאים שכבת זרע לבטלה דא״ר יוחנן אין בן דוד בא עד שיכלו כל הגשמות
 שבגוף דבתיב (כ) כי רות מלפני יעטוף ונשמות אגי עשיתי : גרים מ״ט דתניא
 קשים גרים לישראל כםפחת שגא׳ (כא) וגספתו על בית יעקב •י ברייתא וחכ״א
 כל המוציא שכבת זרע לבטלה והמחליף בדבורו כאילו עובד עבודת מכבים שגא׳
 (כב)אולי ימושגי אבי והייתי בעיגיו כמתעתעיואין תעתע אלא עבודת כוכבים שגא׳(כג)
 הבל המה מעשה תעתועים. מכאן אמרו חכמים אין אדם רשאי לשלוח יד באמה. שלש
 ידות הן ושלשתן לקציצה יד לאמה תקצץ מפגי שמתממתו. יד לעין תקצץ מפגי
 שמסטא את העין . יד לחיסודה (פי׳ הקגה) תקצץ מפגי שמביאתו לידי שפיכת
 דמים יד מגברת יצר הרע יד מםמא יד מעלה פוליפוס: נגמי]מאי פוליפוסאביי
 אמר(כל) ריח הפה רב אימי אמר ריח החוטם 4 יד לאמה תקצץ מיתיבי (כה) יד
 המרבה לבדוק משובתת התם בנשים והתגיא אף באגשים התם לעגין זיבה:
 וברייתא](כו)הנחטים באלים אלו הטחמטין את עצמן ומוציאין שכבת זרע לבטלה
 למה הוא חשוב כבהמה מה בהמה זו אינה מקפדח אף זו אינו קפיד ועושה. ד״א
 מה בהמה זו עומדת לשחיטה ואין לה חלק לעולם הבא אף הוא אין לו הלק
 לעולם הבא.' נגמי] תנא עובר הוא משום בועל ומשום נבעל וכל כך למה שמעורר
 יצר הרע עליו 5 תאנא (כז) יצרו של אדם מתנבר לו בכל יום שנאמר (נח) וכל
 יצר מחשבות לבו רק רע כל היום מכאן דרשו רבותינו הרהור מביא לידי תאוה
 ותאוה מביא לידי אהקה ואהבה מביא לידי רדיפה ורדיפה מביא לידי מעשה
 להודיעך כמה קשה תזרתו מזו לזו וכנגדן בתשובה פרישות מביאה לידי זהירות
 (כש) זהירות מביאה לידי זריזות זריזות לידי גקיות וגקיות לידי טהרה וטהרה לידי
 חסידות וחסידות לידי עגור.. ועגור. גדולה מכולם שגאמר (ל) רוח ה׳ אלהים עלי
 יק משת ה׳ אותי לבשר עמים. צדיקים ישראל טהורים חסידים לא גאמר אלא
 לבשי עגוים •י ברייתא ועליו הכתוב אומר (לא) מי יודע רוח בגי האדם העולה
 למעלה ורוח הבהמה היורדת היא למטה מי יודע רוח בגי האדם אלו צדיקים
 שאין מחממין עצמם להוציא שכבת זרע ורוח הבהמה אלו הרשעים הטחממין
 עצמם להוציא שכבת זרע לבטלה שכל המתמם עצמו ומוציא שכבת זרע לבטלה
 חייב מיתה שגאמר (לב) וירע בעיגי ה׳ אשר עשה וימת גם אותו: [גמי] תאגא
 דור המבול כלם מוציאים שכבת זרע לבטלה היו באו איצטגגיגי אמרי לא פחית
 עלמא (מהגי שגיאותו) [משיתא אלפי שגי] לא גוליד,ואגן גיחי לעלמא אמר להם
 הב״ה שמתם את עצטיכם עיקר הריני עוקר את שמכם שלא תעלו בחשבון עולם
 מגא ה״מ דכתיב באוגן(לג) והיה אם בא אל אשת אתיו ושתת ארצה שהיה מחמם
 את עצמו ומוציא שכבת זרע לבטלה וכתיב בדור המבול (לל) כי השחית כל בשר
 ער מאי עובדיה (לה) כמעשה אונן והיינו דכתיב וימת גם אותו. תגא למפרע הוא
 רע וכיוצא בו גת למפרע P •י ברייתא כל המקשה עצמו חייב מיתה :
 1גמ׳] אמר רב אשי(לו) כל המקשה עצמו יהא בגדוי ולימא אסור משום רמגרי
 יצר הרע אגפשיה ש״מ אסור ליגע בערוה כדתגיא (לז) כל הגוגע באמה ומשתין
 מים כאילו מביא מבול לעולם מ״ט גגיעה מביאה לידי חימום וחימום לידי יצר החשק
 תאנא (לח) גבול יש לה מעטרה ולמעלה מוחר מעטרה ולמטה אסור . בדי׳א
 בפנוי אבד בנשוי לא חיישי׳. כיוצא בדבר אתה אומר (לש) כוס אחד יפה לאשה,
 שגים ניוויל הוא לה שלשה תובעת בפה ארבעה אפילו תמוד תובע אינה
 מקפדת בד״א כשאין בעלה עמה אבל בעלה עמה מםפקא מיתיבי (מ) והקם
 חגה אחרי אכלה בשילה ואתרי שתה שתתה לא גאמר אלא שחה מלמד שאין
 פוםקין ייגות לאשר, ואי ס״ד הא בעלה עמה שאגי התם דאכםגיין הוו. ואכםגיין
 אסורים לשמשי והבא משום דדעתייהו למיהדרי* ברייתא קטגים מקבלים פגי
 שכינה שנאמר זרע יעבדגו יסופר לה׳ לדור: נגמי] איבעיא להו מכפרין עון
 אבות או לא, ת״ש דר׳ עקיבא גפק לההוא אתרא אשכחיה לההוא גברא דהוי
 דרי טוגא אבתפיה ולא הוה מצי לסגויי ביה והוד. צות ומתאגת, א״ל מאי עבידתיך
 א״ל לא שבקנא איםורא דלא עבידגא בההיא עלמא ועכשיו איכא גטורין עילוון
 ולא שבקין לי דאיגות א״ל רבי עקיבא שבקת ברא א״ל בחייך לא (מא) תשלין
 דדחילגא ממלאכי דמחו לי בפולםי דגורא ואכרין לי אמאי לא תיתי בפריע א״ל

 אימא (מכ) ליה דקא גיתותך, א״ל שבקית אתתא מעברתא אזל ד׳ עקיבא עאל
 לההיא מדיגתא, אמר להו בדיה דפלוגי היכא (ליה) אמרו ליה יעקר זכרו דההוא
 שחיק עצמות א״ל אמאי אמדו ליה ההוא לסטים אכל אינשי ומצער בריתא ולא
 עוד אלא שבא על גערה המאורסה ביום הכפורים. אזל לביהיה אשכת אתתיה
 טעוברחא גטרה עד דילדה , אזל מהליה לכי גדל אוקמי׳ בבי כגישתא לברוכי
 בקהלא לימים אזל ר׳ עקיבא לההוא אחרא איתחוי ליה א״ל תגוח דעתך שהגחת
 את דעתי: מאי עובדיהו תגא (ולפקוד) [ופוקד] עליהם מלאך(מג) ומלמד אותם
 תורה ומשגה הלכות והגדות שגאמר (מל) את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה
 גמולי מחלב עתיקי משדים ועד במה עד בגי תמש •ושש שגים שלא טעמו טעם
 חטא. תאגא בכל יום מלאך יוצא טלפגי הב״ה לחבל את העולם ולהפכו לכמות
 שהיה אלא כיון שהב״ד. מסתכל בתיגוקות של בית רבן ובתלמידי חכמים
 שיושבים בבתי מדרשות מיד גהפך כעסו לרחמים. (מה) אמר (רב פפא) [ד״ל
 משום ר״י נשיאה] לא מקים עלמא אלא בהבלא דתיגוקות של בית רבן א״ל [ד״פ
 לאביי] דידי ודידך מאי היא א״ל אינו דומה הבל שיש בו חטא להבל שאץ בו
 חטא א״ל עלטא כל דאזל מתפרע דהא (מו) א״ר יוחנן נהירנא בד הוי מטללי
 (טללי וטלא) [טליא וטלייתא] בבר שית [עשרה] כבד שבע עשדהערמין בשופא
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 זרעו. למה נקרא שמו חדש שהוא חורש דכתיב (לה) והחריש יעקב עד בואם אמר
 רבא וכולהו הני דאיעברה בהאי ביאה •* ברייתא וחכמים אומרים אין הלכה
 כד׳ יוחנן בן דהבאי אלא כל הרוצה באשתו יעשה למה הדבר דומה לבשר הבא
 מן הטבח רצה לאוכלו עיי גבי גחלים אוכלו רצה לאוכלו במלח אוכלו ועוד למה״ד
 לדג הבא מבית הצייד רצה לאוכלו במלח אוכלו צלי אוכלו על גבי גחלים אוכלו.*
 1גמ׳] מכדי ר׳ יוחגן בן דהבאי לאו מטעמיה קאמר ט״ט לא אודו ליה רבגן א״ד
 יוחנן אסורים הם אמרו ליה רבגן כי קאמדת משמיה דמלאכי השרת הכי הוא(לו)
 מיהו אםוד אין איסור אמר להו אודי לי דמשום הכי תדע דקא אותביה רצה רצה.
 למה למימר לדג הבא מבית הציד. מקמאי אמדו ליה לבשר הבא מבית הטבח
 אמד להו מה לבשר רצה בחלב אין אוכלו. הדד אמרו ליה לדג הבא מבית
 הציד: ברייתא שאלו את אימא שלום אשתו של ר׳ אליעזר אחותו של ר״נ מפגי
 מה בגיך יפים. בשעת תשמיש מהו אצליך. אמרה להם לא היה מספר עמי לא
 במשטדה ראשוגה ולא במשמרה אחרוגה אלא באמצעית מגלה טפח ומכסה טפח
 ודומה כמי שכפאו שד אמרתי לו ר׳ כל כך למה אמד לי כדי שלא תעלה על
 דעתו אשד, אחרת וגמצאו בגי באים לידי ממזרות: וגם׳] מעיקרא א״ל בגיך יפים
 •איכספא לא הוה בעיא למימר להו אמרו תורה אגו צריכים ללמוד ואגו מתביישין.
 בשעת התשמיש מהו אצליך כיון דחזאי הכי אמרה להו כל עובדיה. לא במשמרה
 ראשוגה ולא במשמרה אחרוגה שהם זמן ביאה אלא האמצעית שאין (בם) [בו]
 זמן ביאה׳ ברייתא מכאן אמרו עשרה (בממזרות) [כממזרים] ואיגם (ממזרות)
 [ממזרים] ואלו הם בגי גדה בגי גדוי בגי אמה בגי אגוסהבגי שגואה בגי מפותה
 בגי גדושת הלב בגי תמורה בגי שכרות וי״א בגי חצופה ובני ישגה והבועל ארוסתו
 בבית חמיו • נגמי] בגי גדה סופן להצטרע. בגי גידוי סופן להגדות מקהל ישראל
 בגי אמה סופן מתרחקין מעיקר קדושה בגי שגואה ששוגאים את המצות בגי
 אגוסה שהם גאנםים בני מפותה סופן שמפתין לבן בגי גדושת הלב שהוא מגרש
 כל טוב ומדבק ברע בגי תמורה סוף שממיר את בריתו. בגי שכרות שיוצאים
 בגים כאלו שכורים דכתיב (לז) ויאמר אליה עלי עד מתי תשתכרין ומתרגמי׳
 ומשתטיא, וי״א בגי חצופה אלו עזי פגים . בגי ישגה אלו העצלגים, והבא על
 ארוסתו בבית חמיו פליגו בה (לח) רב ושמואל חד אמר הוולד ממזר ותד י אמר
 הוולד שתיקי י ברייתא בא מבית הכסא ושמש המין לו בגים גכפין מפגי ששד
 של בית הכסא גלוד. עמו. עד מתי ישהה עד שיעור (לש) מיל. הקיז דם ושמש
 הויין לו בגיס ויתקין. אלו בגי גדוי מכוערין. בגי טהרות ספק: ברייתא הקיזו
 שגיהם ושמשו הויין ליה בגים בעלי ראתן אימתי בזמן שלא טעמו טעם כלום.
 המשמש מטהו שכור סופו געקר שגיהם שכורים סופן געקרים. המשמש טטתו
 [מעומד] אותזתו אתילו: 1גמי] מאי אתילו אשא דגדטי, מאי תקנתיה קמחא
 דטלפחי בחמרא. אמר שמואל כל הרפואות אדם עושה אותם כשהוא ריקן וזה
 אפילו שבע וכל הרפואות אין געשין אלא על גבי קרקע וזה אפילו רגלו אחת
 בארץ ורגלו אחת במטה. וכל הרפואות שלשה ושבעה ושגים עשר וזה עד שתרפא:
 ברייתא הרגיל בקצת איגו בא לידי כאב לב רשב״ג אומר קצת אתת מסימגי
 מות הוא הישן במזרח גרגו דמו בראשו(מ) קשיא דרבגן אדרבגן הא באפאי
 הא בחי י(ברייתא) האוכל משקל דיגר קצת לבו געקר ארבעים אגוזים לבו
 געקר(ארבע) [ארבעים] ביצים לבו געקר רביעית של דבש לבוגעקר: 1גמ׳] אמר
 רב יוסף ועיי לב ריק! • ברייתא האוכל בשר שור בלפת בלילי ארבעה עשר
 או בלילי חמשה עשר וישן ללבגה אפילו בתקופת תמוז דמו בראשו נגמ׳] מאי
 טעמא דקריר מעיה וחליש.׳ !ברייתא] (מא) העומד לפגי הגר ערום גכפה :
 (ברייתא) המשמש מטחו לאור הגר הוויין לו בגים גכפים : 1גמ׳] איבעיא
 להו (מב) מהו לכבותה ביו״ט ת״ש אסור לכבות הגר ביו׳ט. איפשר לעשות
 מחיצה או לכפות כלי עליה• ברייתא המשמש מטתו מיושב אותזתו דלריא
 מאי הקנתיה ירק של קוצים. הוא למטה והיא למעלה הדי זה דרך עזות שמא
 הולד הפכפכן היא למטה והוא למעלה הרי זו דרך ביאה שמשו שניהם כאתת
 הרי זו דדך עקש.׳ 1גמי] היכי דמי כגון דיתבי לצדדין מתוך כך הולד יצא עקש.
 אמר רבא תבעה בשעחא דזרע צריך למיחמי זרעיה במפולת יד כראוי לפי
 שהכל מן הזריעה. תגא (מג) המשמש מטתו על הטטה שהתיגוק ישן עליה אותו

 תיגוק גכפה ולא אמרן אלא דלא (מל) גיס אבל גים לית לן בה ן
 הדרן עלן כלה;

 פרק שני
 ף׳ יהודה אומר עז פגים לגיהגס בוש פגים לגן עדן. עו פגים ר׳ אליעזר אומר
 ממזר ר׳ יהושע אומד בן הגדה ר׳ עקיבא אומר ממזר ובן הגדה: ננמ׳]ט״ט
 דר׳ יהודה דכתיב (א) העז איש רשע בפניו, כיון דמעיז פנים נקרא רשע ורשע
 לגיהגם ולר׳ יהודה עשה תשובה מאי אמר לך אין לעז פנים חשובה בוש
 פגים לגן עדן תאגא כל מי שיש לו בושת פגימ לא במהרה הוא תוטא שגאמר
 (ב) ובעבור תהיה יראתו על פגיכם לבלתי תחטאו ר׳ אליעזר אומר ממזר מאי
 ממזר (ג) מאום זר •י ברייתא פעם אחת היו זקנים יושבים עברו לפגיהם שגי
 תיגוקות אחד גלה את ראשו ואחד כםה את ראשו זה שגלה ראשו ד׳ אליעזר
 אומר ממזר ד׳ יהושע אומר בן הגדה ר׳ עקיבא אומר ממור ובן הגדה אמרו
 לו עקיבא איך מלאך לבך לעבור על דברי (חבריך) [רבוחיך] אמר להם אגי
 אקיימגו הלך אצל אמו של אותו תיגוק ומצאה שהיא יושבת ומוכרת קטגיתבשוק
 אמד לה בתי אם תאמר לי דבר זה שאגי אומר לך הריגי מביאך לתיי העולם
 הבא א״ל השבע לי היה ר׳ עקיבא גשבע בשפתותיו ומבטל לו בלבו א״ל
 בגך זה מה טיבו א״ל כשגכגסתי לחופה גדה הייתי ופירש ממגי בעלי ובעלגי
 שושביגי ועברתי את זה גמצא אותו תיגוק ממזר ובן הגדה אמרו גדול היה ר׳
 עקיבא שהכחיש את(רבותיו) [חבריו] באוחו שעה אמרו ברוך שגלה סודו לעקיבא
 בן יוסף: נגמ׳] ור׳ עקיבא מן התורה מגא ליה דכתיב (ל) בה׳ בגדו כי בגים
 זרים ילדו ואין בגדו אלא זגות שגאמר (ה) אכן בגדה אשה מדעה ואין זר
: היה א  [האמור] כאן אלא ממזר: אחד גלה ראשו ש״מ גלוי ראש עזות תקיפא ת
. והכתיב (ו) או גפש בי  ר׳ עקיבא גשבע בשפתיו היכי עביר ר׳ עקיבא הכי
 תשבע לבטא בשפתים 0) ולא בלב ואין צריך הלב אלא דמשתבע לה(ח) ברי
 יוחגן דאמר לאלהי ישראל מייתיגא לך, ואפילו הכי מבטל בלבו. ובעלגי שושביגי
 מגא גפל כדחגיא בראשוגה היו השושביגים ישגים בבית שהחתן והכלה ישגימ
 בו כדי לשמש את החתן ואת הכלה בחופה כד חזא בעל דגדה הוה פירש
 מטגה. ומי מוקמי שושביגין חשודים אלא איהו דסרכא עליה : אמדו גדול היה
 רבי עקיבא וכו׳ . כךי להו רבותיו וקרי להו חבריו כיק דחזו דקא גבר עלייהז

 ולא
 הגהות ומראה מקומות (לה)(כראשית לד): (לו) שהאמת הוא כדכרין חגרין מפני מה כו׳ סומין למס כו׳ מיהו איסור אין אשור אי! אנו יכולים לאוסרו על ארם אלא כל מה שרוצה (עשות באשחו כו׳ א״ל אודי לי
 1 דמשרה האמת הוא חגרין מפני כו׳ ודייק סגמ׳ תדע שגס החכמים סכרו מגרין נו׳ משהקשו אוהו רצה לאלמא הכל תלוי ברצונו ואפשר שיזיק לו הכי נמי הכל עושה באשתו מצד רצונו אנל אין

 הכי נמי שהמיס נעשין חגרי! וסומין ע״י זה. אמנם כגמ' מדריס דף כ לא משמע הכי דאמרינן שם מאן מלאכי השרת רבנן כוי הא אינהו בקיאי בצורת כוי ע״ש : (לז)(ש״א אי): (לח) יבמות דף סס:: (לס) גגמ' חצי מיל: (מ) [גמ׳ היא
: (  וציל לקמן אחר מ״ש בברייתא האוכל משקל בוי]: (מא) פסחים דף קיב:: (מנ) ביצה דף כב.: (מג) פסחים דף קיכ:: (מד) עיש: פ*ב (א)(משלי כא): (כ)(שמות כי): (ג) יכמות דף עו:: (ד) (הושע ה): (ה) (ירמיה ג
: (עז)(ירמיה לא): (יז) שבת דף ל:: א: : (טו) כתובות דף קי ( : (י) (שם): (יא)(שס) ־. (ינ) (במדבר יא): (יג) בלכות דף יז. : (יל)(תהליכו עב ( ד : (ח) יומא דף פד. ננ״ז דף נח.: (ט) (שמות כ : ו : (ז) שבועות דף כ (  (ו) (ויקרא ס
 (יח)(ישעיה נז): (יט) נדה דף יג: ע״ש: (כ)(ישעיה נז): (כא)(שם יד): (כב)(בראשית כז): (כג)(ירמיה י): (כד) כתובות דף עז. ע״ש: (כה) נדה דף יג.: (כו)(ישעיה נז): (כז) סוכה דף נב קדושין דף ל:: (כח)(בראשית ו):
 (כט) עיז דף כ: ע״ש יש״נ: (ל)(ישעיה סא): (לא)(קהלה ג): (לכ)(כראשיח לח): (ל ג)(שם): (לד)(בראשית ו): (לה) יבמות דף לד:: (לו) נדה דף יג: עיש: (לז) שם.: (לח) שס: (לנו) כתובות דף סה.: (מ)(שיא א):

 (מא) גמנורמ כמאור הביא הגירסא חשהיין: (מב) לי מה דקא מנחת כיה במנורת המאור: (מג) ע״ז דף ג:: (מד)(ישעיה כח): (מה) שבת דף קיש:: (מו) ביב לף 5א::
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 וגופל על פגיו וחכמים אומרים מלאך המות ארכו מסוף העולם ועד םופו מכף רגלו
 ועד קדקדו (ז) כלו עיגים לבושו אש כסוחו אש רגליו אש בסכין אש שבידו
 (ח) טפה של מרה תלוייה בו ממגד, מת ממגה מסריח ממגד. פגיו מוריקות ואיגו
 מת עד שרואה הב״ה בעצמו שגאמר (ט) בי לא יראגי האדם ותי בתייהם איגם
 רואים אבל במיתתם רואים וגאמר (י) לפגיו יכרעו כל יורדי עפר מיד מעיד האדם
 על עצמו כל מה שעשה בעולם הזה פיו מעיד והב״ה תותם שגאמד (יא) בי
 גשבעתי(גאם הי) יצא מפי צדקה דבר ולא ישוב לכך צריך האדם להסתכל
 באתריתו כדתגן(ינ) ר׳ לויטס איש יבגה אומר מאד מאד הוי שפל רות שתקות
 אגוש רמה. לכן שגו רבותיגו עגוושפלרוח: ברייתא זריז וממולא 1גמ׳]איכא
 דאמרי ממולת איכא דאמר ממלא מקום אבותיו. מ״ד ממולת דכתיב (ינ) ממולח
 טהור שצריך ח״ח להיות ערב לכל אדם ולא יהא כקדרה שאין בה מלת :
 ברייתא עלוב ואהוב לכל אדם ושפל רות לאגשי ביתו וגט׳](יל) שלא יהיה
 מטיל אימה יתירה עליהם •י ברייתא ירא תטא ודורש את האדם לפי מעשיו
 ואמר על מה שיש לי בעולם הזה אין לי חפץ בהם לפי שאין כל העולם שלי
 ויושב ומטגף כסותו לפגי ת״ח ואין גשבע בדבר שואל כעגין ומשיב כהלכה .
 ונטי] ת״ר עגו מגץ ממשה רביגו שגאמר (מו) והאיש משה עגיו מאד ובשבילה
 גשתבח משה שגאמר (טז) לא כן עבדי משה ושפל רות מאהרן דכתיב (יז) כי
 שפתי כהן ישמרו דעת וחורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה׳ צבאות הוא וכתיב (יח)
 תורת אמת היתה בפיהו ועולה לא גמצא בשפתיו בשלום ובמישור הלך אתי
 ורבים השיב מעון ואין לך שפל רוח יותר מרודף שלום ותשוב בדעתך איך הוא
 רודף שלום אם איגושפל רוח. הא כיצד אם אדם מקללהואומר לו שלום עליך,
 אדם מריב עמו ושותק ועוד אם רבו שגים הוא משפיל רוחו והולך אצלם ומרצהו
 על זה וכן לזה שכך היתה אומגוחו של אהרן הצדיק היה שומע על שגים שהן
 מריבים הלך אצל האחד ואומר לו פלוגי שלום עליך רבי והוא אומר לו שלום עליך
 רבי ומורי מה מבקש מורי כאן והוא אומר לו פלוגי חברך שגרגי אצלך לפייסך
 מפגי שאמר אגי מרחתי על תברי מיר אותו איש מהרהר בדעתו וכי כזה הצדיק
 בא אלי לפייסני והיה אומר לו ר׳ םרחחי עליו והלך אצל האחר ואמר לו כן
. ן  פגעו שניהם בדרך זה אומר לזה ימחול לי מה שאני סרחתי וזה אומר לזה כ
 שמע על בעל ואשחו שעשו מריבה הולך אצל הבעל ואומר לו בשביל ששמעתי
 (יט) שגתרצית עם אשתך אם אתה מגרשה ספק תמצא במוחה ספק לא תמצא
 ועוד אם אתה מוצא (כ) ממתגת עמה החלת דבר היא אומרת לך כך עשית
 לאותה ראשוגה. ועל זאת היו כל ישראל אגשים וגשים אוהבים אותו. תדע לך
 שכן הוא כיון שגפטד משה רביגו מה כתיב ביה (כא) ויבכו בגי ישראל את משה
 ובאהרן כתיב (כב) כל בית ישראל ואפילו גשיס ולא גשים בלבד אלא (כג) שהיו
 מפלשין טיט ועפר לטף לקיימ מה שנאמר כל. תאנאשמוגים אלף בחורים קרואים
 בשם אהרן יצאו אתרי(כל) מטתו(כה)אמאי מרתמיתיה ומאן דאיהדרואיתעברה.
 תנן התם (כו) הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב
 את הבריות ומקרבן לחורה בשלמא אוהב שלום כדקאמוץ אלא רודף שלום הים
 דמי כדתניא (בז) בקש שלומ ורדפהו ומ״ש כל המצות שאין אדם מרוויב אלא א״כ
 באה לידו דכתיב (כח) כי תפגע שור אויבך(או)(כט) כי תראה תמוד שונאך(ל)
 [כי יקרא] כי תבגה בית חדש. אבל שלום בכל מקום בקש שלום ורדפהו: חגא
 שלום גתן בשע״ו אותיות(לא) ושע״ו באותיות מלמד שכל הרודף שלום אין תפלתו
 חוזרת ריקם אלא מעחה דכתיב עשו הכי גמי דשלום הוא התם גמי אמ׳ ומה
 בשעה שכתיב בשמו שלום הוא מרעיש את המדיגוח מפגי(לב) ועל חרבך החיה
 אם איגו כתוב עאכ״ו אלא מעתה דכתיב (לנ) עשו מלחמה מאי התם גמי ומה
 בשכתוב מגין שלום כך בקשו להחריב את העולם (ולהזדוג) [ולהזיק] את אברהם
 אם איגו כתוב עאכ״ו אלא מעתה דכתיב (לר) אשר עשו את הדבר הרע הזה מאי
 התם גמי כיון דגסקלין יצא שלום ואם איגם גסקלץ אלו הורגין אלו. תאגא ארבעה
 מלכים הללו לא גתכומו אלא בשביל אברהם דבתיב (לה) וישובו ויבואו אל עין
 משפט (היא קדש) זה אברהם שהוא עיגו של עולם היא קדש הוא שגתקדש עליו
 שם שמים אלא שבו את לוט שהיו כסבורים שהוא אברהמ דכתיב (לו) וישמע
 אברם כי גשבה אחיו ולא גאמר בן אחיו. חגא ואלו שהיו עם אבדם תיבים היו
 יוחד מהם ושמותיהן אתה יודע כיגוי שמותיהן ברע ברעה ברשע ברשעיה שגאב
 שגא אביו. שמאבר שם(ברו) [אבר] בלע בולע איבעיא להו מהו ליחן שלום לעובד
 כוכבים ת״ש(לז) שואלי! בשלומם(לח) ואפי׳ ביום אידם מפגי דרכי שלוםוהכאגמי
 מאי איבעיא לך דפשיטא להקדים איבעיא ליה תגא (לט) טוב המקדים לו מהמשיב
 לו איבעיא להו רוצח גואף וחייבי (מ) כריתות מה ליהן להם שלום להחזיר לא
 מיבעיא דכיון דקרים לך מהדר אלא ליתן לו מאי ת״ש(מא) דרך שלום לא ידעו
 ואין משפט במעגלותס גתיבותיהם עקשו להם כל דרך בה לא ידע שלום. ש״ט
 עומדין להריגה אם גתגו מחוירין גיצולין בזרוע לא ולהקדים בין כך ובין כך אסור
 גואף וחבית הגותן בין המרובין מחזיר בשביל כבוד המרובין וי״א המתחבר לגואף
 כגואף ואידך דלמא בעל כרחיהו באו לעשות שלום עם מריביהן אין מקבל בלב
 שלם ואפילו ביום הכפורים כללו של דבר כל העומד ולא חזר בתשובה אסור לישא
 וליחן עמהם. היכי דמי בלב שלם דאמר גישבק וגשרי לך ושלא בלב שלם רחמגא
 גישבק מה דעבדת להו איבעיא להו הוא ואחר מאי ליש אומדים לא חבעי לך
 דאפילו למרובין לאו שרו כי חבעי לך לחגא קמא מאי אמר רבא ובהאי קושיא
 אומר ליתיד כי קאבעיגן דאתו חדי חד ואחריגא אחריהו ולא אמר כלום א״ל מחזיר
 להם. תגא גדול הוא השלום שהעולם עומד עליו דחגן(מנ)(בשלשה) [על שלשה]
 דברים העולם קיים על הדין ועל האמת ועל השלום. כתיב בספר בן סירא הוי
 רחים לשלמא דעליה קם עלמא. רחים כל עמא ואיזדהר מגיאותא דלא יבא(מג)
 לכל גברא מבערא אפין מעקרא סיפין. ומבגיא אילון תלף תופין. יליף ממלכין
 ואלופין וסעתהון למסגד חורפין וסיפא ביקוד טריפין. רחים עיגוותא דלא תיתי
 לעגייחא. דהיא מאיסא ובםידא קדם יקרא לא יאיא אלהין למאן דהוה כדין עבד
 גבורן דלא םבירן אלפא אלפי אלפיא מלאכין ושרפיא גקשן גפיא משמען כמתתפפיא
 והוא מרישא איחגאי כיוטיה עטיף גיותא בגלימיה והוא לבושיה כל יומיה ברם
 למצפצפין בשמיה מכיך דומיה ומשמי שמיא מטפל לעגייא ויתמיא מה משבח ויאיא
 הוה גבייא דאישתבת מפום בריא לית כעבדי גבייא מאן בגיץ מיגיכו אחסין בתר
 מלכו ריש חכמה וסברא מדחול מקמא מרא. ולאיימריגך לבךדהא לא כן(אובן)
 רובך ולא תצית לרובך דטמיר בגובך. אסתכל ואהגי גפשך יומא דכל אפא חשך
 כד יקוד גוף וגפש משך י, ברייתא הוי בגד בקוע שאיגו גפתת להכגיס את הרות.
 וכערוגה עמוקה שהיא מחזקת את מימיה וכקגקגה זפותה שהיא משמרת את ייגה
 ובספוג שהיא סופג את הבל . 1גטי] מאי הכל דבתיב (מל) הט אזגך ושמע דברי
 חכמים ואח״כ ולבך תשית לדעתי(מה) לדעתם לא גאמר אלא לדעתי שאפילו חכמים
 עוברים ועושין דבר שלא כראוי אל תעשה במותם אלא לדעתי •י ברייתא אל

 חהי
 טקומות (מז) גיג דף 5: ע״ש: (מת)(תהליס קמז): (מס)(ירמיה ג׳) ועי׳ שגת לג: (נ) (הושע ד): (נא)(חהלים ח): (נג)(שם שיג): (ננ) ניא מה חם חפצי אשתו: (נד)(קהלת ח): (נס) כתונוס דף סז.
 י וש״נ: (נו) ניא אומנחך ואולי צ״ל מעוחי: (נז) בתוגוש דף סו:: (נח) שם איחא המדרש: (נס) גיג דף ט.: (ס)(ישעיה לג): (סא) ג״ג דף ח.: (סג) פסחים דף מט:: (סנ)(דגרים ל): (סד) פסחים שם
 מ״ש: (סס)(אסחר נ): (סו)(ישעיה מס): (סז) גימ דף לנ. ועיש: (סח) [טיס ועי׳ ירושלמי הוריות סיג סליז]: (סט) פסחים דף קח.: (ע) עיש: (מא) קדושי! דף לנ•: פ״ג (א) [סרק זה איתא במס׳ ר״א זוטא ס״א ועיש
 משינוים]: (ג)(צפניה ג): (ג) מגינה דף ד:: (ד)(חהליס קנא): (ה)(עמוס ד): (ו)(חנינה ה:): (ז) מיז דף ב:: (ח) שס: (ט) (שמות לנ) : (י) (תהלים בג): (יא)(־שמיה מה): (יג) אגות סיד: (ינ)(שמוח ל):
 (יד) גיסי! דף ו: ודף ז.: (טו)(גמדגר ינ): (טז)(שס): (יז)(מלאני ג): (ימ)(שס): (יט) נ״א שנתגריש : (ב) נ״א ומתגצית: (בא)(דגרים לד): (בג)(גמדנר כ): (בג) ניא אפילו קטנים מתפלשים ובוהים לקיים :
 (נד) סרש׳י עה״ת שמלאכי השרת הראו להם מוטל נמסה: (בה) [ממא! דהוה במי לגרשה והדר ואיעגרס. כ״ה במטרת המאור סימ! שכיד]: (כו) אגומ ס׳א: (בז)(מהליס לד): (כח)(שמוס בג): (כט)(שם): (ל)(דגריס כג):
 (לא) אולי ליל כשוע באותיותיו: (לג)(גראשית כו): (לג)(שם יד): (לד)(דגריס יז): (לה)(גראשימ יד): (לו)(שם): (לז) שביעית סיד מיג ס״ה מ״ט גיסי! דף סא.: (לח) גיס!! דף סנ.: (לס) עי׳ גסגר״א ירו סימן קמ״ח

: (מ) נ״א מיתות וחייבי: (מא)(ישעיה נט): (מג) אנוש ספיא: (מג) דלא יאה : (מד)(משלי כג): (מה) חגיגה דף סו:: /  היק י

 ולא חיישינן לחטאה. אמר ליה משום הכי הוה טבתהון משתגיא (מז) דא״ד יוחגן
 דכירנא כד הוה בצע יגוקא פיתא וגגיד חוטא דמשחא על חרין דרעיהון א״ל מאי
 קרא חלב (מח) חיטים ישביעך •י ברייתא בעון מה הס מתים ר׳ אליעזר אומר
 בעון גדר שגא׳(מט) לשוא הכיתי אח בניכם. ר׳ יהושע אומר בעון חורה שגאחר
 (נ) ותשכת תורת אלהיך אשכח בגיך גם אגי: !גטי] ור׳ אליעזר האי ותשכת מאי
 עביד ליה [מיבעי ליה) לכדתגיא בשעה שעמדו ישראל על הר סיגי אמר להם הב״ה
 לישראל אתם מקבלים את התורה אמרו לו הן אמר להן הביאו ערבים בדבר אמרו
 הא מינוקינן והיינו דכתיב (נא) מפי עוללים ויוגקים יסדת עוז אמר להם הב״ה הרי
 אתם מערבים את בניכם אם אתם משמרים את התורה מוטב ואם לאו הרי בניכם
 מערבין לי שנאמר ותשכת תורת אלהיך [וגו]. ודי יהושע האי דר׳ אליעזר מאי
 עביר ליה מיבעי ליה למימר הכי לשוא הכיתי את בניכם מוסר לא לקתו:
 ברייתא ר׳ עקיבא אומר כל שאיגו עוסק בחורה גורם עניות לבניו מה יעשה
 אדם ויהיה לו בגים ר׳ אליעזר אומר יפזר מעותיו לעגיים שגא׳(נב) פזרגתן לאביוגיס
 צדקתו עומדת לעד קרגו תרום בכבוד, או יעשה חפצי אשתו(ננ) ר׳ אליעזר אומר
 יפתה אותה בשעת תשמיש ר׳ יהודה אומר ישמחגה בדבר מצוד! שגא׳(נר) שומר
 מצור, לא ירע דבר רע. והרוצה שיהיו לו בגים בעלי חכמה יפשפש במעשיו:
 1גטי] מאי יפתה אילימא לספר עמה והא איכא דר׳ יוחגן בן דהבאי. אלא לאהבה
 ולתשקה • ברייתא ר׳ אליעזר אומר אין אדם רשאי ליתן מעותיו לתוך ארגקי
 של צדקה אלא א״כ תלמיד חכמ ממגד, עליהם כר׳ חגיגא בן תרדיון: 1גטי] מאי
 עובדיה דתגיא א״ל כלום בא מעשה לידיך א״ל מעות של פורים גתחלפו לי במעות
 של צדקה ותלקתים לעגיים . א״ל מחלקך יהא חלקי ומגורלך יהא גורלי :
 !ברייתא] אמרו עליו על ר׳ טרפון עשיר גדול היה ולא היה גותן מתגות רבות
 לעגלים פעם אחת א״ל ר׳ עקיבא רצוגך אקח לך עיר אחת או שחים א״ל הן הלך
 ר׳ טרפון הביא לו ארבע אלפים דיגרי זהב הלך ר׳ עקיבא חלקם לעגיים לימים
 מ»ןו ר׳ טרפון א״ל היכן עיירות (ששלחת) [שלקחת] לי חפשו בידו והוליכו לבית
 המדרש והביא תיגוק ובידו ספר תהליס והיה קורא והולך עד שהגיע לפסוק זה פור
 נתן לאביוגים: !גטי] ור׳ טרפון פתות תפתת לית ליה אין הוה יהיב, ור׳ עקיבא
 אמאי אכפייה א״ל (נה) לפום גמלא שיחגא . אזל ר׳ עקיבא יהיב שליש לעניים
 ושגי שלישים חלק למתגין ולעוסקי באורייחא ולספריא כד אשכחיה א״ל היכן (נו)
 אומגותי א״ל קגיתי לך בה א״ל ומאי עיםקא כלום טבא היא א״ל טבא היא שפיר
 עד דלית סוף. עייליה לבי מדרשא א״ל היכן היא א״ל גבי דוד מלכא דישראל
 דכתיב פזר גתן לאביוגים א״ל למה עבדת הכי א״ל ולא ידעת שגקדימון בן גורין
 (נז)בשעה שהיה יוצא מביתו לבית(נח) המקדש פילכי מילת היו מציעיןלו תתתיו
 ובאים עגיי-ישראל וגוטלים.אותו ואפילו הכי משום דלא עביד כדבעיא ליה איעגש.
 א״ל הכי קאמיגא לך אמאי לא עבדת מרעות גפשאי. א״ל כלום עבידגא או יהיבגא
 אלא מדירך א״ל שאגי אומר (נט) גדול המעשה יותר מן העושה שגאמר (ס) והיה
 . מעשה הצדקה שלום•, ברייתא ושוב מעשה בר׳ טרפון שהיה אוכל קציעות
 מפרדס שלו מצאו אריסו והיה מכהו מכה גדולה ולא היה אומר כלום כיון שראה
 שגפשו יוצאה אמר אוי לך ר׳ טרפון א״ל אחה הוא ר׳ טרפון א״ל הן עמד ותלש
 בשערו צעק ובכה כל כך למה כדי שלא ישתמש בכבוד החורה . מבאן אמרו
 חכמים כל המשתמש בכתרה של חורה אין לו חלק לעולם הבא: !נטי] ור׳
 יונתן בן עמרם למדה ממגו דתגיא (סא) בשגי בצורת צוה רביגו הקדוש ופתה
 אוצרות חטים וכל מאכל מה עשה הכריז ואמר יכגסו כל בעלי מקרא ומשנה
 והלכות והגדות ועמי הארץ אל יכגסו דתק וגכגס ר׳ יוגתן בן עמרם א״ל כלום יש
 בידך תווןה א״ל לאו איל ובמת אפרגסך א״ל ר׳ פרגסגי ככלב וכעורב בתר דיהב
 ליה היה רביגו הקדוש יושב ומצטער ומחגחם אמר אוי לי מה עשיתי שגתתי פתי
 לעם הארץ א״ל ר׳ שמעון בר׳ לר׳ שמא יונתן בן עמרם תלמידך הוא שאין רצוגז
 להגות בכבוד התורה מימיו בדקו ומצאו שהוא כן באותה שעה אמו־ יכגסו הכל,
 איבעיא להו (סב) עם הארץ מהו להתלותעם ת״ת. ת״ש (סג) כי הוא חייך ואורך
 ימיך על חייו לא חס איך יחוס עליך: (סל) ח״ר חמשה דברים גאמרו בעם הארץ
 אין מקבלין מהן עדות ואין מוסרין להן עדות ואץ מתלוין עמהם בדרך ואין ממגים
 אותם אפוטרופא על היתומים ואין מגלים להם את הסוד •י ברייתא ר׳ אליעזר
 בן יעקב אומר כל הגותן שלום לרבו חייב מיחה, ר׳ אליעזר בן דהבאי אומר כל
 הגוחן שלום לרבו והמחזיר שלום לרבו והאומר דבר שלא שמע מפי רבו והרוולק
 על ישיבתו של רבו גורס לשכיגה שתסתלק מישראל וכל האומר דבד בשם רבו
 מביא גאולה לעולם שגא׳(סה) ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי י' !גטי] ת״ר כיצד
 יכול מרדכי להגיד לאסתר מלמד שגפתחו לו כלם וגכגם לפגים והגיד לה כל
 הסימנים והלא דברים ק״ו מה בנה של אסתר כתיב (סו) אני לפניך אלך והדורים
 אישר דלתות גחושה אשבר ובריחי ברזל אגדע מרדכי שהוא מזקני סנהדרין עאכ״ו:
 ברייתא (סז) אי זהו רבו כל שלמדו משגה ותלמוד . אבל לא מקרא דברי
 ר׳ מאיר ר׳ יהודה אומר כל שרוב תלמודו ממגו ר׳ יוסי אומר כל שהאיר עיגו
 במשגתו. אם היה רבו סומא אל יאמר לו ר׳ שקעה חמה אלא יאמר לו סלק
 חפילך : !גטי] הלכתא כמאן ת״ש דאיתמר הלכה כר׳ יוסי דאמר כל שהאיר עיגיו
ת שיסב אדם בפגי  במשגחו ולימא(סח) סופא עיקר : איבעיא לת(סט) בפסה מ
, והא אבר (רב יוסף) ו  רבו ת״ש עם הכל אדם מיםב ואפילו חלמיד בפגי רב
 [אמי] כי הויגן בי מר הוה מזגיגן אבריכי דהדדי(ע) ואמר לן לא צריכתו מורא
 דבך כמורא שמיס אלא האי מוקים לה בשוליא דגגרי: מאימתי צריך תלמיד לזרוע

 בפגי רבו(עא) כמלא עיגיו.׳ סליק פרקא .

 גורה שלישי
 !ברייתא] ל׳ יהודה אומר(א) דרכן של חלמידי חכמים עגו ושפל רוח: !גטי] מגא
 ה״מ דכתיב (ב) בקשו את ה׳ כל עגוי הארץ אשר משפטו פעלו
ה מטי . רביגו הקדוש כד (ג) ת  בקשו צדק בקשו עגור, אולי תסתרו ביום אף ה׳
 הדין קרא צווח ובכי בקשו צדק בקשו עגוה ואולי. אוי להם לבריות שחוטאים
 וסבורים שמיתה היא מגוס ואומר כמה עוגות יכולים להשמר. א״ר יצחק בר פרגך
 כל עוגות אדם תקוקים לו על עצמותיו, כל זכיותיו כתובים על יד ימיגו שלא
 תאמר שעוגותיהם הס הגכתבים וזכיותיהן אין גכתבין ומגין שכן שגאמר (ל) ה׳
 שומרך ה׳ צלך על יד יםיגך. א״ר יהושע ב״ל צריך ליתן בלבו דברים הללו והוא
 חוזר מאליו, בא וראה מה כתיב (ה) כי הגה יוצר הרים ובורא דוה ומגיד לאדם
 מה שיחו(ו) אפי׳ שיחה קלה מגידים לו בשעת מיתה. כיצד אדם מת באים עליו
 שלשה מלאכי השרת אחד שהוא מלאך של מות והשגי סופד והשלישי שממוגה
 עליו אמר לו קום הגיע קצך א״ל איגי בא ועדיין לא הגיע קצי מיד יושב הסופר
 ומתשב ימיו ושגותיו סיד פתח בשר ודם את עיגיו ורואה את מלאך המות ומזדעזע

 הגהות ומראה



ק שלישי ר י פ ת ב ה ר ל ת ב ב ס נ ט  נ
 דכתיב (פנ) שפתים ישקמשיב דברים נכוחים כל מקום שנאמד וישק אינו אלא
 כרושם ומצרף לחשבון. ת״ש (פד) וירץ עשו לקראתו ויחבקהו [וגו׳] וישקהו הא
 דמיא ללבן א״ל זיל חזי(כמי) [כמה] שיגי תרותי עילויה . ומ״ש משום דבעי
 לגשוכי באוחה שעה געשו שיגיו כדוגג והכה לחייו בצואת של יעקב ואיחלש
 על אותה שעה אמר דוד (פה) קומה ה׳ הושיעגי וגו׳ שיגי רשעים שברח :
 ברייתא אהוב את השמא ושגא את המברך ר׳ חדקא אומדה בלשון אתרת
 אהוב את השמא ושגא את המברך: 1גט׳]' הוה רגיל לומר שמא כך היה המברך
 מה בכך מאי ביגייהו איכא ביגייהודברי ותורה: !ברייתא]־הרחק p הכיעור ומן
 הדומה לו שמא יחשדוך אחרים בדברי עבירה: !גמ׳] מגא ה״מ דכתיב(פו) ושמרתם
 את משמרתי(מץזקתיאיגו אומר אלא.משמרתי שמר את המשמרת עד שלאהכגפ
 להקה•' ברייתא אל תלשן את חברך שכל המלשין אין לורפואה: נגמ׳]טגא
 לן מגתש דכתיב (פז) זאב וטלה [וגו׳] אמר רבא ש״מ זאב וארי ודוב וגמר חטאו
 ולהכי עבדיגן רחמגא םגו ברייחא והאי דמיתסו משום דלא הוו חובייהו כדגחש
 זאב טרף החלה וארי גגב תחלה וגחש הואיל והלשין לית ליה תקגה •י ברייתא אל
 תהי פרוץ בנדרים שהנדרים מביאים לידי שבועות ואל האכל לחם עם הארץ שמא
 תתלל קדשי שמים: !גטי] תנן התם (סח) המקבל עליו להיות תבד אינו מתארת
 אצל עם הארץ ולא מארחו אצלו בכסותו הכא משום דמאי והכא משום תרומה רחק
 מן התרעומת היכי דמי תרעומת כדכתיב (פמ) ושונה בדבר מפריד אלוף וה״ק רחק
 מהתרעוטת עצמך שלא תתרעם עם אחרים ותוסיף לתטאת אי תרעומת דעצמך
 (אי) אתה רשאי תרעומת דחברך מרשאי אתה ג ברייתא שבעה אבות כרותי
 בדית אלו הם אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן פינחס ודוד. באברהם מהו אומר
 (צ) ביום ההוא כרת ה׳ [את אבדם] ברית ביצחק מהו אומר (צא) ואת בריתי
 אקים את יצחק. ביעקב מהו אומר(צג) וזכרתי את בריתי יעקב. במשה מהו אומר
 (צג) כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית . באהרן מהו אומר (צל) ברית
 מלח עולם הוא. בפינחס מהו אומר(צה) והיהה לו ולזרעו אחריו ברית בדוד מהו
 אומר(צו) כרתי ברית לבתירי: וגט׳] תנא אף ישראל כרותי ברית היו מנין שנאי
 (צז) כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל. לימא תחוי תיובתא
 (צח) דרבי עקיבא דאמר דור המדבר אין להם חלק לעוה״ב אמר לך ר״ע אדרבה
 השתא מסייע לן ואת ישראל וכתיב (צט) לא כברית אשר(לא שמעו) [וגו׳ אשר
 המה הפרו] אלא מאי ואת לרבות עוללים ויוגקיס, ת״שכהאמר[הי] אלהי ישראל
 אנכי כרתי ברית את אבותיכם קשיא לר״ע אמר לך ר׳ עקיבא השתא מסייעא לי
 דכתיב (ק) ולא שטעו (ולא אבו) [אבותיכם] אלי ת״ש (קא) אספו לי חסידי
 כורתי בריתי עלי זבה הא ודאי הויא תיובתיה •י ברייתא שבעה אבות שכבו
 בכבוד העולם ולא שלטה בהם רמה ותולעה אברהם יצחק ויעקב ועמרם אבי משה
 ובנימין בן יעקב וישי וכלאב וי״א אף דוד שנאמר (קב) לכן שמח לבי ויגל כבודי
 אף בשדי ישכון לבטח, שבעה גכגםו בחייהם לגן עדן אלו הם (קכ) שרח דבתיב
 (קל) אנכי שלומי אמוגי ישראל אגי שהשלמתי מגין הגכגסים לגן עדן. ובתיה בת
 פרעה דכתיב(קה) ילדה את ירד אמר הקב״ה אינו קורא למשה אלא בשש שקראתו
 שנאמר (קו) ויקרא אליו אלהיס [וגוי] הוא שאמד דוד (קז) ישלח ממרום יקהני
 ימשני ממים רבים. (קח) כי מן המים משיתהואמרהקב״ה והביאה ישועה לישראל
 והוציאן לחיים הריני מאריך לך בחיים אמר כרתי ברית עם אבותיכם והם בהלכות
 אבותיהם זו שעזבה מלכות ונדבקה בס איני משלם לה . חירם (קט) מלך צור
 מאי זכה משום שעשה משכן כמו שעשאו משה דכתיב (קי) את כל הכלים האלה
 מאי אהל (קיא) זה אהל מועד. ועבד מלך משי דאסקיה לירמיה דבתיב(קיב) ויאמר
 עבד מלך הכושי [וגוי]. אלעזר על דפלחיה לאברהם אימת כיון דאמר(קיג) הקרה
 גא לפגי היום וכתיב התם (קיל) כי הקרה ה׳ אלהיך לפגי ולהלן מגא לןדכתיב
 (קטו) ויבא לו יין ואומר (קטז) ראה ריח בגי כריח שדה אשר ברכו ה׳. ובן בגו
 של ר׳ יהודה הגשיא גמרא ודי יהושע p לוי גמי גמרא דעבץ מגא לן דכתיב
 (קיז) ויקרא יעבץ וכתיב(קיח) והיתה ידך עמי. ואית דמייתין לה מהבא(קיט) ועשית
 מרעה מגא לן דרעה זו מיתה דכתיב (קכ) כי מפגי הרעה גאסף הצדיק ותאגא
 אלמלא רעות שבאות לעולם לא היו צדיקים נאספים בלי זמגן. ויעבץ בקש על

 עצמו(קנא) לבלתי עצבי ויבא אלהים את אשר שאל : סליק פירקא

 פרק רביעי
 (א) יהיו דבריך לשם שמיס היכי דמי דלא ליעביד כי היבי דגימה עלמא פלן
 בפרהסיא הוא דקא עביד. אהוב את השמים ירא מן השמים ולא
 תימא אהבה אלא רדיפה דכחיב (נ) אחרי ה׳ אלהיכםתלכו וכי יש לך אדם שיכול
 להלוך אחר הקב״ה והכתיב (נ) אש אוכלה הוא אלא (ל) למהגי תלמידי חכמים
 ולצדיקים. (הדר) [חרד] שיהא לבך שמח להדר למצוה הוי כגאד בקוע והוי
 בערוגה עמוקה למה לי למימרא תוב הכי איצטריך סד״א ה״מ בדברי תורה אבל
 במצות ממילא קא ידע לה אדרבה ועי איצטריך •י ברייתא ושב לפגי וקגים
 והטה אזנך לשמוע דבריהם דכתיב (ה) זקניך ויאמרו לך והוי משתדל על דבריהם
 להשיב על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון תנן התם (ו) שבעה דברים בנולם מאי
 אריא בגולם ברישא וליתני חכם ועוד אמר חכם איידי דקא בעי למיתני חכם אינו
 וליתגי מדבר. תגא שבחי דחכימי קא מסדר אבל לטפשאי איפכא אמר ליה [רב]
 אתא לרבא מנין לראשון ראשון ואתרון מן התורה מנץ דדבגן היא וליטעמיך כלת
 מנין א״ל אנא אטינא לת חכם אינו מדבר מחושי דכתיב (ז)(דבר) אתה [דבר]
 ואינו נכנס לתוך דברי חכמים דכתיב(ח)ויהי ככלות(מץשלטה) [ירמית] לדבר [וגו׳]
 את כל דברי ה׳(אלהים) [אלהיהם וגו׳] ואיגו נבהל דכתיב (י) אלתבהל על

 פיך שואלדכתיב(יא) וישאל ומשיב דכתיב(יב) ויאמרו שלום. אומר על ראשון
 ראשון דכתיב (יג) ויאמר בת טי את הגידי גא לי חיש בית אביך וגו׳ וכתיב(יל)
ק גם מםפא דב עטגו (טו) ומשה דכתיב  ותאמר אליו בת בתואל והדר גם ת
 (טז) וישמע משה וייטב בעיגיו וכתיב(יז) כי בשם ה׳ אלהיגו דבר(אליו) [אליגו]:
 ברייתא אם חפץ אחה ללמוד אל תאמר על מה שלא שמעת שמעתי ואם
 שאלך דבר ואי אתה בקי בו אל תבוש לומר איגי יודע ואם שגו לך דבר ולא
 שמעת מגא לן דכתיב (יח) ואדברה בעדותיך גגד מלכים ולא אבוש מלשאול
 למפיבושת איך אעשה אסור או מוחר עשה דבריך לשם פעלם אל תעשם עטרת
 להתעמר בהם שמא תטול חלקך בעולם.׳כל המתכבד בכתרה שלתורה אץ לו
 חלק [לעוה״ב] ולא כקרדום לתתוך בו שלא להיות מוגע בר ההוא מוגע בר

 אפילו
 הגהות ומראה מקומות (מו)(קהלת ז): (מז) נכ׳י נך מוקף בשני חצאי עגולים נ׳ זה מוזנר לק׳: (מח) נ׳נ רף סו:: (מס)(נראשית ו): (נ)(תהלים ח): (נא)(גיאשית ו): (ננ)(משלי בה):(נג)(שם ל): (גד) בכאן חסי איזה
 י תינה: (נה)(משלי נ): (נו)(שיא א): (נז) נרבות דף לא:: (נח) יומא דף סז:: (גט) מגילה דף בח: עיש: (ס) נרנות דף לא: עיש: (סא) ניא אטד לך רב הטנונא: (סנ)(קהלת ינ): (סג)(ישעיה נו):
 (סד)(דברים ו):(סה)(שמות כ דבריה ה):(סו) כתובותקג.: (סז)(נראשיח נט):(סח) מגילה דף יג:: (סט)(חהליס יח):(ע)(בראשית נט):(מא) מגילה יד. ושינ: (מנ)(בראשית מו):(מג)(שם): (מד)(שם נ): (מס)(שם ממ): (עו) בימ
 דף פג:: (עז)(ההציס טז): (עח)(בראשית מט): (עט)(חבקוק ג): (ס) נראס שדורש כעין גזרס שזה נאמר כאן סלס ולהלן סלה ושם מוזכר אלסי יעקב אף סלה דכא! סכונה לאלהי יעקב: (פא)(בראשיח כס): (סב)(שם מחי:
 (פג)(משלי כד) : (פד) (בראשית לג): (פה)(תהליס ג): (פו)(ויקרא יח): (סז)(ישעיס סס): (פח) דמאי פ״ב מיג: (פט) (משלי יז): (צ)(בראשית טו): (צא)(שם יז): (צב)(ויקרא כו): (צג)(שמות לד):
 (נד)(במדנר יח): (5ס)(שס כה): (15) (חהליס פט): (צז) (שמוח לד): (צח) סנהדרין דף קח. קי: : (צט)(ירמיה לא): (ק)(שם): (קח)(מהליס נא): (קב)(שם טז) : (קג) מסר כאן וע" פ״א דדרן ארן זוסמ:
. ההליס יח): (קח)(שמוה ב): (קט): נ״א טצור : (קי)(מיא ז): (קיא) [פ״ יהכהיב הוא האהל ואף דהאי קרא מיירי גמירס מצור ממטה נפסל׳ מימ כיון נ : (קז)(ש״נ נ  (קד)(שינ נ): (קה)(דהיא ד): (קי)(שמוה ג)
 דחירה מלך צור פלחו כמפורש נד׳ה נ׳ נ׳ וגדול המטשה יוחד מן העושה: (קינ) (ירמיה לח): (קיג)(נראשיה כד): (קיד)(שם כז): (קשו)(שם): (קשז)(שס): (קיז)(דס׳א ד): (קיח)(שס): (קיט)(שם): (קכ)(׳שעיין מ):
 (קנא)(דיס שס): פ״ך (א) [פרק זה איתא כס״כ דד״א זוטא ועיש השינויס וסגמ׳ דכאן מעורכת טס הכרייתא ואיא לכוון כראוי]: (נ)(דנריס יג): (ג)(שם ד): (ד) נתונות דף קיא: מיס: (ס)(דברים לב): (ו) אבות סיס.
 (ז)(ש״נ יז): (ח)(ירמיה מג): (ט) [אולי ציל ככלוח ירמיהו לדבר אה כל וגו׳ ואומר ויהי ככלוח ירמיהו לדני וגו׳ את כל מרי ה׳ אלהיהס וגו׳ וקרא קמא הוא בירמיה כו]: (י)(קהלה ה): (יא)(כראשית מג): (ינ)(שס):

 (יג)(שש כד): (יד)(שם): (טו)(מסר כאן ועי׳ כאדר׳נ סיפ לי! והאי קרא דוישמע משה ראיה למודה על האמת וכן קרא דירמיס]: (נןז)(ויקרא י): (יז)(ירמיה כו): (יח)(תהליס קיט):

 תהי כפתרו גדול שתא מכגיס את הרוח. הוי כאסקופא החחחוגה שהכל דשין בה
 ולא כפתת קטן שלא יהא קצר הלב שתא מבזה את היקרים דהיא מרחקא לך מן
 בגי איגשא. תי כאסקופא התחתוגה מן הבית הזה אם אין(לך) [לה] אסקופה
 היא גראית כחסרה כחריבה אף את צריך למהוי לך עגוה. ואפי׳ את משלים בכל
 המתח אם אין בך ענוה אתה חסר , דהכי אמרי בגי אגשא מה גברא רבא פלגיא
 אילולי גאוה, וללמדך כן אלא (מו) כי ירא אלהים יצא את כולם, רבא אומר
 כשם שהאסקופא הזו ממין את הדלתות לגעול ולפתוח כך העגוה סייג לחכמה:
)(אל יהי פרקך רע שהיא שבחה של  ברייתא וכיתד גמוכה שהכל חולין בה(מז
 חורה יהא פרקך יפה שכן שבחן של חכמים: !גטי] שלא תהא קפדן שאין אדם יכול
 לשאלך לפי שאין אתה יודע איוה יום אסיפתך ואין מזכירין שמך, כתוב בספר בן
 סירא זכור את יום אסיפתך ואסוף חרפה וקבץ זכיות כי ביום אסיפת האדם אין
 מלוהו הץ ורב כה כי המעשה נכון ילך לפניו וצדקתו תאיר עיניי •י ברייתא אם
 לקית בממוגך זכור את איוב שלקה במטוגו ובגופו ואם לקית בגופך זכור דתן
 ואבירם שירדו חיים שאולה : !גטי] תגי איוב וקתגי דתן ואבירם שמא תאמר
 איוב (מח) מאומות העולם הא דתן ואבירם שלקו(למאן דלא אמר איוב לאו בגופו
 לקה אלא למ״ד איוב לאו מישראל הוה הא דתן ואבירם_שלקו) בממוגס ובגופן:
 ברייתא אל תכשל בעיגיך שאין מכשול אלא בעיגים: !גט׳•] שכן אתה מוצא
 עזה ועזאל לא גכשלו אלא בעיגיהם שגאטד (מט) ויראו בגי האלהים את בגות
 האדם מאי עובדיהו אמדי מעיקרא קמי רחמנא (היינו דאמרי)(נ) מה אנוש כי
 תזכרנו א״ל קודשא בדיך הוא השתא תזיתון דאטעתון יתר מנהון. אשלט בהון
 יצרא בישא ונחיתו וכי תו לח יצרא בישא מאי קא מתהני בדביקה אי הכי האי
 דכחיב (נא) וילדו להם [וגו׳] כיון דמדבקי בד1 ומבעלי לגבדייהו מדמי בנייר1
 למלאכי •י ברייתא ואל תבוש משיגיך שלא תאכל יותר מדאי: !גטי] זה יצר
 הרע וכן הוא אומר(נב) שן רעה ורגל מועדת מבטח בוגד ביום צרהודילמא משום
 אוכלא וגזלה תא דקא אמר לא סלקא דעתך בעבירה קא עםיק אי הכי ליתגי
 שמא תעבור לשון טהרה קתגי להכדכתיב (ננ) אבלה ומחתה פיר׳•' ברייתא אל
 תדרוש מן המינות [שמא] תמשוך לניהנם: [גט׳] דכיון דרכיבא בהדייהו ומשילי
 לך ולא אשכהית מאי דתיתבינהו(נל) בהדיהו שהרי העולם רחב ונתן פתח למדברך
 ומ״ש הכאדקתגי ביה לגיהנם דכתיב ביה במינות(נה) כל באיה לא ישובון להכי
 איבעיא לך למידע שגן עדן וגיהגס ברא הקב״ה ג׳ע לא סגיא בלא צדיק וניהנם
 בלא רשע יי ברייתא אם יאמרו אחרים עליך דבר דע גדול יהי בעיגיך קטן:
 !גט׳] ואפילו טלה דחשידא גדול יהיה קטן הא קטן ולא כלום אי הכי לא ליפוק
 גרטיה טחשידא והא כתיב(נו) ותען חגה ותאמר לא אדוגי וגו׳(נז) מכאן לנחשד
 שיוציא עצטו מן החשד תגא בעיגיך קאמר(משמי) [טשא״כ] חבירך.!ברייתא] ואס
 אמרת על אחרים דבר רע קטן יהא בעיגיך גדול: !גטי] הא עסיק ואתי בכשרים
 דאי בפריצים מאי חייש להו והא תגי(נח) מפרםמין את החגפים ואפי׳ בשבת אי
 הכי רישא גמי בכשרין הא בפריצין לא והא אטד ר׳ שמעון(נט) מימי לא עלתה
 קללת חבירי על מטתי רישא כדאיתא והא כדאיתא. !ברייתא] עד שתלך ותפייס
 אוחו: !גטי](רישא) [לימא] מסייע ליה לרב המגוגא דאמר (ס) ולא עוד אלא
 שצריך לפייסו [לא] דאילו התם אקראי בעלמא הכא (הלכה) [הליכה] ואיכא
 דאטרי (ליכא) [לימא] פליגי על רב המגוגא (סא) דילמא אי לא (אשכחיה)
 [אשכחה] הוה אזיל (בהריה) [בהרה] •י ברייתא אל יהא פרקך רע שהיא
 שבחה של תורה: !גט׳] שהדי התורה אמרה(שנ) וזכור את בוראך בימי בחורותיך
 ואומר (סג) על בן על בחוריו לא ישמח ה׳ ומאי שבח התורה אית דאמרי סבא
 (דקבא) [רקבא] היכא דלא מצי מימגע ובעולימיהיה הוה מסרך: ברייתא יהי
 פרקך גאה שכן שבחך:!גטי] מדקאמר אל יהי פרקך רע ש״מ יפה לאסלקא דעהך
 לא לחי(א)לא בין כשרים ולא פרוצים אלא ביגוני: !ברייתא הוי אוהב את
 ההורה ומכבדה : וגט׳] אהוב התורה מגא לן דכתיב (סל) את לרבות התורה
 כיוצא בדבר אתה אומר(סה) כבד את אביך(סו) זו אשת אביך ואת אמך לרבות
 בעל אמך וי״ו לרבוח אחיך הגדול מאי אהבה ומאי כבוד אהבה בלב וכבוד
 במעשים ובדברים לאוהתגיא המדבר בחורה ובתלמידי חכמים אין לו חלק לעולם
 הבא אימא אף בדברים: ברייתא העבר רצוגך מפגי רצון חברך שכך עשתה
 רחל ללאה ודוד לשאול: !גטי] דכתיב (שז) ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא
 וכי בן דבקה הוא (סח) והלא בן אתות אביה [תא אלא] אמר לה תחקדש לי
 אמרה ליה אית ליאתתא דקשישא מיגאי ומגסיב לה גיהלך משום דרמאי הוא
 א״ל אגא רמאי מותיר. (סט) עם חסיד תתחסד [וגוי] ועם עקש תתפתל מסר לה
 סימן כיון דעיילא ללאה אמרה השתא מיכספא מה עשתה מסרה להסימגין ומתוך
 כך (ע) ויהי בבקר והגה היא לאה אטו עד השתא רחל היא. אלא מתוך סימגין
 שהיו ביגיהן לא הכיר בה. ודוד לשאול גמירי(עא) כל הנמשח בפך מלכותו
 פוסקת וכל הגמשת בקרן מלכותו קיימת והוא ידע דסופיה למימלך ולא אמד
 למדחייה •י ברייתא העבר רצוגך מפגי רצון שמים שכן מציגו ליעקב שלא
 גשק ליוסף י !גטי] אמאי לא גשק ליה סבר דילמא איידי דגלה אטעיגיה גשי אגב
 שופריה דכתיב (עב) וירא אליו ויפול על צואריו איהו בעי למיגשקיה ולא שבקיה
 דכתיב (עג) ויבך על צואריו עוד הייגו דכי גח גפשיה גשקיה דכתיב (על) ויבך
 עליו וישק לו אמר תלתין ותשע שגין קטיה ולא גשקגיה לפומיה דאבא והשתא
 קברנא ליה ולא נשיקנה ליה והיינו דכתיב(עה) וירא ישראל את בגי יוסף ויאמר
 מי אלה אטו עד השתא לא ידע מאן אינון אלא דשייליה אם (לא) איתיילדו
 בכתובה וכיון דחזייה כתובה אתבא דעתיה ונשקינת בדיל יוסף אמר רבא ש״מ
 יוסף גתחמם לגגדה דאי ס״ד לא גתחמם כגגדה והתניא (עו) הניח ידו על גבי
 בגי מעיו ואמר שישו בגי מעי שישו בגי מעי ומה ספקות שלכם כך בוודאות
 עאכ״ו מובטח אגי בכם שאין רמה והולעה שולטת בכם וקרא על עצמו(עז) אף
 בשרי ישכון לבטח והוא לא מחשיב בהדיהו. וכ״ש יעקב דמחשיב בהדיהו. הלכך
 צפה יעקב ברוח הקדש וגמגע מלגשוקי ליה. והיכא רמיזא דכתיב (עח) וחשב
 באיתן קשתו וכתיב רתם(עט) עריה תעור קשתך וטי גרם לו שגיצול לו שבועות
 מטות מאי אומר סלה אלהי יעקב (ס) סלה טיתיבי (פא) וירץ לקראתו ויתבק לו
 ויגשק לו. והלא דברים ק״ו לבן שטגשק ע״ז וטגשק זוגות כתיב ביד. הכי יוסף לא
ה מנשק דילמא לא איצטריך קרא למכתביה אלא קרא אזמתיה דיעקב מהדר  ת
 וירץ לבן לקראתו בעא לנשוקיה ולא שבקיה חבקיה הדר לנשקיה ונקיף ליה
 ליסתיה דייקא נמי דכתיב וינשק ולא כתיב וישק ש״מ(והכי) [והבא] כתיב(פנ) וישק
 להם ויחבק להם מאי בין וישק לויגשק וינשק בכל הגוף וישק בפה. ומנא לן הכי
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̂צא עצמך תנא ליה. התם בדגרמיה הכא עילויה  יפה חייב יפה שפט ד
 קודשא בדיך הוא. הוי דן את חברך הימי דלא איגלי לך מידי. ואליכריעוך פיך
 דלא ליקום במיליה כד מנצח. שש בחלקך זו אשה. כן הוא [אומר] (ג) ומה
 חלק אלוה ממעל ואומר(ל) בית והון נוזלת אבות [ונוי] ונח במעטיך מזוני. שנא
 את המברך תנא ליה באידך פרקין התם במילי דעלמא. הכא דלאלימא מה בכך
 שאלולי תהוי בת פלוני פנויה לי. והוי קטן כדכתיב(ה) נבזה בעיניו נמאס. יהיה
 חלקך כדכחיב (ו) יהי מקורך ברוך . עין טוב דכתיב (ז) טוב עין הוא יברך.
 ונפש דכתיב(ח) ותפק לרעב נפשך . למד לשונך כדכתיב(ט) באחימעץ. אם
 התרפית כדכתיב (י) התרפית ביום צדה. עלוב ואהוב תנא להו התם ודאי לפני
 המקום. תחלת נדרים קלות ראש לא נצרכה אלא באשתו. אם ערבת כדכתיב
 (יא) לקח בגדו כי ערב זר. בחיב לקח וכחיב (יב) קח י כל הערב ואינו משלם
 מעלה עליו כלוה שהיתה החובה שאיגן משלם. אס לוית ע״מ לפרוע שפיר. אלא
 אם הלוית ע״מ שלא לפרוע פקע א״כ גמצא ממוגו אבד הכא בתלמידי חכמים
 עסקי׳ שאיגו עובר משום (ינ) לוה רשע . (אץ) תי זהיר לפסק עצה טובה קמ״ל
 להו לתלמידי חכמים דהיכא דאית להו עסקא בהדי איגשי דעלמא דלא לישבקיה
 ומחבל חד על חד, קגה שם טוב דכתיב (יל) אם תכמתתכמת לך. (סו) אין בור
 ירא חטא דמון דלא ידע באורייתא מידי לא ידע למפרש מחטאיה ולא עם הארץ
 חסיד מ״ט כיון דלא שמע במלי דאורייתא קרי ביה (טז) מסיר אזגו משמיע
 חורה. לא הבישן למד ולא הקפדן פשיטא לא צריכא דאפילו במילי דדרך ארץ
 אטד אבא אליהו זכור לטוב לעולם אין תורה מתפרשת אלא למי שאיגו קפדן.
 אף אני איני נגלה אלא למי שאיגו קפדן אשרי מי שפגע בו ימי שישב עמו שמובטח

 לו שהוא בן העוה״ב t סליק פירקא

 פרק ששי
 (א) בן עזאי אומר כל הנותן ארבעה דברים ננד עיניו שוב איני חוטא מנין בא
 ׳ ולאן הוא הולך ומה עתיד להיות ומי הוא דינו. מאין בא מליחה סרוחה
 ממקום (שהעין) [שאץ העין] יכולה לראות. ולאן תא הולך למקום חשך ואפילה.
 ומה עתיד להיות רמה וחולעה. ומי תא דינו מלך מלכי המלכים הקב״ה. ר׳
 שמעון אומר בא ממקום הטינופת בא ממקום הטומאה והולך לטמא את האחרים.
 בא מליחה סרוחה ותלך למקום עפר דמה ותולעה שגא׳ (ב) אף כי אגוש רמה
 ובן אדם חולעה. ר׳ אליעזר בן יעקב אומר אגוש רמה בחייו אלו כגיס. ובן אדם
 תולעה במותו. ר׳ שמעון בן אלעזר אומר גאה אדם זה ומשובח אלא שמוציא
 במעיו דבר שאין העין יכולה לראות משלו משל לה״ד למלך בשר ודם שבגה
 פלטריא גדולה וגאה ומשובחת והיה גהר בורסקי עובד בתוכה כל העובד ושב
 אומד כמה גאה פלטיא זו חוץ מגהר של בורסקי שהוא עובר בחוכר.. כך זה אדם
 שהוא דומה מה בזמן שתא מוציא ממעיו דבר מגוגהשאין העין יכולה לראות הוא
 מתגאה לפגי המקום. בשעת מיתתו של ר׳ אליעזר גכגסו תלמידיו וישבו לפגיו
 ואמרו לו רביגו למדגו הלכה. אמר להם מה אלמדכם צאו והזהרו איש בכבוד
 חברו. ובשעה שאתם מתפללים היו יודעים לפגי מי אתם עומדים שבשביל דבד
 זה תכגסו לחיי העולם הבא. איר אלעזר בן עזריה המשה דברים למדגו ר׳
 אליעזר בשעת מיתחו ושמחגו בהם יותר ממה שלמדגו בחייו. ואלו הם הכדור.
 והאמום. והקמיע ותפלה וכסת עגלה הזהרו בהם והטבילו במוחן שהן הלכות קבועות

 שגאמרו לו למשה בסיגי 1

 1גמ׳£ בן עןאי מאי קאמר בל הגותן ארבעה דברים על לבו שוב איגו חוטא
 י אטד רבא מדח הרחמים יש לה ארבעה דברים ואף השטן
 ארבעה רבדים כל הגותן ארבעה דברים על לבו הרי זה חוטא. העושר והאשה
 ויצר הרע והריב. וצריכא אי אשטעיגן. אשה הוה אטיגא דילטא אסוד אשת איש אי
 גמי גדה אי גמי עובדת כוכבים , אמר יצר הרע דמשמע איסורי. ואי אשמעי׳ יצה״ר
 הוה אמיגא דלאו איגתתיה. אבל היכא דאיח ליה אשה אימא לא קמ׳׳ל דאפילו
 אית ליה אשה אסור דילמא מקרי ליה איסורא. ואי אשמעי׳ יצר הרע ה״מבדגופא
 אבל בממוגא לא אמר גמי עושר. ואי אשמעי׳ עושר דממוגא [אבל] דלישגא לא
 צריכא. איבעיא להו ממון פלוגי לו לי. לי אשה כאשת פלוגי. אשתו במטה גדה
 ישן עמה או לא. איגיש דלא מיתכשר ליגצויי מאי חיש ושמעיגהו לכלת(נ) לא
 תחמוד אפילו ממון פלוני לי, האי מטון פלוני לי גגבא ליסטים הוא(אלמא) [אלא]
 ממון לי כפלוני ודאי אסור מבעי אנפשיה אלא לולי יהיב לי פלוני ממיניה בית
 דהא קא חמד. אשהכאשת פלוני הא כבר הרהר בה. אבל בת פלוני ודאי מוהר
 פשיטא לא צריכא דאי אמר איקדשת ואמרה (לד.) [לא] אתתיה נדה לא תקרב
 גמי דמצי מיכל בהדה מותר . כל הקרב אל אשתו והיא ישגה כאילו קרב אל
 ספיגה העומדת ליטרף בים כתיב הכא (מקרב) [תקרב] וכתיב התם (ל) ויקרב
 אליו רב החובל ואיכא דאמרי חייב חטאת דכתיב החטאת איכא דאמרי כאילו קרב
 את העגל. איגיש דלא מיתכשר דכתיב (ה) ואריב עמם ואקללם \ תגן החם (ו)
 כל המסחכל בארבעה דברים ראוי לו שלא בא לעולם מה למעלה מה למטה מה
 לפגים מה לאחור משלו לה״ד ולא על הבריות בלבד אמרו אלא אף עלקוגו הוא
 מהגאה ומה עכשיו שהוא מטוגף באיברו הרי הוא ממדא לקוגו אילו היה ריחו
 גורף בקרבו לא כ״ש הוא שאמר הקב״ה לחירם מלך צור בך הסתכלתי ובראתי
 גקביס גקבים באדם איבעיא להו מהו להתגאות על סרסיגי מעשים שלא להושיבם
 ולדבר עמס. ח״ש (ז) גבה עיגיס ורתב לבב אותו לא אוכל אלא מחדר אותם
 בשפה רפה ולא בבדיתת : בשעת פטירתו של ר׳ אליעזר [כו׳] דכתיב(ח) ואהבת
 לרעך כמוך אגי ה׳ואע״גדאמרי להורחומי חבריכו כיקימיתו קמי מריבו דחוי
 קריתו. איבעיא להו גתןלושלום מהו להתיר בחפלה(ט) אפי׳ למלך [ישראל] אסוד
 בק״ש מהדר (י) במשבים לפחחו, חמשת דברים [כוי] כסת עגלה ט״ט דכתיב
 (יא) הוי למתפרות כסתות [וגו׳] מקיש כסת למםפתת מה מספתת טהורה דכתיב
 (יב) וטהרו הכהן מספחת היא אף כסת טהורה. ת״ד (יג) כשחלה ר׳ אליעזר
 גכגסו כל חכמי ישראל אצלו אותו היום ערב שבת היה והיו תפיליו עליו גכגס
 בגו לחלצו ממגו גער בו ותציאו בגזיפה אמר להם לחכמים כמדומה אגי שדעתו
 של אבא גטרפה א״ל דעת שלו ודעת אמו נטרפה ודעתי לא נטרפה . בשעת
 פטירתו גשק שגי אצבעותיו זו בזו ואמר אוי לי על שגי ספרי תורות אלו הרבה
 תורה למדתי והרבה תורה לימדתי ולא חסרתי מרבותי אלא ככלב המלקק מן
 הים ולא חסרוגי תלמידי כמכחול בשפופרת אילמלא געשים כל האילגות קולמסים
 וכל הימים דיו לא היו מםפיקין לכתוב כל מה שדרשתי לא עוד אלא שאגי שוגה
 שלש [מאות] הלכות בבהרת עזה ושלש מאות הלכות פסוקות במכשפה לא תחיה
 ולא היה אדם ששאלני בהם דבר חוץ מעקיבא בן יוסף. אטד מד ככלב המלקק

p 
:  הגהות ומדאה מהומות (ינו) סנהדרין צא־.: (כ) דיל נפרק הקדום: (כא) יומא לה:: (מ) כשומה קיא:: (כג) אמח סיד: (הד)(ייקרא ימ): (כס)(קהלת נ): (כו)(משלי יז): (כ!)(ונדם ח): (נח)(מינ ד)
 r (כמ)(שס): (ל)(שם יד): (לא)(שם י): (לנ)(מיא סו): (לנ)(ש׳נ ז): (לד)(שם): (לה)(שם): (לו)(איונ לו): (לז) (ישעיה כא): (לח)(יהושע ס): (לס)(שם): (מ)(נמדנר

: פיה (א) [פרק זה איחא נמס׳ דיא זוטא פ׳ג ועיש השיטים]: (  יא): (מא)(שמות לד): (מנ)(ירמיה כו): (מג) מנילה דף יד: ושם איחא הסנה יהושע: (מד)(מינה ג): (מה)(ירמיה כנ): (מו)(שם): (מז)(«שלי י
 (נ) לא לתבוע: (ג)(איוב לא): (ד)(משלי יט): (ה)(הסלים טו): (ז)(משלי ה): (ז)(שס כנ): (ח)(ישעיה נח): (ט)(שינ יח): (י)(משלי כד): (יא)(שם כ): (ינ)(שם כז): (יג) [טיס כאן]: (יד)(משלי ט):
: פין (א) [סרק זס איתא נמסכת דרך ארן פ״ג ועיש השיטים]: (נ)(איונ כה): (ג)(שמוח כ): (ד)(יוגה א): (ה)(נחמיה יג): (ו) חגיגה דף יא־.:  (טו) [מפרש להו כסדת כפיב דאכוח]: (טז)(משלי נח)

 (ז)(תהליס קא): (ח)(ייקרא יט): (ט) ברכות דף ל:: (י) [מסר כא! ועי׳ ברטת י׳ך אי]: (יא)(יחזקאל יג): (ינ)(ויקרא יג): (יג) סנהדרין דף סח.:

 (יש) אפי׳ עוברץ מקללץ אוחו הכא בחנם התם אפי׳ בשכר למוד להיות מקבל עליך
 כל דברי תורה בצער. חגינא כל המחיה עצמו בדברי הורה אין התורה מתתברת
 עמו. דaם בתעגוג גפש הכא בשיגה. ואל חהי מבקש עלבוגך היכי דמי פלוגי עבד
 בי כך וכך ביש ולא פרעתיה. חשבון יפה ופרק טוב יש הבטחה. מאי חשבון יפה
 שלא תעלה בחשבון הפרוצים כדאמרי איגשי כמה פרוצים אית הכא ומחשבי לך
 בהדית ופרק טוב חגא ליה(ב) בפ״קהתם לדידיה הוא דקאמר. הא דלא לגרום
 לגפשיה. יש הבטחה אית דאמרי בוטחן כדי שתהא החורה גגללחבלבו. אית
 דאמרי למאן דבעי מיגך אבטחיה ומסתברא כלישגא בתרא דקתגי ויש אמת דלא
 להוי מבטח ומשקר. תי קל לראש זה המלכות וגות לתשתורת זה אגגריא
 (כא) כדר׳ אלעזר בן חרסום. חואר טוב מאן יכול לאשפורי אפיה דכי אתי רב דימי
 אמד (ככ) טוב המלבין שיגיו יוחד ממשקהו חלב מאי גפקא טיגה לכדד׳ ברוקא
 רחק מן העבירה שכל הלשון מדבר דלא תצטריך לאפוקי גפשיה מחשדא הוי
 גרתע מחטא הקל שמא יביאך לחמור. הוי זהיר במצוה קלה שתביאך לידי הטורה
 חגיגא (כג) בן עזאי אומר הוי רץ למצוה קלה התם ברצון הכא אפילו באוגס
 דקתגי גרתע אם חפץ אתה להדבק דכתיב (כל) ואהבת לרעך מתוך שאהבת
 לרעך הדי תא כמוך אם חפץ אתה להתרחק מן החטא הוי מתשב(לאין) [ועיין]
 סופו דכתיב (כה) החכם עיגיו בראשו(כו) ועיגי כסיל בקצה ארץ מסתכל למה
 שיש לפגיו ומשכח סופו. חשק עצמך במצוה. לגשאת עושי את המצוה. אהוב את
 גפשך ושמת שגן ורגן בפתחיה במצוה קתגי למדרש טעמא, אם הטיב לך מעט
 יהי בעיגיך הרבה וצריך אתה ליתן הודאה שספרוך הטיבו לך מגא לן דכתיב
 (כז) ואכלת ושבעת מגא לן דאע״ג דלא שבע(לא) [ליה] מחייב דכתיב (נח) חן
 לעם ויאכלו וכתיב (כס) ויאכלו ויותירו כדבר ד׳ ברכה. מיתיבי (ל) כדבר ה׳
 אלהי ישראל אשר דבר ביד נעבדו] יונה(עבדו). התם גמי הודאה ת״ש(צא) כדבר
 ה׳ אשר דבר אל אליהו התם נמי אימא ברוך מקים דברו. ת״ש(ל3) כדבר ה׳ [וגוי]
 השלוני ואי ס״ד כדקאטרת התם כתיב ביד הכא סתמא. אם הטיבת הרבה יהי׳
 בעיניך מעט אמוד לא משלי הטבתי, אלא ממה שהטיבולי. מדוד דכתיב(לג)מי
 אנכי ה׳ אלהים [ואומד](לל) ומה יוסיף דוד ואומר (לה) ותקטן עוד זאת בעיניך
 מאי ואומר ומ תימא דילמא התם משום דא״ל ועשיתי לך שם גדול אמר איהו מי
 אנכי ת״ש ומה יוסיף דוד עוד וכי תיטא התם גטי קאטר מה ימלגא למצלי ת״ש
 דקאמר ותקטן עוד זאת בעיגיך ה׳ אלהים קלילא היא קטך והיא םגי םגיאן עלי.
 ותדבר גם אל בית אין גם אלא לרבות לא מיבעיא לדידי דקא משבחת לי אלא
 אף על זרעי אמרת וגאמן ביתך ותדבר למרחוק לא לעתיד לבא מכלל דאיכא
 אהריגא דלאו לעתיד לבא מגא לן (לו) אשא דעי למרחוק למה שהיה מבראשית
 אמר רבא ש״מ מאן דידע אימת אתי משיח איהו קאי בשגיה . וקאמר לרחוק
 וחד גטי קאטר. והאי דקאמר ירמיה מצטרף לחשבון שגתא. (לז) ושאר מספר
 קשת גבירי בגי קדר ימעטו כי ה׳ אלהי ישראל דבר. אס הרעוך הרבה יהי בעיגיך
 מעט . אטור כמעט מחובתי הגבחי והלא הרבה הייתי שיה מנא לן מאברהם
 והשכר יחר מן פועל אם הרעת מעט יהי בעיגיך הרבה אמור אוי לי שחטאתי שבא
 דבר טכשול לידי מגא לן מגבעונים מתקיף לה רבא אטו מגבעוגים ילפיגן לא
 ידעיגן א״ל רב אחא ומאי טעמא לא לפיגן מינית ואיגהו לא איתהלו בישראל
 כתיב (לח) ויצטירו וכתיב (לט) הצטיידנו שנטלו עמהם צד ואמרו אלו שצדנו
 טארצגו וקרי גצטייר מרוב הדרך כיון דאמר להו לישראל ידעי מאי אמר טעמא
 הגם בידכם.טיד ויעש להם יהושע וכתיב ויקחו האגשיםמצידם.אטרהקב״הגרגרגי
 בגי גרגרני דרתמי מידי דגרגרוותא אבהתיכו גטי הכי הוו(מ) זכרגו את הדגה
 מית דכוליה אוכלא לפומיה קא הדר פומיה גמי לא מדכרתו ואת פי ה׳ לא שאלו
 (מא) וקרא לך ואכלת מזבחו ואף יהושע מפגי זה געגש אטד הקב״ה בשביל
 שנתחננו לפניך ועתה הנגו בידך כטוב וכישר בעיגיך [וגוי]. הא אגא מפיק לך
 ברא דצווח להו לישראל כהדין סתרא(מנ) [ואני] הנני בידכם עשו לי כטוב וכישר

 בעיניכם וירמיה (מג) מרחב קאתי יי ברייתא אס הרעת מעט תני לה רישא
 התם לחבריה התם לדידיה תדע שהרבה הייתי. יהי חברך טראיתך מאי קאמר
 הכי קאמר לעולם כשאתה מדבר בחברך יהי מראיתו גגד פניך . ובממון נטי יהי
 טמון חברך חביב עליך כשלך ובכבוד יהיה כבוד חברך חביב עליך כשלך הוי
 מכבד את כל האדם. אהוב את המוכיחך ושגא את המכבדך אל תאמר אחגיף את
 זה שיאכילני אחניף את זה שישקני אחניף לזה שילבשני אחניף לזה שיכסני מ״ט
 דהייני עובדיהו דנביאי שקר הוו אמרין לרין את לית דמותך ואת מימר מירמי לך
 אטד להם הקב״ה בדיל אוכלין אתון מכבדין עילוי(מל) הנשכים בשיניהם (מה)
 הנני טאמל אותם לענה טחניפין לתן ושבקין לי (מו) כי טאת נביאי(ישראל)
 [ירושלים] יצאה חנופה. אל יכלימוך שפתיך ואל יבזך פיך ואל יקללך לשונך ואל
 יבישך שיניך ואל תתפתה לתברך כדכתיב (מז) נוקשת באמרי פיך. הוי אוהב
 את החורה. תנא ליה תדא זימנא, התם אפילו שלא בתברים והכא דליכא חברים
 אמר לך לך לגרמך.לא תימא תורה לבדה ולא צדקות ולא תימא עבדיתנהולהני
 מוגח לי אפי׳ הכי כל איגש שפיר דמי באפי גפשי ולא תימא תכי דמוכחי לך
 לשום מילי דעלמא ת״ש ואת המשכים. תדע דהא קחגי שלך איגו שלך והכל של
 הסב״ה ולא ניתנו אלא לגסות את הבריות שיטיל לגן עדן חלקה וגיהגם חלקה •
 עלוב ואהוב תנינא באידך פירקן התם לכל יודעיו הכא אף לאנשי ביתו. הוי
 כנאד בקוע למה ליה למיתנא איצטריך סד״א התם בתורה ובטצוה אבל בטילי

 דדוכסא לא קמיל t סליק פירקא :

 פרק חמישי
 ברייתא](א) הוי דן את (תבירך) [דבריך] עד שלא תוציא אותם מפיך . חשוב
 מעשיך לדרך ארץ ותן שכד לפסיעותיך. והצדק לעולם עליך
 את הדין והוצא עצמך מן התרעומת ודן את חברך לכף זכות. אל תכריעהו לכף
 חובהתי שש בחלקך וגאה במיעוטך ואל תסגי את מוכיחר . תי קטן בעיני עצמך.
 יהי חלקך ברוך לעולם עין טובה וגפש חשובה למדך לשוגך לומר איגי יודע שמא
 תתבדה ותאחז. אם התרפית במשגה סופך להתרפות באחרת כיוצא בה ואם
 תלקת את פגריך לחקור בה סופך להקל באחרית כיוצא בו ואין לך שכר בצערך ואם
 לקחת את שאיגו שלך אף שלך יטלו מטך יהוי זהיר בקדשים באכילתן ובגתיגתן
 עלוב ואהוב ולא תשוב על ידך עלוב לכל אדם ועם גשי ביתך יותר מכל אדם. תתלת
 גדדים פתרו לאלת תתלת טמאות פתח לעבודת כוכבים קלות ראש בגשיםפתת
 לגיאוף, אם ערבת ע״מ לשלם אם לוית ע״מ(לפרוץ) [לפרוע] אםהלוית [ע״ט
 שלא(נ) לפרוע] והוי מטהר לפסוק וקנה שם טוב קנה לעצמו אין הבישן למד ואין
 הקפדן מלמד אץ עם הארץ חסיד ואין בור ירא חטא ולא המרבה בסחורה חכם;
 1גמי] הוי דן בדי שיחשוב אדם מהו משיב ימה ישיבוהו. הצדק עליך יפה דן



ד  נ
 בקגה דכתיב והכה ה׳ את ישראל כאשר ינוד הקנה במים וגו׳ ובלעם ברבם בארז
 דבתיב (ז) כארזים עלי מים (מה קגה זו) [לפיכך זכה] וכו׳. למה זכו כלבים
 שיעשו מצואתם ספרים ומזוזות לפי שגאמד(ח) לא יחרץ כלב לשוגו. כיוצא בדבר
 אחה אומר מה וכו החירות אלא זוגוח היו וכשראו את ישראל הפכו פגיהם לפיכך
 גקראו חירות : כיצד אדם מכבד וכו׳ תגא (ט) מיכאל בא לבשר את שרה .
 גבריאל להופכה לסדום . רפאל לרפאות את אברהם. וי״א רפאל לבשר את שרה
 ולרפאות שגאטר (י) וירפא אלהים. מיכאל וגבריאל להפכה לסדום. מיט דח״ק
 (יא) ויהפוך את הערים ומ״ט דיש אומרים (יכ) ויבואו שגי המלאכים סדומה. מ״ש
 לאברד& דאמרי כן תעשהומ״ש ללוטדקאמרי לא כי ברחוב גלין(יג) א״ראלעזר
 מכאן שטסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול. ת״ד לעתיד לבא (יל) בן דוד באמצע
 אדם שת מתושלח מימיגו. אברהם ומשה ויעקב משמאל. מ״ט דשבקיה ליצתק
 אמר רבא יצחק עדיפא מיגייהו קאתי(טו) דקאמרי ליה כל ישראל(טז) כי אתה אביגו.
 מעתה עשו לגין עילויה ת״ל כי אתה אביגו(הבאים) [הבגים] כאביהם מה האב
 שלא כפר בברית אף הבגים שלא כפרו בברית ומגא לן (י!) כי לדם (ימשך)
 [אעשך] ודם ירדפוך אם לא דם שגאה וכי עשו שוגא דם היר, והלא בל

 מעשיו איגם אלא בשפיכוח דמים שגאמר (יח) דמיוגו כאריה יכסוף לטרוף
 וככפיר יושב במסתרים. ומאי משמע דילמא לקפותי לא מדכתיב דטיגוולא כתיב

 דמיוגו שימ: הדק עלך לעולם תהיה גאה.

 פרק שמיני
 !ברייתא] לי מאיל אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה ולא
 עוד אלא שכל העולם כלו כדאי הוא לו. גקרא ריע
 [אהוב] אוהב את המקום אוהב את הבריות . משמת את המקום משמח את
 הבריות מלבשתו עגוה ויראה. מכשרתו להיות צדיק חסיד ישר וגאטן. מרחקתו
 מן החטא ומקרבתו לזכות. (וגותגת) [וגהגים] ממגו עצה וחושיה ביגה וגבורה
 שגאמר (יש) לי עצה וחושיה אגי ביגה לי גבורה גותגת לו מלטה וממשלה גדולה
 חוקר דין ומגלץלוק השטים רזי תודה געשה כמעין שאיגו גפםקוכגהר המתגבר
 והולך לו. הוי צגוע וארך רוח ומוחל על עלבוגו ומגדלתו ומרוממתו על בל המעשים
 כלס. א״ד יהושע ב״ל בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב מכרזת ואומרת
 אוי להם לבריות טעלבוגה של חורה שכל מי שאיגו תדיר בתלמוד תודה גקרא
 גזוף שגאטר (נ) גזם זהב באף חזיר אשה יפה וסרת טעם ואומד(כא) והלוחות
 מעשה אלהים המה והמכתב מכתב אלהים הוא תרות אל תקרי תרות אלא חירות
 שאץ לך בן חורין אלא מי שעוסק בתודה וכל הלמד בתלמוד תורה הרי זה מתעלה
 שגאמר (כב) וממתגה גחליאל ומגתליאל במות. וכל הלמד מחברו פרק אחד או
 הלכה אתת ואפי׳ פסוק אחד ואפילו אות אתת קטגה צריך לגהוג בו כבוד שכן
 מציגו בדוד מלך ישראל שלא למד מאחיתופל אלא שגי דברים בלבד עשאו רבו
 ואלופו שג׳(כג) ואתה אגוש כערכי אלופי ומיודעי והלא הדברים ק״ו ומה דוד מלך
 ישראל שלא למד מאחיתופל אלא שגי דברים קראו רבו ואלופו הלמד מחברו פרק
 אחד הלכה אחת פסוק אחד דבר אחד ואפילו אוח אחת עאכ״ו שצריך• לנהוג בו
 כבוד ואין כבוד אלא תורה שגאמר (כל) כבוד תכמים יגתלו(כה) ותמימים ינחלו
 טוב ואין טוב אלא תורה שגאמר (כו) כי לקח טוב גתתי לכס תורתי אל תעזובו.
 כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשחה ועל הארץ תישן
 וחיי צער חחיה ובתורה אתה עמל אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך
 לעולם הבא. אל תבקש גדולה ולא תתמוד כבוד יותר מלמודך עשה ואלתתאוה
 לשולחנם של מלכים ששולחגך גדול משולחגם וכתרך גדול מכתרם גאמן הוא
 בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעלתך. גדולה חורה מן הכהונה ומן המלכות
 שהמלכות כשלשים מעלות והכהוגה בעשרים וארבעה והתורה בארבעים ושמוגד,
 דברים. בישיבה במקרא בדרך ארץ במיעוט שיגה במיעוט שיחה במיעוט סחורה
 במיעוט שחוק במיעוט תעגוג במיעוט דרך ארץ בארך אפים ולב טוב באמוגת
 תכמיםובקבלת היסורין בתלמוד בשמיעת אזן בעריכת שפתים בביגת הלב.
 בשכלות הלב. בקימה ביראה בחכמה בעגוה בשמיש תכמים ובדקדוק חברים
 ובפלפול התלמידים המכיר את מקומו השמח בחלקו העושה סיג לדבריו ואץ
 מחזיק טובה לעצמו ואוהב את המקום אוהב את ההוכחות אוהב את הצדקות
 אוהב את הטישרים מהרחק מן הכבוד ולא רודף אחר הכבוד ולא מגיס לבו בתלטודו
 ולא שמח בהוראה הגושא בעול עם חברו והמכריעו לכף זכות מעמידו על האטת
 מעמידו על השלום מתישב בתלמודו שואל ומשיב שומע ומוסיף המחכם את רבו
 המכוין את שמועתו והאומר דבר בשם אומרו הא למדת שכל האומר דבר בשם
 אומרו מביא גאולה שגאמד (כ«) ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. גדולה תורה
 שהיא גותגת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא שגאמר (כח) כי חיים הס
 למוצאיהם ולכל בשרו מרפא ואומר (כש) רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך
 (ל) [ואומר (לא) דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום] ואומר (לנ) עץ חיים היא
 למחזיקים בה ותומכיה מאושר ואומר (לג) תתן לראשך לוית חן עטרת תפארת
 תמגגך ואומד (לל) בי לוית חן הם לראשך ועגקים לגרגרותיך ואומר (לה) אודך
 ימים ביטיגה בשמאלה עושר וכבוד. ואומד (לו) כי אורך ימים ושגות תיימ ושלום
 יוסיפו לך.׳ ד׳ שמעון בר׳ יהודה משום ר׳ שמעון אומר הגוי והכח והעושר והחכמה
 והזקגה והשיבה והכבוד והבגים לצדיקים גאה להם וגאה לעולם שגא׳(לן) עטרת
 תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא ואומד (לח) עטרת זקגים בגי בגים ותפארת
 בגיס אבותם ואומר (לש) תפארת בחורים כחם וחדר זקגים (כבוד) [שיבה] ואומר
 (מ) וגגד זקגיו כבוד. ר׳ שמעון בן מגסיא אומר שבע מדות שטגו חכמים לצדיקים

 כלם גתקיימו בר׳ ובגיו: (מא) חמשה קגיגין קגה הקב״ה בעולמו ואלו הם תורה
 קנין אחד שמים וארץ קנין אחד אברהם קנין אחד ישראל קנין אחד בית המקדש
 קנין אחד. תורה מנין שנאמר (מב) ה׳ קנני ראשית דרכו שמים וארץ מנץ שנא׳
 (מג) השמים כסאי והארץ הדוס רגלי וגו׳. אברהם מנין שנא׳(מל) ברוך אבדם לאל
 עליון קונה שמים וארץ. ישראל מגין שגאטר (מה) עד יעבור עמך ה׳ עד יעבור
 עם זו קנית ואומר (מו) לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בס. ובית
 המקדש מגין שגאמר (מז) מקדש ה׳ מגגו ידיך ואומר (מח) ויביאם אל גבול קדשו
 הר זה קנתה ימיגו וכולם לא בראם הקב״ה אלא לכבודו שגאטר(מש) כל הגקדא

 בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו ואומר (נ) ה׳ ימלוך לעולם ועד :
 !גטי] ל׳ מאיל אומר. ת״ד מעשה בר׳ מאיר שהלך למקום אחד שאלו זקן
 אחד מהו שכתוב ריח ניחוח אשר, לה׳ לא היה בידו נכנס
 לבית המדרש ושאל א״ל כאן בעוסקים לשמה וכאן בעוסקים שלא לשמה. ולר׳
 מאיר אדתני כל העוסק בתורה לשמה לית ליה הא דא״ר יוחנן(נא) ויאמר ה׳ על
 עזבם את תורתי לא על ע״ז ולא על נילוי עריות ושפיכות דמים אמר הקב״ה לא

 הגליתי

ס ששי ר י פ ת ב ה ר ל ת ב ב ס  מ
 מן הים מדמיה גפשיה לכלב על תלמידיו קאמר וט״ט אתלםידיו מפגי שלא באו
 בשעת הליו ותגיא (יל) אטד להם תמהגי אס ימותו מיתת עצמן ת״ד בשעת
 פטירת הכם כל העם תייביס בהספדו דכתיב (מו) ושמואל מת ויספדו לו כל ישראל
 וכתיב (שז) וימת שמואל ויקבצו כל ישראל ויספדו לו מדאמרכל ישראל לאו ש״ט
 דגקבצו אלא דבכוהו בעיירות [אמרו] וכי זה כבודו של שמואל שהוא היה מהלך מעיר
 לעיר וממדיגה למדיגה ללמדגו תורה מה שלא עשה כן גביא וגביא שגאמר(יז)
 (והיה) [והלך] מדי שגה בשגה וסבב בית אל והגלגל [וגף] ותשובתו הרמתה מ
 שם ביתו ושם שפט את ישראל, אמר רבא גדול שגתעסקו בשמואל יותר ממשה
 רביגו דאילו במשה רביגו כתיב(יח) ויבכו בגי ישראל ואילו הכא כתיב ויספדו לו כל
 [ישראל] אפי׳ גשים ועבדים וקטגים תגן התם(יש) כיגוס לצדיקים הגייה להם והגייה
 לעולם. פיזור לצדיקים רעה להם ורעה לעולם [כינוס לרשעים דעה להם ורעה
 לעולם] פיזור לרשעים הגייה להם והגייה לעולם [בזק שהרשעים געקרין מן העולם
 טובה באה לעולם שגאמר (כ) ובאבוד רשעים דגה] בזמן שהצדיקים מםתלקין
 מן העולם רעה באה לעולם שגאמר (כא) הצדיק אבד ואין איש שם על לב אמר
 רבא ולא תיט׳אגשי דדיה דידעין ליה לחוד אלא כולי עלמאדכחיב [ואין איש שם
 על לב וכתיב התם(כנ) גשטה כל הארץ כי] אין איש שם על לב ואטד רבא אץ
 הצדיקין גפטרין [מהעולם] אלא בעון ביטול חורה(כג) דכתיב(כל) אשר שסמשה.
 ת״ד מה ראה ישעיה הצדיק לומר הצדיק אבד לומר שהצדיק גתפס בעון הדור
 (כה) כדר׳ גורמן דאמר בזמן שהצדיקים בדור הצדיקים גתפםיס על הדור ואם אין
 הצדיקים בדור תיגוקותשל בית רבן גתפסים על הדור. אמר מר שהצדיק גתפס
 בעון דורו שבקיה לפירושיה ופסק ליה. ה״ק אמרי ברייהא דבחוביה דידיה הוא
 דלקה דאע״ג דאבד אין איש שם על לב ואעפ״ב חזר והגיחם ברוח הקודש שגא׳
 (כו) כי מפגי הרעה גאםף הצדיק זה אהרן. וכה״א(כז) כאשר גאםף אהרן. מה
 רעה היתד, שם (כח) וישמע הכגעגי מלך ערד. ואגשי חסד גאספים זה שמואל
 ודורו הזקגים שגאםפו עמו באין מבין זה שאול ואבגר שגא׳(כש) ואין(ל) מבין
 כי כלם ישגיס וכתיב בתריה (לא) יגוחו על טשכבוחס הולך גכוחו. אמר רבא עובדא
 תה בחד פולמרכא דמרדו עליה פולמר דכותיה הוו ליה חביבין בגויהו מאי עבד

 שקליגן חד חד ואטטדגה למחר יתיב על דיגא אמר אפיקו לי בגי מדיגתא לדין
 חביש לדין קטל לדץ מחה תלת אף הקב״ה כך לכשרואה שהדור הקפה חטאתם
ה בגי עוגגה זרע טגאף ותזגה מי בהם  תא מסלק את הצדיק ואח״כ (לב) קרבו ת
 מכשפים מי בהם מגאפים ותא גפש ליה לדרא ת״ד על ג׳ דברים געגש על שקראם
 (לג) זרע מרעים וקראם בני עוגגה זרע מגאף שגא׳(לל) ואתם קרבו הגה בגי
 עוגגה זרע מגאף ותוגה ומגין שגמחל לו שגא׳(לה) ויגע על פי ויאמר הנה נגע

 זה על שפתיך וסר עוגך וחטאתך תכופר: הדרן עלך פרק בן עזאי

 פרק שביעי
 תהיה גאה בכגיםתך וחהא גאה ביציאתך ועלוב (א) !ברייתא] לעולם

 לאגשי ביתך ותהא ממעט את העסק ועסוק בתורה.
 אמרו עליו על ד׳ שמעץ בן אלעזר (שהוא) [שהיה] בא ממגדל גדר מבית רבו
 והיה רוכב על החמור והיה מטייל על שפת הים ומצא אדם מכוער. איל כמה
 אתה מכוער שמא כל בגי עירך מטערין כמוחך . א״ל לך לאומן שעשאגי כיון
 שידע ר״ש שחטא ירד מן התמורוהיה משתטח לפגיו א״ל געגתי לך מחול לי א״ל

 העבודה איגי מוחל לך עד שתלך והאמד לאומן שעשאגי כמה מכוער כלי זה
 שעשית. הלך ר׳ שמעון אחריו תלתא מילין מצאות אגשי עירו ויצאו לקראתו
 ואמרו לו שלום עליך ר׳ גפגה אליהם לאחוריו אמר להם אי זה הוא ר׳ אמרו לו
 זה שתא בא אחריך אמר להם אם זה ר׳ אל יהיו כמותו בישראל צווחו עליו חלמידיו
 שהיה חביב עליהם אמרו לו מה עשה לך אטד להם כך עשה לי אמרו לו אע״פ
ת קשה כארז מה קגה זה יצאו ארבע רוחות  כן מחול לו. הוי דך כקגה ואל ח
 השמים והקגה הולך ובא עמהם עמדו ארבע רותות הקגה עומדת במקומה לפיכך
 זכה קגה ליטול ממגו קולמוס לכתוב בו דברי תורה אבל ארו איגו כן אלא יצאת
 רוח צפוגית דרומית תפכתו ועוקדתו על פגיו ומה סופו של ארז זה באין עליו
 סתתין ומסתתיןבו ומסככין בו בתים והשאר מסיקין אותו באוד. כיצד אדם מכבד
 את רבו בזמן ששניהם הולכים בדרך נותנו לימינו ואינו גותגו לשמאלו היו שלשה
 והחכם ביגיהם החכם באמצע הגדול מימינו והקטן משמאלו שכך מצינו בשלשה
 מלאכי השרת שבאו אצל אברהם אביגו. גבריאל מיכאל ורפאל גבריאל באמצע
 מיכאל מימיגו ורפאל משמאלו וכיון שבאו אצל אברהם באתה שכיגה ועמדה למעלה
 מראשו אמר להם רבותי המתיגו לי עד שאפטר מן השכיגה שהיא גדולה מכם
 שגאמר (ויאמר ה׳) (ב) ויכל לדבר אתו ויעל אלהים מעל אברהם וכיון שגפטד
 אבדהסמן השכיגה באוהשתחוה להם שגא׳(ג) וירא וירץ לקראתם והכגיסן לתחת
 האילן אמר להם רבותי יוקח גא מעט מים וגו׳ ואח״כ (באתה להם השכיגה)
 [ואקחה פת לחם] וסעדו לבכם אבל לוט מה אמר להם ליגו ורחצו רגליכם
 והשכמתם וגו׳ אחרים אומרים לא אמר לוט אלא בחכמת חכמים אילו רואים אותם
 כשהם (רוחצים) [רחוצים] פגיהם ידיהם ורגליהם גמצאו הורגים אותו ואת בגי
 וכשיראו אבק על רגליהם יאמרו לא באו אלא עכשיו מן הדרך. טעשה בארבעה
 זקגים רבן גמליאל ור׳ יהושע ור׳ אלעזר בן עזריה וד׳ עקיבא שהלכו למלכות
 פגימית ואמר להם פוליסופוס אחד חבר שם א״ל ר׳ יהושע לדי גמליאל ר׳ אלך
 ואקבל פגיו של פוליסופום חברגו א״ל לאו שוב א״ל ר׳ אלך ואקביל פגיו של
 פוליסופום חברגו א״ל לך לשלום לשחרית בקרית הגבר הלכו ועמדו על פתחו של
 פולוםפוס. והיה דיג טופח על הדלת והיה פוליספוס מחשב בדעתו ואמר אין זה
 דרך ארץ אלא של חכמים. מה עשה פעם שגיה עמד פוליספוס והדיח ידיו ורגליו
 שלישית פתח את הדלת וראה את חכמי ישראל אלו באץ מכאן ואלו באין מכאן
 ור״ג באמצע ור׳אלעזר בן עזריה מימיגו ור׳ עקיבא משמאלו היה פוליספוס מתשב
 בדעתו ואטד איך אתן שלום לחכמי ישראל אם אני אומד שלום עליך ר״ג הריגי
 בוזה חכמי ישראל. ואם אומר שלום עליכם חכמי ישראל הריגי בוזה ר״ג כשהגיע
 אצלם אמר להם שלום עליכם ולד״ג בראש. ולא מרבן גמליאל אלא מהגבורה
 שגאטד (ל) דאיתי את ה׳ יושב על כסאו וכל צבא השמים עומד [עליו] מימיגו
 ומשמאלו. ההולך אחר רבו איגו רשאי ליפטר עד שיכגס אחריו ויטול ממגו רשות.
 היו שגי תלמידי חכמים שקולים זה בזה. בעל הבית גכגס תחלה והאורח אחריו
 זכשיוצאים האורח יוצא תחלה ובעל הבית אחריו. הגפטר מרבו בין כשהוא גדול

 בץ כשתא קטן יאמר לו הריגי גפטר:
 BMI לעולם חתה גאה !בר מה קגה זו כוי]. א״ר שטואל בר גחטגי מאי
 דכתיב(ה) והכה ה׳ את ישראל כאשר יגוד הקגה במים(ו) טובה
 קללה שקלל אחיההשלוגי את ישראל מברכה שברכם בלעם הרשע אחיה קללם

 הגהות ומראה מהומות (יד) מסדרי! דף סח.: (טו)(שיא כיח): (מז)(שם כס): (יז)(שס ז): (יין)(מריס לד): (יט) סנהדרין דף פא:: (כ)(משלי יא): (כא)(ישעיה נז): (כג)(ירמיה ינ): (כג) ידכמינ
 r אשר ירצח את רמהו ככלי דעת וכתיב בתריה וזאת התורה אשר שם משה. כיס כמנורה המאור סימן רי׳ינ]: (כד)(דנריס ד): (כה) שנת דף לנ:: (כו)(ישעיה נז): (כז)(כמדבר כז):

 (כח)(שם כא): (כס)(שיא כו): ©•[לפנינו כ׳ ואין רואה ואין יודמ ואין מקין]: (לא)(ישמיה נז): (לב)(שם נז): (לנ)(שםא): (לד)(שס נו): (לה)(שסי): פין(א) [פרר, זה המצא בסיד דמסכת דיא וממשה
 דן׳ זמנים איחא שם כפיס]: (כ)(כראשיח יז): (גי) (שם יח): (ד)(מיא ככ): (ס)(מיא יד): (ו) סנהדרין דף קה:: (ז)(כמדכר כד): (ה)(שמוה יא): (ט) כ׳מ דף פו:: (י)(כראשית כ): (יא)(שם •ט): (יכ)(שס):
) (מסליס נס): (נד) (מפלי ג).׳  (יג) כ׳מ פז.: (יד) סוכה דף ננ:: (טו) שכח דף פט:: (טז)(ישעיה סג):(r) (יחזקאל לה): (יח)(חהליס יז): פיך! (יט)(משלי ח): (כ)(בס יא): (כא)(שמות לב): (כב)(כמדכר כא): (כג
 (כה)(שם כח): (כו)(שס ד): (כז)(אסהר כ): (כח)(משלי ד): (כט)(שםג): (ל) [מוכח כגמ׳ שכצ׳ל]: (לא)(שס): (לכ)(שס ג): (לג)(שם ד): (לד)(שםא): (לה)(שם ג): (לו)(שם): (לו)(שס טז): (לח) (שם
 «ז): (לט)(שס כ): (מ)(ישעיה.כד): (מא) [איי יוסי p קיסמא ונו׳ כמ׳ש נסיו דאנוס כציל כדמוכמ בגמ׳.]: (מב)(משלי ח): (מג) (ישעיה סו): (מד)(בראשימ יד): (מה)(שמות טו): (מו)(תהליס טז): (מז)(שמות

 טו): (ממ)(הסלים עח): (מט)(ישעיה מג): (נ)(שמוה טו): (גא)(ירמיה ט):
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 והזוג של סופרים והא אות אחת היא חאי דבר אחת היא לא צריכא אלא אסבריה.
 אמר דבא אפילו וא״ו פשיטא רקא אות אתת היא מהו דתיטא כיון דלתוספת לא
 אתיא אימא לא קט״ל דזימגין דמתוקס בה טעמא ולא אמרן אלא בדאיקים בה
 טעמא אמר רבא ובמקרא אע״ג דלא איתוקם בו טעמא דלא קריא. הא אמרת
 פסוק אחד במקרא לא צריכא דפריש ליה אגב הילכתא.׳ שבן מציגו בדוד מלך
 ישראל שלא למד מאתיתופל אלא שגי דברים מאי גיגהו אמר רבא מגופיה דקרא
 לאו שמעת מיגה גמתיק סוד א״ל דוד למה אתה יושב לבדך ועוסק בתורה. אין
 דברי תורה מתקיימין אלא בחברים בסוד מה סוד הפר מתשבות באין סוד אף
 הכא גמי ומגא אסבריה דכתיב(קא) הסכת (קב) עשו עצמכם כתות כתות. ואידך
 א״ל כי אתיה לצלויי רהוט באיגיש דאול בתר מלכא ומגא אסבריה דכתיב (קנ)
 אחרי ה׳ אלהיכם תלכו. ומגין שתזר דוד ושבתן דכתיב (קד) אשר יתדיו נמתיק'•
 סוד בבית אלהים גהלך ברגש. וכתיב (קה) מכל מלמדי השכלתי וכתיב(קו) דרך
 מצותיך ארוץ : כך היא דרכה של תורה פת במלח . (קז) חזייה דהוה מפגק
 גפשיה א״ל דית לך (קח) לא תמצא בארץ החיים (קט) לא תמצא התורה במי
 שמחיה עצמו עליה א״ל ההוא שגכגס לגוף ואפילו האי גטי א״ל מי לא חגיא
 (קי) שלשה גכגםין לגוף ואין הגוף גהגה מהם גודגגיות וכפגיות ופגי חמרה. שלשה
 אין גכגםין לגוף והגוף גהגה מהם רחיצה וםיכה ותשמיש. א״ל האי עיגוי הוא .
 א״ל אין דכתיב (קיא) טוב לי כי עוגיתי למען אלמד חוקיך. וחובר מהגימשחכחי
 וההגיא(קיב) לא בשמים היא(קיג) לא תמצא חורה במי שמגביהים דעתם(קיל) ולא
חא  מעבר לים היא לא תמצא בסוחרים ובתגרין ומפגין. הגהו תורה לא משח̂נ
 בהו ערמה ודאי משחכחא ומאי משמע דהאי מעבר לים סוחרים הוא דכתיב
 (קמו) ויעברו אגשים מדיגים סוחרים. אל חבקש גדולה לעצמך שלא חאמר
 הגגי קורא בחורה ומה היא גדולתי אם עשית כן גמצאת עוסק בתורה שלא
 לשמה . גדולה חורה יותר מן המלכות שהמלכות גתגה כשלשים מעלות. מאי
 גיהו. בכסף בזהב בגשים בעבדים בשפתות בבתים בכרמים. גגות ופרדסים .
 בגי בית בסגלה. במדיגות. בשרים בשרות בתעגוגות. בשדה. כשדית. בסוסים.
 ברכב בתרב . בשלמות, בגשק. בחיילות. בבשמים . ברכב ביועצים בצופים
 (בסוסים) במרגלים במשפט ובצדקה שגא׳(קטז) כי בצדקה ימן כסא. והכהוגה
 בעשרים וארבע מעלות אלו הם (קיז) עשר במקדש עשר בגבולין וארבע בירושלם
 עשר במקדש תטאת ואשם. שלמי צבור. תטאת העוף. ואשם תלוי. ולוג שמן
 של מצורע. ושתי הלחם. ולחם הפגים . ומותר העומר. ושירי מגתות. עשר
 בגבולין הדומה. ותרומת מעשר. וחלה וראשית הגז. הזרוע והלחיים והקיבה.
 ופדיון הבן ופדיון פטר חמור. וגזל הגר וחרמים ושדה אחוזה. וארבע בירושלס
 הבכורות. והביכורים. והמורם מן התודה ומאיל גזיר ומאי גיהו חזה ושוק. תנא
 (קיח) וכלם גתגו לאהרן מק״ו מג״ש מבגין אב ומכלל ופרט: והתורה בארבעים
צרו אבל  ושמוגה. גדולה הורה שגותגת תייס מאי ואומר וכ״ת מרפא הוא ל̂ג
 לעצמותיו לא ח״ש ושיקוי לעצמותיך. וכ״ת לעצמות אין ללב לא ת״ש וכל
 גת׳ מתיה שלום . וכ״ת שלום הוי תיים לא ת״שעץחיים, וכ״ת תיים יהבהיקרא
 לא יהבא ת״ל-1 כי לוית חן הם לראשך. וכ׳ת יקר יהבא ולאמצלא ת״שתמגנך
 וכי תימא מיגגא לעולם הוה. אבד שכרו לעולם הבא ת״ש אורך ימים ואומר
 (קיט) ה׳ לאורך ימים. וכ״ח ימי הוא דחשיב ליה שגי לא ת״ש ושגות תיים x ר״ש
 בן יהודה אומד איבעיא להו ר׳ שמעון אהי קאי ארישא לם״ד ושגות חיים או
 דילמא למאי דקבעי למימר (קב) לדקא מגי להו שבעה ש״מ לעילאי קאי והתם
 גמי שבעה, איבעיא להו מאי וגגד זקגיו כבוד ת״ש דאמד רב (קנא) אי זהו בן
 עוה״ב כל שגגד זקגיו כבוד.׳ א״ר יוסי בן קסמא פעם אחת. אמאי לא(קבב) אהדר
 ליה סימגי עם הארץ חזא ביה. והא אפילו לעובד כוכבים בשוק מותר אלא
 דהוה פליג הלכתא ועיין בה ולא אמרין (קכג) לבתרדפרקיגהו וידע בה דישראל
 הוה. וסבר עכשיו מהדרגא. מאי ואומד וכי תימא מאן דיהיב לאחר מות מהגי
 בי לא יהיב בתייו מידי ת״ש לי הכסף ולי הזהב עד דיהבחיה גיהלך הוה לך
 למעבד. אמר רבא ש״מ מית אגיש אבד ממוגו: תמשה קגיגים מה שמים וארץ
 עתידים להתתדש אף ישראל עתידין להתחדש שגאמר (יןכל) כי כאשר השמים
 החדשים והארץ החדשה אשר אגי עושה עומדים לפני גאם ה׳ כן יעמוד זרעכם

x ושמכם. במאי בזכותו של אברהם ובזכות ההורה והיכן בבית המקדש 
 הדרן עלך ר׳ מאיר אומר

 פרק תשיעי
 !ברייתא] לא יפטר אדם לא מאצל רבו ולא מאצל חברו עד שיטול ממגז
 רשות ילמדו כל אדם דרך ארץ מן המקום (א) שעמד על פחת
 הגן וקרא לו לאדם שגאמר(3) ויקרא ה׳ אלהים אל האדם ויאבד לו איכה. לא
 יהא אדם מפדן בתוך סעודתו אמרו עליו על הלל שגבגס אצלו אדם אחד
 לסעודה. ובא עגי אתד ועמד על פתחו ואמר לאשתו. אשר. אני צריך להכגיס
 היום ואין לי פרגסה גטל אשתו את הסעודה כלה וגתגה לו. את״כ הלכה ולשה
 עיסה אחרת ובשלה אלפס אחר ובאת והגיחה לפגיהם אמד לה בתי למה לא
 הבאת לנו מיד. הסיחה לו כל הדברים אמר לה בתי אף אני לא דגתיך לכף
 חובה אלא לכף זכות שכל מעשיך לשם שמים . לעולם יהא כל אדם בעיניך
 כליסטים והוי מכבדן כרבן גמליאל. מעשה בר׳ יהושע שהיה אבסניא אצלו בא
 אדם אתד גתן לו אכילה ושתיה והעלהו לעליה. וגטל סולם מתחתיו מה עשה
 אדם זה עמד בחצי הלילה פרש טליתו וגטל את הכלים וכרכן בטליתו וביקש
 לירד וגפל וגשברה מפרקתו לשחרית בא ר׳ יהושע ומצאו א״ל ריקה כך עושין
 בגי אדם שכמוחך אטד לא הייתי יודע שגטלת סולם מתתתי א״ל אין אתה יודע
 שאגו זהירין בך מאמש. אורחים הגכגסים לבית כל שיגזור עליהם בעל הבית
 יעשו. מעשה בשמעון בן אגטיפרס שהיו אורחין באים אצלו וגזר עליהם שיאכלו
 ושישתו והם גודרין בתורה וגשבעין בשעת פטירתן היה מלקה אוחם ארבעים
 וכששמעו חכמים בדבר והיו(ג)(קוגסין) [קוגטרין] בדבר אמרו מי מודיעגו מה
 עושה. אמר להם ד׳ יהושע אגי אלך אמר לו לך לשלום והלך ומוצאו יושב על
 פתחו א״ל שלום עליך א״ל בא בשלום. א״ל כלום אתה צריך איל בית ליגה ישבו
 שגיהם ועסקו בתורה בערב. א״ל רצוגך גלך לבית המרתץ א״ל כדצוגך א״ל שב
 וישב הגיעה העת היה ר׳ יהושע מתיירא שמא יקפחגו על שוקיו סוף גפטר ממגו
 לשלום וא״ל רבי מי םלויגי א״ל אגי סוף הלך ר׳ יהושע לשלום והיה ר׳ יהושע
 מתשב בדעתו ואומר מה אשיב לחכמים ששגרוגי. גפגה לאחוריו א״ל ר׳ למה

 גפגית
: (נס) גרנות דף יז. עיש ירושל׳ פיא יכלכוש ופיא ישכח: (נו)(וקרא בנ): (ני) מי׳ םנהדרין דף 5גה: (נח) יומא דף  הגהות ומראה מהומות (ננ) עי׳ יחשל׳ דמגיגה נפיק הל׳ז:(גג) (ירמיס סז): (נד) פסחים דף נ:
 י ס:: (נס)(הושע ד): (ס)(שם י): (סא)(דנרים ינו): (0נ)(תהליס קננ): (סג) (משלי ח): (סד)(גמדנר לנ): (סס)(איונ ח): (סו)(ישעיה מס): (סז)(עיז נ:): (סח)(סנהדרין
 כה• (סט) (איוב ה): (ע) (סנהדרין שס): (עא)(מיכה ו): (ענ)(שמות יט): (טנ) (א״נ הוא ריח או נאמר): (עד)(ויקרא א): (עה)(שמות יט): (טו)(נמדנר ז): (•it) (ישעיה מ):(טח)(שמותיט):(עט)(ישעיה
 מח) : (פ) נרנוח נה.: (פא)(שמוח לא): (פנ)(מ״כ ח): (פג)(יחזקאל לו): (פד)(ירמיה כה): (פה)(־ואל ג): (פו)(ישעיה ככ): (פז)(תהלים סכ): (פח)(שם קטז): (פט)(כראשיח ג): (צ)(שם ו): (6$) (יחזקאל
 טו): (צכ)(ניא למי): (צג)(איונ ו): (צד)(שנח עז:): (צה)(ויקרא נז): (צו)(יחזקאל לא): (5!) (ישעיה לג): (צח)(ניק קטז:): (צט)(ניצה לה:): (ק)(אולי ציל מנשירין אי שנשמט עוד יאיכא דתני יכצ״ל משייין
 ולא משתבש דתנן נזיד לא ״חוף ראשו באדמה מפני שמשיר את השער ואיכא דתני מנשירין ולא משתבש דתנן מי כו׳ ומנואר כיז כניצה דף ליה): (קח)(דנריס נז): (קנ) כרכות סג:: (קנ) (דנריס •ג): (קד)(מהלים נה):
 (קה)(שס קיט): (קי) (שם): (קז) (אולי ציל רנ חזייה לרנ נהנא ועי׳ נסנסדרין): (קח)(איוב כח): (קט)(מהדרין קיא.): (קי)(נרכוח נז:): (קיא)(הסלים קיט): (קינ)(דכריס ל): (קיג)(עירוכין נה.): (קיר)(ניא
 ולא מעבר לים היא לא המצא חורה במי שמרחיב דעתו עליה כים ר׳ יוחנן אמר לא בשטימ היא לא תמצא תורה בגסי הרוה ולא נו׳ יניה נעירוני[:(קטי)(נראשיח לז): (קני:)(משלי טז): (קיז)(נ״ק קי: זש״נ): (קיח)(ט״ש):
 לקיט)(פסלים צג) • (קכ)(אולי צ״ל ת״ש טדקא וכו׳ ודוק: (קנא) (עי׳ שנת קנג. נ׳כ י:): (קככ)(לכאורה צ״ל אקדים ועי׳ מדרש שמואל ואין הלשון מפיון כאן וציע): (קכג) (נ״א לה עד): (קכו)(ישעיה סו) :

 פיט (א)(מסר כאן ועיי פיה דמסכת דרך ארן): (נ)(כראשית ג): (ג)(אולי צ׳ל כועסין):

 הגליתי את ישראל אלא בשביל שעזבו(גב) את תורתי שגאמר (נג) אותי עזבו
 ואת תורתי לא שמרו. האותי עזבו למה תורתי לא שמרו מכאן אמרו תכמים
 (נל) לעולם יעסוק אדם בחורה אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה.
 בי קאמר בשיטת ר׳ עקיבא דחגיא ר׳ עקיבא אומר כל הקורא שלא לשמה
 (נה) נוח לו שאילו נהפכה שליתו על פגיו שגאמר (נו) ושמרתם מצותי ועשיתם
 אותם כל הקורא לשמה מעלה עליו הבהוב כאילו עשה עצמו(נז) שנא׳ ועשיתם
 אותם, מתיבין תיובתא למילי דרי יוחנן(נח) מפני מה חרבה ידושלם בראשונה מפני
 ע״ז ובאחרונה מפני שנאת חנם הא לית בה תרתי אמו־ לך ר׳ יוחנן האי הקב״ה
 הוא דקאמר הכי אותי עזבו מה טעם דתורתי לא שמרו. הא אילו תורתי שמרו
 אותי לא עזבו. ואי משום דקא מקשית בית שני שאני שנאת הגם דחמיר טפי
 מע״ז ומנא לן דכתיב(נט) חבור עצבים אפרים הנת לו בזמן שהם טתתבריןואפי׳
 לעצביהם הנח להם . (ס) חלק לבם עתה יאשמו. אי הכי בראשון אמאי שאני
 בית ראשון דהוה מאריך להם מימות רתבעם. ואי בעית אימא ראשון נמי משום
 חלק תרב. ת״ד כל השוגא כאילו הורגו שנאמר (סא) וכי יהיה איש שונא לרעהו
 וארב לו וקם עליו הא אילו היה ספק בידו היה הורגו. גקרא ריע לשכיגה דכתיב
 (סב) למען אחי ורעי. אהוב דכתיב (סג) אני אוהבי אהב ומשחרי ימצאוגגי. את
 המקום ואת הבריות מלמד שצריך אדם לצאת ידי הבריות כדרך שיוצא ידי שמים
 דכתיב (סל) והייתם נקיים מה׳ ומישראל. משמת את המקום דכתיב(סה) (הלא)
 [הן] הוא משוש דרכו . את הבריות דכתיב (סו) ישראל אשר בך אתפאר .
 מלבשתו עגוה מאן תגא (סז)ד׳ יהושע בן לוי(אמר) [דאמר] עגור. (לכל) [גדולה
 מכולן]. הא מדתגי סיפא ר׳ יהושע ב״ל אומר ש״מ דרישא לאו ר׳ יהושע מיתסרא
 בריתא ותריץ על המעשים כלם ועוד אמר ר׳ יהושע ב״ל. ודילמא ד׳ מאיר היא
 לא שמעיגן ליה לר״מ דאמר יראה עדיפא. מכשרתו להיות צדיק מאי צדיק ומאי
 תםיד צדיק בעל צדקות חסיד גומל חסדים דהא מדקתני כליל לחני ישר למה לי.
 ישר ישר דרך גאמן רות . מרתקתו מן החטא. חטא דאפילו חטא אחרים זכות
 אפילו זכוה אחרים. (ונהנה ממנה) [ונהנים ממגו] מאי חושיה חורה (סח) ולמה
 נקראה תושיה שמתשת כתו של אדם. [ד״א תושיה שניחנה בחשאי מפני השטן]
 י״א תושיה דברים של תוהו עולם משותת בהם (ד״א חושיה שדברים של תורה
 .שתח עליהן שנאמר) [ת״ש](סט)מפר מחשבות ערומים ולא תעשינה ידיהם תושיה.
 בשלמא ללישגא בחרא ניחא דהיינו דכתיב לא תעשינה ידיהם מאי דמתתלי
 אלא ללישגא קמא קשיא (ולקמן) [ללישגא קמא] גמי לא קשיא משום (ע) דמחשבה
 מועלת אפילו לדברי תורה. ולמ״ד תושיה שגיתגה בחשאי מפגי השטן קשיא מתרי
 סטרי דהא לא מתפרש הכי ובהכיקרא לא מנכר להך ודאיקשיא: לי עצה וחושיה
 הכי קאמר שר חורה לי עצה ותושיה ואמדה איהי אני בינה. ואי בעית אימא
 איהי דקאמרת אע״ג דלא קרוב. מעצי וידעי ההיא עצתא דילי היא וטשמיא היא
 דאסכים דעתייהו אבל גופי ביגה ואע״ג דגוברין מגצחין לית גיבר אלא מאן דקאי
. וגותגת לו מלכות תוקר דין דיגי ממוגות. רזי תורה דבר מתוך דבר כמעין  בי
 מכוין דמחכם לא פסק. וכנהר המתגבר דכל יומא טעם תדש מתחדש לו. הוי
 צגוע דאע״ג דטחכם טפי ואינשי לא חכטין אשיטפיה לא תדונון בנזיפה. ומוחל
 על עלבוגו שלא רודף ריבו. ומגדלתו ומרממתו: ר׳ יהושע אומר בכל יום ויום
 מגא לן דכתיב(עא) קול ה׳ לעיר יקרא וחושיה(יקרא) [יראה] שמך.ודילמא קלא
 בעלמא נאמר כאן יקרא ונאמד להלן(עב) ויקרא ה׳(אל משה) [למשה] מה להלן
 מסיני אף כאן בסיני. א״נ(עג) כאן יקרא ונאמר באהל מועד (על) ויקרא אלא
 נאמר כאן קול ונאמר להלן (עה) והאלהים יעננו בקול . אימא (עו) וישמע את
 הקול ועוד לעיר קאמרת אלא מהבא (עז) קול קורא במדבר פנו דרך ה׳ והכא
 קריאה ומדבר וכתיב (עח) ויתנו במדבר ודילםא לפרקים מאי קורא תדיר דכתיב
 (עט) קורא אני עליהם יעמדו יחדו. ת״ד חמשה הקב״ה מכריז עליהם בעצמו אלו
 הם (ס) פרנס רעב ושובע וחרב ופליטי חרב. פרנס דכתיב (פא) ראה קראתי
 בשם בצלאל. רעב דכתיב (פב) כי קרא ה׳ לרעב. שובע דכתיב (פג) וקראתי
 אל הדגן והרביתי אותו. חרב דכתיב (פל) כי תרב אני קורא ופליטי תרב דכתיב
 (פה) ובשרידים אשר ה׳ קורא. בשלטא הגי תלת שפיר דכתיב בהו שם אלא
 וקראתי אל הדגן דילמא ע״י שלית דכתיב (פו) וקראתי לעבדי דאי לא תימא
 הכי התם שמגר. קריא ליה. התם דומיא דבצלאל דפרגס הוא t תגן בכל יום ויום
 כרוז יוצא ואומר בתו של פלוגי לפלוגי אשתו של פלוגי לפלוגי ממוגו של פלוגי
 לפלוגי וי*א אף בית של פלוגי לפלוגי מגא ה״מ דכתיב (פז) אך הבל בגי אדם
 כזב בני איש. הבל בגי אדם שאומר בתו של פלוגי לפלוגי כזב בגי איש שאומר
 אשתו של פלוגי לפלוגי במאזגים לעלות שאומר ממוגו של פלוגי לפלוגי ואידך
 בית הייגו ממון. גופא הבל בגי אדם כזב בגי איש מ״ש הבל באדם וכזב באיש
 אמר דוד (סח) אגי אמרחי בחפזי כל האדם כוזב משום דאדם כתיב ברישא
 דכתיב (סט) ויאמר את קולך שמעתי בגן ואירא כי ערום אגכי משום הכי משקר.
 הא עלמא קים ליה מגח דלא משקד דבתיב (צ) איש צדיק תמים היה אפ״ה לא
 אהגי אעיקרא עתיקא אזלי; שבל מי שאיגו תדיר בתלמוד תורה הרי זה גזוף.
 זהב זו חורה וכן הוא אומר (צא) ואתן גזם על אפך ואומר גזם זהב באף חזיר זה
 שקרא לפרקים אמר הקב״הלמה זו לפגי חזיר שהרי תורתי יפה אני נתתיה להגותה
 והוא איגו הוגה עד שטשכחה ואומר והלוחות מעשה אלהיט המה ואומר וממתגה
 גתליאל מאי ואומר וכי תימא אע״ג דגזוף הוא מחשב בן חורין ת״ש חרות על
 הליחות אין לך בן חורין אלא ההוגה בתורה ואומר וממתגה גחליאל טאי ואומר וכי
 תימא בן חורין מחורה לא הוי הא שכר שקיל. ת״ש וממחגה גחליאל (צב) לומר
 מתן שכרה לעושין עצמם בה כגחל שוטף ודילמא אמרת מן פסוק דכתיב (צג)
 באפיק גחלים יעמרו. ת״ש דכתיב ומגתליאל במות כאוחן הבמות דלאסרו:
 הלומד מתבירו פרק אתר וכי מאחר דעל אות אחת צריך דבר אחר למה לי ומאחר
 דדבר אחד הלכה אחת או פרק אחד למה לי אלא אות אתת בתלמוד דבר אתד
 בפרק פסוק אחד במשגה או הלכה אחת אפילו לא פםיקא פרק אחד אפי׳ בדרך
 ארץ. היכי דמי אות אחת כגון מאמצין [או] מעמצין אי גמי [גראיגין או] גרעיגין
 (לגלעיגין) אי גמי אוממותאו עוממות והוא דאמר ליה סברא. (צל) גרעיגין דכתיב
. מעצמין דכתיב 1 ר ו מ מ  (צה) ונגרע מערכך. עוממות דכתיב (צו) ארזים לא ע
 (צז) ועוצםעיגיו מראות ברע. אבל סבריהבין אלפץ לעייגין לא. והא הגיאלפין
 עייגין גיגהו כי קאמרי׳ דטפרש ללבא כגון(צח) מסיקין מציקין והא לא דמי אלא
 כגון הא דתגן (צט) משילין פירות דרך ארובה ואית דתגי משחילין ולא משתבש
 דחגן השחול והבםול (כל) [שחול] שגשמטה ירך אתת ואיכא דתאגי (ק) משירין
 ולא משתבש דתגן מי שגשר כליו ואיכא דתגי משחיריןולא משחבשדחגן השחור



ה  נ
 על הספר ולא את הספר על הפרוסה ואין סומכין לא את הספר בפרוסה ולא את
 הפרוסה בספר חישב עליו לקדש אסור לזורקו במקום מטונף י ברייתא לא
 ישלח אדם לחברו חבית של מים לשם שמן וגט׳]מ״ט כל דבד של תקלה אסור
 לעשות דכתיב (לב) ולפני עור לאתתן מכשול איבעיא לחו ידך שנחבשלבהגיד
 הנשה מהו לשלחו לעובד כוכבים. אבר מן החי לא מבעי לך דאמר מר (לג) בני נח
 מצווין על (הסירוס) [אבר מן החי] וקא עבר משום ולפני עור לא תתן מכשול .
 אבל הבא לא או דילמא לא שנא . ח״ש (לל) שולח [אדם] ירך לנכרי שגיד
 הנשר. עמה ג ברייתא (לה) לא יאמר אדם לחבית טול שמן מפך ריק וגמ׳]גוגב
 דעה הבריות כגוגב דעת המקום שהרי(לו) אמרה חורה על הגזלן לשלם בראשו
 ועל הגגב פי שגים בכלים ותשלומי ד׳ בצאן וחמשה בבקר מ״ט דחש רחמגא
 אטרתיה•' ברייתא (לז) לא יאכל אדם עד ארבע שעות ולא ישתה עד ארבע
 שעות: נגמ׳] איגי והא אמר ליה(לח) רבא לרבה בר מרי מגא הא דאמריאיגשי
 שיהין רהוטי רהוט ולא דוריה לגברא דמצפרא כרך ואמור רבגן השכם ואכול
 בקיץ מפגי החמה ובחורף מפגי הצגה. התם דפת שחרית הבא במאי עםקיגן
 באכילה מרובה רוחץ אדם לארבע שעוח(צט) לא צריך י ברייתא (מ) מזגו לו
 את הכוס ישהה וישחהו וכמה ישהה בחמין ג׳ פעמים ובצוגן ארבעה כדי ארבעה
 כוסות שנהגו לו. והא ארבעה קאמר ההוא לחמין. הגכגס לבית המרחץ כיצד
 יעשה (מא) אומר (מב) יהי רצון מלפניך ה׳ אלהי שתכניסני לשלום ותוציאני
 לשלום ותצילני מזו וממוצא בו לעתיד לבא ולא יארע בי קלקלה ואם יארע בי
 חהא מיתתי כפרתי על כל עונותי. קודם שיכנס מאחר שיתפלל פושט חלוקו
 ומתיר חגורו ומסלק את כובעו ואח״ב מסלק פרסקו התחתונה וכן לענין תפילין
 (מג) מסלק זה של ראש ואח״כ של יד שמעת מיגה כובע לית בה משום קדושה
 וה״מ כובע אבל סודרא לא דכתיב (מל) סויד חי ליריאיו מ״ט לא קתגי מברך
 יהי רצון מלפגיך ה׳ אלהי שתעלגי מזו ומכיוצא בו לעתיד לבא ולכשיצא אומר
 מודה אני לפניך רבון העולמים שהצלתגי משקיעת מים ומשריפת אש יהי רצון
 מלפניך ה׳ שהצילני מדומה לזו לעתיד לבא. מידי דדרך ארץ קתני דברכות לא
 קתני אלא הא דתנן לסוף פרקא (מה) הנכנס לבית הכסא אומר התכבדו ואמאי
 התם לאו ברכה היא דאטר מר היה מתעטף בטלית המצוייצח מניחו בקרן זוית
 ואינו צריך לומר אשר יצר למה לי איידי דחאנו הא חני הא •י ברייתא(מו) הנכנס
 לבית המרחץ אין מתעמל ואין מחגרד על השיש (ואין משתבר): נגמ׳] מאי
 מתעמל כגץ האי דכיף תשיח ביגי ברכיה. ואין מחגרד איגי והא שמעיה דרבא
 הוה מגרד ליה כי אמדי׳ ביד: וברייתא] ואין משתבר אמר ר״ג כל המשתבר
 על השיש תברו של תמוד. בית המרתץ נותן מקום זה שהוא נכנס לזה שהוא
 יוצא (מז) לא ישאל אדם שלום לתברו בבית המרתץ ואם ישאל לו יאמר לו בית
 המרחץ הוא . (מח) האוכל בשוק חברו של כלב t ונטי] וה״מ בנהמא ומידי
 דרעבהגוהאאבל מירי אחריגאלא•, ברייתא (מט) לא יגיח אדם שמן בזכוכית
 מפגי הםכגהג נגמי] ט״ט דילמא מיתבר ומסתכגי ברייתא כדשמואל דאמר שמואל
 (נ) רחץ ולא סך ס״ד אימא לא סך מעיקרא (נא) •י ברייתא ובכל מקום לא
 ירוק אדם בפגי חברו ולא יגית רגלו על שפת האמבט ויהא קופץ בחוכו מפגי
 שהוא דרך המיחה. (נב) הקורא שמע שגי פעמים הרי זה מגוגה. והטובל שגי
 פעמים הרי זה מגוגה דילמא דייב על איגשי ולא חזי ליה רחץ בחמין ולא גשהטף
 בצוגן הרי זה גוזל את הרבים.׳ וגמי] היכי דמי כגון דעייל לבגי בגי ומייחי ליה
 מתמימי ומשתטף וגפיק דהא קא גזל להו. ותיפוק לי דלא סליק ליה ברחמים
 לגפשיה בביתא אי גמי בדסטיך לגהי״א •י ברייתא(נג) והגוזל את הרבים מה
 יעשה ילך ויחפור בורות שיחין ומערות ויתקן את הדרכים ואתהאסטרטיותוגמחל
 לו: ונטי](נל) מגי ר׳ עקיבא היא דאמר לא זה הדרך מוציאתו מידי עבירה עד
 שישלם נזילה לכל אחד ואחד אפי׳ חימא ר׳(שטעון) [טרפון] דהא מחגח קמייהו:
 ברייתא (נה) כותבי ספרים תפילין ומזוזות הם ותגריק והגרי תגריהן איגם
 רואים סימן ברכה: ונטי] תוספתא סוף במרים כותבי ספרים משוס מחסרץ
 ומשום מיתתן . תגן התם (נו) האומר אין חפילין לעבור על דברי הורה פטור
 חמש טוטפות להוסיף על דברי חכמים חייב מגי ר׳ שמעון היא דאמר כי טובים
 דודיך מיין והכא גטי ביץ דעקר לכוליה מילהא או למליה קרא מחרבש וכיון
 דעקר ליה לתלויה אי גמי לתגא מתרבש : (נז) ח״ר מחבי ספרים והמחורגמין
 ומעות הבאות ממדיגת הים והחוגין אין תאין pv ברכה לעולם . מחבי
 ספרים מאן נינהו ארבעה ועשרים ספרא דלא בתק . והמתורגמין משום
 דנטלי שכר שבת . מעות הבאות ממדינת הים משום דמתרחיש בהו
. תנא (נח) כותבי ספרים תפילין ומזוזות ׳  ניסא. והתזנין משוס מלאכת ה
 אינם רואין סימן ברכה ואי עםוקין לשמה חאץ •י ברייתא המצפה לשכר חמורו
 (נט) ולשכר אשתו אינו תאה •סימן ברכה [גט׳] מ״ט דכתיב (ס) יודע צדיק נפש
 בהמהו בהמה [אינה] יודעת נפש צדיק. שכר אשתו דכתיב (סא) ללחמך ללחם
 ביהך למדה הורה [ד״א] שיהא לתמך קודם ללתם ביתך ואת״כ לנערותיך.
 אמר רבא כל הכופה אשתו ובני ביתו למלאכה יצר הרע מסתלק מהם שנאמר
 (סב) נסו ואין רודף רשע וצדיקים ככפיר יבטתאתיא כדחנן(ס;) ר׳ שמעון [ביג]
 אומר המריר אשתו מלעשות מלאכה יוציא ויתן כתובה לפי שהבטלה מביאה
 לידי שיעמום י ברייתא(סל) המשהכר בקנים ובקנקנים אינו רואה סימן ברכה
 לעולם: [גטי] משום דשלטא בהו עינא הלכתא בשמן ולא ביין •י ברייתא פעם
 אחת היה ר״ע יושב ודורש(על שולחנו מפני הסכנה) חחת הזית ואמר(סה) מגדלי
 בהמה דקה ומקצצי אילנות טובים ומלמדי תינוקות שאין עושין מלאכה לאמיתן
 אינם רואים סימן ברכה : נגמי] איני והא אמר ד׳ חנינא (סו) אם היה מעולה
 בדמים מותר. התם בשאר אילנות הכא בזית דיקא נמי דקתני היה יושב החת
 הזית מ״ט משום דברכתא גפיש ואתא איהו וקצצה. אימא רישא מגדלי בהמה
 דקה ואי משום ברכה אמאי אין רואין שוחטי איחמר י ברייתא (סז) (סח) התיר
 מגעלו ויצא לשוק הרי זה מגסי הרוח: וגם׳] אלא מאי ליעבד ה״ק (סט) גפל
 מגעלו כשיצא לשוק רדי זה מגסי הרוח. אמד רבא גם רוח אסור להכגיסו בביח
 דאמרי רבגן (ע) כל אדם שיש בו גסות הרוח גכשל באשת איש דכתיב (מא)
 הועבר! ה׳ בל גבה לב ואפילו גדול בתורה במשה רביגו לא יגקה מתגר. של
 גיהגם וכל מי שדעתו שפלה הקב״ה מצילו מן הפורעגות שבעולם שגאמר (עב)
 [כי] כה אמר רם וגשא שוכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל

 רוח להחיות רוח שפלים ולהתיות לב גדכאים :

ס תשיעי ר י פ ת ב ת בלוז ר ב ס  מ
 נפגיח א״ל דבר אני *דיך לשאול ממך א״ל בגי אדם הבאים אצלך אחה מלקה אותם
 ולי לא הלקית א״ל ר׳ חכם גדול אתה ודרך ארץ בך. בני אדם הנכנסים אצלי גוזרגי
 עליהם שיאכלו ושישתו והם גודרים בחורה ומגדים אותי ואגי שמעתי מהחכמים כל
 הגודר ומגדר, חייב מלקוח. א״ל גוזרגי עליך שתלקה אותם ארבעים וארבעים ארבעים

t שלי וארבעים שלך הלך וספר ר׳ יהושע לחכמים מה שראה בבן אגטיפרס 
 [נמ׳] לעולם יהיו כל אדם חשודים בעיניך כלסטים איני והתנן(ל) אל הדין
 את חברך עד שתגיע למקומו. לא קשיא כאן במכיר כאן כשאינו
 מכיר. רבא אמד הכא כל אדם הכא חברך מדקתגי תברך מכלל דבידיע לא
 קאמר והא כל אדם קאמר לאו לאתויי חבר לא הא כדאיתא והא כדאיתא :
 אורחין הגכנסין [כוי] איגי והתגן (ה) ד׳ אליעזר אומר אף דדוצה להדיר את
 תברו שיאכל אצלו יאטו־ כל גדר שאגי עתיד לידור הרי הם מופדין וגיחש דילמא
 הגי בטלי וקא מלקי להו ופטירי לית דחש לה להא דר״א בן יעקב והתם גמי
 בבעל הבית קא מיידי הכא כל מה שגזר עליו. בשעת פטירתן היה מלקה שמעת
 מיגר, הלכה כר׳ יהודה (ו) דאמר ארבעים שלמות אמר רבא לשון בגיאדםקתגי
 ילדידך (ז) ולדי יהודה דאמר גיחוש ללאו וגיתיש לבין לית ליה אמר לך בין כתפיו:

 פרק עשירי
 וברייתא] (ח) כיצד מרקדין לפגי הכלה ב״ש אומרים בלה כמות שהיא וב״ה
 אומרים כלה גאה וחסודה אמר להם ב״ש אפילו היא תגרת או סומא הכתיב
 (ט) מדבר שקר הרחק . א״ל ב״ה מקח רע ישבחגו בעיגיו או יגגגו בעיגיוישבחגו
 בעיגיו לפיכך ב״ה אומר חהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריוח: נגמ׳] וב״ה
 גמי ליכא הכא גאה . דלמא גאה במעשיה גאה מבתי אבות וחסידה בדגפשיה
 דאחיוקי בבישתא לא מחזקיגן. וב״ש אומר מי כתיב משקד הרחק מדבר אפילו
 םתם . וב״ה אומר כי אמר רחמגא מדבר שקד משום (י) וגקי וצדיק הא לקיומי
 שפיר דמי וב״ה מ״ש דמיתביה ממקח וליחביה מדאורייתא דתגיא(יא) גדול השלום
 שאפילו הקב״ה שינה בו דמעיקרא כתיב (יב) [ואדוני זקן ולבסוף כתיב] ויאמר
 ה׳ אל אברהם וגו׳ ואני זקנתי. הכי קאמרי לא מיבעיא דמדאורייתא שפיר דמי
 אלא אף לבדיתא שפיר דמי כלפליא. איפוך. גופא וגקי וצדיק אל תהרוג
 השתא גקי אמדת לא וצדיק מבעיא גקי מעדים וצדיק מתלמידים. ש״מגקי מעדים
 ורשע מתלמידים אל תהרוג. רשע מתלמידים ס״ד אימא מאחד. דרש רבא מאי
 דכתיב(יג) כי צדיק ה׳ צדקות אהב ישר יחזו פגימו של צדיקים אי הכי צדיקים
 מבעיא ליה אלא לבדדריש רבא דאתא (יל) מארבעין ושריא מק״ו דריש לקיש
 (טו) כל הכתוב לחיים בירושלם: [ברייתאז לא ישמח אדם בין הבוכים ולא
 יבכה בין השמחים לא יהא ער בין הישגים ולא יהא ישן בין הערים: וגט׳] מאי
 איריא דחגי לא ישמח ברישא ליחגי לא יבכה. (טז) חרא דמידי דפורעוגוחא לא
 קתגי ואדרבה דרבים עריפא אלא כדשלמה גקיט ליה(יז) טוב ללכת אל בית
 אבל דיקא גמי דקתגי לא ישמח ולא קתגי לא ישחוק וקתגי סוף לא יבכה ולא
 קתגי לא יזעף, לעולם אל יהי אדם קפדן בסעודה בסעודתייהו הוא דלא להוי
 הא בדרשא ובישיבה ובדברים אחרים להוי. הא ב״ה קתגי לה דקאמרי ליה
 לשמאי אף ע״ג דכביש לך קפדא להטיל אימא על הבריות בביתא מיהו לא
 ליקפד מר דלמא גמגע למעבד מצוד•. (יח) מעשה בשלשה בגי אדם שהמרו זה
 את זה ואמרו כל מי שילך ויקניט את הלל יטול ארבע מאות זוז ואוחו יום ערב
 שבת היה וכו׳. מעשה בר׳ עקיבא שהיה מהלך בדרך ותד מן אתינא(יט)איקלע
 לגבי חד עכו״ם פרש לp ארבע ערשוון ועבד לון שירו סגיא ואשקי לון חמרא אמרי
 חזיין אגן דהדין חמרא דמייחא הוא אייתי לון בשרא אמרי הדין בשרא דכלבא
 הוה אייתי להץ מורסא אמרי מי רגלים תה בה אייתי לון חרדלא אמרי חפשושין
 הוה בה אזל לגבי ההיא קפילא א״ל מאי עובדיה דההוא חמרא א״ל ולא מידי
 א״ל אשתבעיגך דתימא לי א״ל כרמא דאבא הוה והוד, ביה קבריה . אזל לגבי
 טבחא ואיל גדיא הוא דמיתא אימיה ואוגקתיה p כלבא . אזל לגבי מוריסא
י ואחדוניה לבבא באנפוי וצריבגא למי רגלים ולא למסתגי  א״ל ליליא חד הוינא ת
 לי פתתתי לה לדגא ורמאי ליה אזל לגבי חרדלא א״ל ליליא חד שבקתיה מגלי
 ועלון ביה. אזל ואטרח לון ועבד לון שירו אמתן דין לדין תזיין אגן כרעיה דמתה
 ביתא ככרעיה מימום. שמע מארי ביהא א״ל דילמא קושטא איגון אנדין אזל
 עבד גפשיה מרע כתביןליה כולי עלמא א״ללאימיהא אילו אמרת לי שמאדאבא
 מסחיגא אמדה ליה אמר לה משקרה. כיון דחזיתיה מסתער א״ל ברי זימגא חדא
 אייחי לי בעלי חד זמא ואיתבעלית ליה ועברחך. אזל גפף להון וסגיד לתן ואמר
 קושטא אגתון עמא דאלהא קדישא ותא שאמר שלמה (כ) כי ברוב חכמה רב
 כעם ויוסיף דעה יוסיף מכאוב: עובדא הוה בתר גברא דאתא לבי כגשתא א״ל
 ליגוקא סב הדין פריטי ואייתי מה גאכל וגשבע וגותר וגיתי לביתין אייתי ליה

 מילתא א״ל מדי תיבול ותשבע ותותיר ותוביל.*
 [ברייתא](כא) לא יאכל אדם שום ובצל מראשו אלא מעליו ואם אבל הרי
 זה גרגרן. לא יאכל אדם בכל אצבעותיו מפני שנראה בגרגרן.
 ולא יכגים ידו לתוך פיהו יי וגט׳] אמר רבא לא שגו אלא בתוך אכילה אבל לאחר
 אכילה לא ט״ט משום אסתגיס. ולא יתן בכוסו אלא כדי דעתו מ״ט משום שיורין
 דאמר מר כל שיורי כוסות מטפשין חוץ משיורי הבדלה. האי מאן דשתי שיורי
 ארבעיןלא תיי לא יטולאדם את המקרא לשתוח ופיהו מלא חיישיגן לאגיגי הדעת
 לא יטול אדם את הכלי ביד ואצבעותיו מלוכלכות ברוטב. לא יגפח במים וישהה
 משוס (כב) שתים (מ) ת״ד שלשה חייהם איגס היין ואלו הם הרתמגים והדתתנין
 ואניני הדעת אמר רב יוסף וכלהו איתגהו בי. (כל) כל ימי עגי רעים (כה) זה
 שדעתו דעה וטוב לב זה מי שדעתו יפה ד״א כל ימי עני רעים זה [רחמני וטוב
 לב זה] אכזרי. ךרש רבא (כו) כל מי שיש בו שלש מדות הללו בידוע שהוא
 מודעו של אברהם [אבינו] רחמן וביישן וגומל חסדים בשלמא גומל הסדים דכתיב
 (כז) חסיד לאברהם בישן נמי כרדריש(כח) רבא (כט) הנה גא ידעתי [כי אשד•
 יפת מראה את] ולא עד עכשיו. אלא רחמן הא אברהם לא רחים על בדיה .
 היינו רבותיה דאברהם להודיעך חבתו בהקב״ה(ל) ג ברייתא (לא) לא יעבוד
 אדם פרוסה בקערה ולא יקנת את הקערה בפרוסה ולא ישתה אדם מכוסו ויתן
 לחברו ולא ישוך אדם את פתו ויחננו לחברו אלא א״כ מחיש (אולי צ״ל מכיר)
 דעתו של חברו חמשה דברים נאמרו בפת אמו־ רבא אין פורםין לא את הפרוסה

 סליק פרקא וסליקא לה מסכת כלה שבח לאל ותחלה:
 הגהות ומראה מקומות (ד)(אנות פ״כ): (ה)(נדייס כג.): (ו) (מכות כנ.): (ז)(טיס כאן): פ׳י(ה)(נתונות טז: יז. ד״א פ״ו): (ט)(שמות כג): (י)(שם): (יא)(׳נמוד. סה: נ״מ פז.): (יג)(בראשיה יח):
 (יג)(תהליס יא): (יי)(טיס כאן ועי׳ עירוכין ייט א׳ וכוף מגיגס): (טו)(ישנלס י): (טז)(אילי 5יל ובית דמידי דפורענותא לא מתגי אדרבה כוי): (י!)(קהלח ז): (יח) (שנת ל: לא.
 עיש): (יט)(מ״ר ריש איכה ע״ש): (כ)(קהלת א): (כא)(כיצה כה: ד״א פיו): (ככ)(טיס ועי׳ חולין ק״ה כ:): (כג) (פסתיס קיג:): (כד)(משלי טו): (כה)(כיכ קמס: הנהירין ק:): (כו)(יכמות עט. עיש: (כז)(מיכס
 r) : (כח)(כיכ טז.): (כט)(כראשיח יכ): (ל) (הוכא כמנורה המאור סי׳ ריכ כשס מש׳ כלה פרק כיצד מרקדין): (לא)(דיא פיט ע״ש): (לנ)(ויקרא יט): (לג) לסנהדרין נו): (לד) (חולין צג:): (לס)(שס צד. ד׳א פיח):
 (לו)(כיק עט:): (לז) (ד׳א פ׳ז): (לח)(כיק צכ: כ״מ קד:)(לט)(טיס כאן): (מ)(דיא פיח): (מא)(כיצד יעשה פושט חלוקו כו׳ כצ״ל ושננחייס נראה לכאורה מהגמ׳ דל״ג זה נגרייחא דידן): (מכ)(שם ס׳י ט׳ש) ־.
 (מג);מנחוח לו.): (מד) (חהליס כה): (מה) (מזה נראה שחסר כאן זצ׳ל זס כסוף פרקין ועיי סוף מם׳ דיא): (מו)(ד״א פיי): (מז)(שנה י:): (מח)(קדושין מ: י״א פיי): (מט)(ד׳א שס): (נ)(מסר כאן) :
 (נא) (עי׳ תום׳ שכת מיא א׳ דיס רחן וכרי״ף זרא״ש ספיח דשכת): (ננ) (נרכות לג: מגילה כה.): (נג)(כיצה כט. ב״ק צד:): (נד) (יבמוה קיח: ופ׳נ): (נה)(פסחים נ: ייא פייא): (נו)(סנהדרין פח:): (נז) פסחים
 (סז)(ר״א סייא): (סח)(אולי ציל להיפך ננר״הא היחה סגירסא נפל ונגמ׳ מהרן לה דצ״ל החיר): (סט)(נ״א נעל): (ט)(סוטה ד: ע״ש): (מא) (משלי סז): (ענ)(ישעיה «) : סליק נ: עיש): (נח)(פסחים נ:): (נט)(שפ מים): (ס)(משלי יכ): (סא)(שס בז): (סכ)(שס כח): (סג)(נהונוח נט:): (סד) (פסחים נ: דיא פי״א): (סס)(שם ושס מיש תוספתא סוף ננוריס): (סי) (נ׳ק צא: מיש):
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 הכהונה. נדה אה על פי שחייב על ביאתה הוולד כשר להיות עומד ומקריב
 על נבי המזבח. (יז) הנבעלת ממי שאינו איש אף על פי שחייבת בהכרת לא
 פסלה מן הכהונה. א״ר יוסי מעשה בריבה אחת בהיתלי שהיתה מכבדת הבית
 ובא הקוה ובעלה מאחוריה ובא מעשה לפני חכמימ ולא פסלוה מן הכהונה אלו
 הן שניות (י) אם אביו ואם אמו ואשת אבי אמו ואשת אבי אביו ואשת בן
 בנו ואשת בן בתו ואשת אחי אביו מאמו ואשת אחי אמו מן האב. בד קפדא
 מוסימ אם אבי אביו ואם אבי אמו אשת אחי אביו אסורה לו ובתו מותרת
 לו ואחי אביו מותר באשתו ובבתו. אשת אחי אמו אסורה לו ובתו מותרת
 לו ואחי אמו מותר באשתו ובבתו אשת חמיו ואשת חתנו הרי אלו מותרות
. ו  לו אבל אמרו חכמים אשת חמיו אסורה מפני מראית העין ובתה מותרת ל
. נושא נבחו . והורגו מותר באשתו ו  בת חורגו אסורה לו ואשתו מותרת לו
 אדמ אשת בן אחיו ואשת בן אחותו [י]. המחזיר גרושתו משנשאת אסורה

 הממדש את האשה (א) ה״ז אוסר עליו שבע עריות אלו הן אמה ואם אמה
 י ואם אביה בתה בת בגה ובת בתה ואחותה בזמן שהיא קיימת
 וכולן שגאסרו עליו אין להן היתר לאיסורן חוץ מאחות אשתו שאיגה אסורה
 אלא בחייה(ב) ולעולם איגו פוסל את אשתו M על אמה ועל בתה ועל אחותה.
 גבעלה באוגס מותרת לו ברצון אסורה לו והכהגת בין באוגס בין ברצון
. גתארסהגתגרשה נבעלה בין באונס בין ברצון אסורה לחזור [ ג ] ו  אסורה ל
 לו דברי דבי ישמעאל שהיה רבי ישמעאל אומד(רנדים כד) לא יובל בעלה
 הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה אחרי אשר הוטמאה. וכי מאין נטמאת זאת
 אלא זו שאטרו חכטיט נבעלה באונס טותרת לו ברצון אסורה לו [י] והכהנת
 בין באונס בין ברצון אסורה לו. זה טדרש דרש רבי יוסי בן כיפר טשומ
 ר״א בן שטוע כל האסורות לו איסור ערוה ובא עליהן(ג) אין צריכות טטנו
 גט חוץ טאחות אשתו ואשת אחיו ואשת איש שיש להן היתר אחר איסורן.

 זה מדרש דרש רבי חגיגא בן אורי לפגי חבטימ משום רבי גתן כל שהוא בלא«ייאלבעלה(וחולצת וצרתה מותרת ליבם. והוא שבא על אחות חלוצתו אסורה
 יבא [יי] הוולד פסול ופוסל בביאה. ואלו הן(י) עמוגי מואבי מצרי ואדומי"י׳ לבעלה וחולצת) ואסורה ליבמ. אשת כשר ויש לו אח פצוע דכא מותרת
 עבד טטזר נתין עובד כוכבים חלל בת חלל כשרה אע״פ שהוא בלא יבא. כל לבעלה ואסורה ליבמ. צרת סוטה מותרת לבעלה ואסורה ליבס. ואחיו שבא
 האסורות לו איסור ערוה ובא עליהן מותר בקרובותיהן. הבא על אשת איש^׳על אחות גרושתו [או אחות] חלוצתו טותדת לבעלה ואסורה ליבט. (בעל)
 מותר בבתה. זו שאלה שאל רבי יוסי בן תדאי איש מבריא אתר״גמהאשתי אשתו של פצוע דכא ויש לו אח בשר מותרת ליבם ואסורה לבעל. סוטה

 שאגי מותר בה אגי אסור בבתה אשת איש שאני אסור בה איגו דין שאהיה
) כי אם א יקרא נ ו )  אסור בבתה. אמר לו צא ופרנס לי כהן גדול. שכתב בו

 הגהות הגרי״ב
 (א) [מהא דיכמוס דף מ:]: (ב) [שם 05.] : (נ) [שם צד:]: (ד) [שס י|» סח.]: (ה) [שס נס:]: (ו) [שם כא.]:

 אסורה לזה ולזה. חלוצה אסורה לזה ולזה. אשתו של פצוע דכא ויש לו אח
 פצוע דכא אסורה לזה ולזה. הגיורת והשבויה והמשוחררת ואלמגת עיסה וסוטה

א חלוצ* ״ ר ג ת ה ח ם ו  נ

 [א](רגינו הגאון חיגר ב׳ פרקים הראשונים ממס׳ זו למס׳ נלה וסוגר למד מעניינו ומבואר גכמס ראשונים
 שמסכת דיא מתחלת מפרק גן עזאי ועיי רשיי גרנות כ׳ג א׳ וחום׳ עירוגין נ׳ג גי): [ב] עיי אטה וע׳׳י
 בתה וע״י אתותה (וגרייף ורא״ש סיג דיגמות איתא לעולם אין אדם פוסל את אשתו ואפילו גא על אחותה או על אמה או טל גתה): [נ] שנאמר (גמדכר פ) והיא לא נתפשה אסורה הא נתפשה מותרת ויש לך אוזרת
 שאעיפ שנתפשה אסורה ואיזו היא כהנת ר' ישמעאל אומר והיא לא נתפשה אםורר! הא נתפשה מותרת ויש לך אחרת שאע׳פ שלא נתפשה מותרת ואיזו זו שקדושיה קדושי טעות (עיי כתונות ניא ג' ושימ) .
 נתנרשה ונתארסה ונבעלה בין באונם בין ברצון אסורה לחזור לראשון דברי ר' יופי בן כיפר משום ר״א בן שמוע וזה מדרש דרש ר' יופי בן מפר לא יוכל: [ד] וזו בין באונס כין ברצון אסורה לו כל האסורות לו איפור
 ערוה שנשא! א״צ ממנו נפ חוץ מאחות אשחו ואשת אחיו וכל חעריוח אין להם היתר אחר איסורן חp מאחות אשתו: [ה] פפל לה בביאה ופסל לולד ואלו: [ו] ובת אחיו ובת אחותו(וכיס גרייף וראיש סיג דינמות):

 נתלת יעקב
 דף מנו עינ ואיה אין הוולד ממזר וכיכ נש׳פ אסיע סי׳ ו׳ גנא על הנדה לא עשאה זונה מסיט כיון דאין

 הוולד ממזר: [אגל מ״ש כאן עומד ומקריג ע״ג סמזגח מקורו ממיש גיגמות ס' עיא מאלה אתה פושה מלל ואיא
 טושה מלל מנדה]: הגבעלת ממי שאינו איש כו׳ סטעס דקייל אין זנות לגהמה וגיגמות דף נט עינ ילסינ! לה
 מקרא דנמינ לא ינואאחנן זונה ומחיר כלנ כוי ומנן אתנן כלג וממיר זונה מותר דכתיכ גם שניהם שנים ולא
 ארגעה פרשיי אתנן נלנ אס אמר לזונה הילך סלה זה והנעלי לכלגי מומר לגגי מזנמ ומדשרי אתנן כלג
 ש׳מ אין זנות לכהמהטכ׳ל וכן האי מעשהדהכא סונאשם נמי כגמ׳רק כמקום שנתנ כאן קוף כתכ שם כלכ
 כופרי ועיש: אלו הן שניות. כל דיני שניות איתא כמסכת ינמות דף נא עיא אכן נגמ׳ דנאן הונא גקוצר
 וקשה על המעיין להכין לכן אציגה נא לפני המעיין םוגיא דינמומ ופרש׳י ואפרשסאחמ לאמת: אם אניו ואס
 אמו.פרשיי אמו כהיגא וגזרו רגנן על אם אמו נדי שלא יפגע נאמו וגזרו נמי נאם אניו משוס אס אמו ואעיג
 דגזירה לגזירה הוא כדאמר לקמן משוס דמרוייהו אימ׳ רכש׳ קרו לסו: ואשת אגי אמו ואשת אגי אכיו
 אשת אגי אגיו משום אשת אגיו סכתוגה ואשת אגי אמו אעיג דאשס אגי אמו גזרה משוס
. היינו כלת גנו דקתני ו  אשת אגי אגיו. דתרווייהו אגא רגא קרו להו והלכך חדא הוא : ואשת גן גנ
 גיגמוס והטעם דגזרינן כלת גנו משום כלתי: ואשת גן גתו. היינו כלת גתו ומפרש גגמ׳ דגזרינן
 כלת כתו משוס כלת כנו כיון דככלת גנו איכא צד כלת דאורייתא דהיינו משוס כלתי: ואשת אמי אגיו מאמו
 דמן התורה ערות אתי אגיך כתיג ואמרי׳ לקמן גפ׳ הגא על ינמחו דנאחי אניו מן האג קמשתעי אגל אס
 היה אחיו של אגיו מן האסשריא וגזרו רגנן עלם משוס אשת אחי אגיו מן האג: ואשת אחי אמו מן האג.
 כגון נפתלי אחי יוכגד מאגיה ונשא אשס אסורה לאהרן משוס שנייה דאע״ג דאשת אחי אמו לא כתיגא גזרו
 גהרגנן היכא דהוא אחי אמו מן האג גזירה משוס אחי אניו מן האס דהוי נמי שנייה ואינא צד אג. אגל אם
 סיס נפתלי אחי יוכגד מן סאס ולא מן האג מיגעיא לקמן גגמרא אי גזרו גה רגנן עלה או לאו: בר קפרא
 מוסיף כוי. זהו כשיטת הירושלמי דקתני גהדיא סכי גשם גר קפרא אס אגי אגיו ואם אגי אמו ככלל שניות
 אכל כל שאר שניות יש להן הפסק ואינן אסורות רק הנהו דקחשיכ הכא ונהנהו תרתי נמי יש להן הפסק אלא
 שגר קפרא מוסיף גכל אמד דור אמד למעלה וסיינו אס אגי אגיו אגל אס אגי אגי אגיו מותרת. אמנם
 בבבלי לא סיל הכי דאמר דג סמם ארגעסנשיס יש לסן סססק וכל משארי אסורין טד אגרסס ועיש. אלא
. לאו מדגרי גר קפרא הוא אלא סממא דגמרא ׳  גמ׳ דהכא ס׳ל כשיטה מירושלמי: אשת אמי אניו כו
 קאמר לה ופשוט הוא אלא משוס במו נקט לה לאשמעי' דאשהו אסורה לו אנל כתו של אמי אכיו מותרת לו אף
 שמדגרי סרא״ש פיג דינמוש נראה שכל זה הוא לשון הירושלמי ככר כתנ נספר קרנן נתנאל הא דקתני אשת
 אחי אניו ונו׳ לאו מירושלמי הוא אלא מסיק רמסי ייו איז ומקשה שם על הראיש למה הגיא ממלה דגרי
א. ועוד שמאמח הוא שלא נמצא כן נירושלמי  הירושלמי ואתינ מסנת דרך ארן דמתחלה סו״ל להניא מסכת ד׳
 דיכמות סיפא דהך מילתא אלא מכי איתא שם גיק מוסיף אס אני אניו ואס אני אמו והו לא מידי: אשת ממיו כוי.
 בבבלי איתא גהדיא דמותראפי' מדרגנן ולאחיישי׳ למראית העין אגל כירושלמי איתא דאסרו מפני מראית טין
 דמיחזי כחמותה ותום' שס כדף כא ט׳א הגיאו הירושלמי אך קשה לפיז היו למכמיס לאסור גם אשמ מתנו מסיט.
 אמנה הרא״ש כתג גשם געל הלכות דלשיטת הירושלמי גאמת גס גאשת חתנו אסור אגל הגיי גא״ע סי' ט׳ו מולק
 עליו כזה ועיש מלמא כטעמא: ובתה מומרה לו. לכאורה משמע דקאי אגש אשמ חמיו דמומרת לו וקשה דהוי אתות
 אשמו כדאמרינן גגמרא דיגמומ [וגפשיטומ ייל דר׳ל גמה מאיש אמר ולא מממיו] וצ׳לידהכא איירי לאמר מיממ אשתו
 כדאמרינ! החס דמס׳ט לא קמשיג גש אשח חמיו לאסור דלא פסיקא ליה דמא לאחר מיתת אשתו מותרמ לו:בת מורגז
. חורגו היינו גן אשתו ובתו של חורגו אסורה לו וביבמות פריך סשיס עלהכתחורגו דאורייתא ו  אסורה ל
 ה!א דכתיג את גת כנה ואיכ למה קחשיג גהדי שניות והי׳ השים סתם איידי דקגעי למיתנא סיפא ואשת סורגו
 אומרת לו אני מותרת לך וגתי אסורה לך כוי תי' זה לא שייך הכא דהא סכא לא קתני כסיפא הכי. ונדוחק
 יש ליישנ דהא ענ׳פ קתני הכא ואשתו מותרת לו משיה קחני ברישא בתו אסורה לו ולאשמעי׳ אעיג דגת חורגו
 אסורה מדאורייתא אפיה אשתו מותרת לו ולא גזרו בה רבנן: והורגו מותר באשתו וגנתה. גם זה קתני
 להדיא שס גיגמות : גושא אדם אשת גן אחיו. ויש להקשות והא כגר קתני לעיל ואחי אגיו מותר גאשתו
 והיינו אשת גן אחיו ואיכ תרתי ליל ינן כגר קחני לעיל ואחי אמו מומר גאשתו והיינו אשת גן אחותו וליל
 למיתני הכא. וגאמת כן הוא לשון הירושלמי והראיש גס הטור ס״ טו סכיאו כולם כלשון הזה ולא ראייןי
 מי שהעיר גזה. אמנם גשיע סי' טו לא הגיא רקסיפאדהכא נושא אוס אשת גן אחיי ואשת גן אחותו:המחזיר
 גרושתו משנשאת כוי. מלתא גאפיה נפשיה היא והשתא קתני דיני יגוס. והכי איתא גיגמות ריפ יש מותרות.
 יש מוסרוה לנעליהן ואסורות ליגמיהן. מותרות ליגמיהן ואסורות לגטליהן. מותרות לאלו ולאלו. ואסורות
 לאלו ולאלו. אלא נגמרא דהנא לא קחשינ כסדר המשנה דינמומ גס קחשיג הכא מאי דלא קתני נמתני׳ וגי׳
 דהכאהיאמדגרי הירושלמי דנמומ אנל יש כאן כמס וכמה טעיומ ואפרשס אמת לאמת . המחזיר גרושתו
 משנשאת ציל המחזיר גרושתו משנישאת אסורה לנעל ומומרמ ליכס וכיס כירושלמי. וכאמה כיכמות דף י׳אקתני
 כמו הנא הממזיר גרושהו משנשאת היא מולצת ו5רתס מותרת לינס . אלא כיון דהנא אתא לאשמעי' החילוק
. טיס הוא ונציל הוא שנא טל ׳  שבץ גטל ליגס יותר נומא כגי׳ מירושלמי : והוא שנא טל אחומ מלוצהו כו
. ניל שעירבוב דברים יש כאן ׳ ו  אחומ מלוצסו אסורה לגטל ומומרת ליגס וכיס גירישלמי להדיא: אשת כשר כ
 דהא ברישא קתני ב׳ בבות שאסורס לגמל ומותרת ליגס והשתא קחשינ אשת כשר כו׳ ומוסרת לגעל ואסורה
 ליגס. ובסיפא קחשיכ אשת פצוע דכא כוי שאסורס לגעל ומותרת לינס לכן ניל דנאן 5'ל אשתסצוטדכא כוי
 ואיכ קחשיג כסדר גרישא גיגגותדאסורות לגעל ומותרות ליגס ובסיפא תני ג׳ גגות דמותרותלגעל ואסורות
 ליבם: צרת סוטה כוי. כיה בירושלמי והטעם דקייל שסוטה היא כמו ערוס ואס כן כשהיו לראובן שתי נשים
 לאס ורחל ולאה נעשית סוטה ואסורה לראוגן ואכתי רחל צרמה מותרת לראובן וכשמת ראובן אשורה רחל
 לייגס לשמעון כיון שהיתה 5רססוטה הוי כמו צרת פרוה וקי׳ל דכל העריות פוטרות צרותיהן מן החליצה ימן
 היגוס נמצא השתא דצרת סוטה מושרת לגעלה ואסורה ליגס: ואחיו שנא על אחוס כו׳. טיס הוא ונציל

 ואחיו שנא על אחות גרושתו או על אחות חלוצתו מותרת לבעל ואסורה ליבם וכיה גירושלמי ריס יש מותרות
 וה׳פ כגון ראובן נשא אמות גרושתו או אמות חלוצתו של שמעון אחיו שהיא מותרת לראובן ואחיכ מת ראונן
 ונטלה אשמו לפני שמעון אחיו אסורה לשמעון דהא לשמעון הוה אחומ גרושתו או אחות חלוצמו ואיכ ממרה
. תיגת נעל מיותר וכציל אשתו של פצוע דכא ויש לו אח י  לגעל ואסורה ליבם: בעל אשתו של סצוע דכא כו
 כשר כו׳ וכגר כתנתי לעיל דגגא זו שייך גתרגגא שניים דקמשיג האסורות לגעל ומותרת ליגס וננא דלעיל
 שייך הכא וכצ״ל הכא אשתו של כשר ויש לו אח סצוע דכא מותרת לגעל ואסורה ליגם ואמיב קמשיג תלתא
 ככי האסורות לזה ולזה והיינו סוטה וחלוצה ואשת פצוע דכא שיש לו אח פצוט דכא ככל הני אסור לזה ולזה
 והטעה דככר כמגחי לעיל דסוטההוה כמו ערוה ומשיה אסורה לזה ולזה וכן חלוצה אסורה על כל האמין:
 הגיורת והשנויה והמשומררת. דבל אלו הס בחזקת שנבעלו משים פסולי! לכהונה: ואלמגת עיסה.
 היינו משפמה אמת שנחערכ כס ספק חלל כל אחד מנני ממשפחה ספק אס הוא אומו שנהערנ נה! אס לאו
 ואשה שנשאה לאחד מנני אוחה משפחה ומה נעלה היא קרויה אלמנס עיסה שכמו שיעיסה נלושה ומעורכת
 כך זאח האשה היא מעורנמ בספיקות ספק אס נעלה סוא אומו ספק מלל ואפי׳ אם הוא שמא אינו מלל לפי
 האמת כן פי׳ הריט מנרטנורמ גפיח דעדיומ וע׳ גרשיי בכתובות דף יד ואע״ג דנממני' דעדיומ קתני
 דאלמנה עיסה כשירה לכהונה היינו לדעת ר׳ יהושע אכל ר״ג סיל דפשולה לכהונה ועיין נמוש׳ כמוכוה דף

 פרק ראשון המקדש את סאשס כוי. סכי איתא גיגמות דף(לט) [מ] ע׳ג החולן לינמחו הוא אסור כאמה
 י ואס אמה וכו׳ וממילא שמעינן ממקדש את האשס שאסור ככל הני דהא דאסור כחלוצה
 הייני מדרבנן כמו שאסור נעריומ מממש אשמו וכינ הרמג׳ס פ׳ג מהאיג אלא שהרמכ׳ס לא קחשיכ רק ששה
 עריוח. והיט דלא קחשיכ רק הנהו שאסורין עליו עולמית ואין היחד לאיסורם ואחיה אשמ קמשיכ כפני עצמו
 לפי שיש סיחר לאיסורה אנל נאמה סס שנעה טריוח: ולעולם אינו פוסל כו׳. להכין הלכה זו צריכין להקדים
 מיש הרמנ׳ס סרק הניל הלכה י' וזיל ענר ונאף עם אחה משנע נשים אלו נין בזדון בין בשוגג אע׳פ שהוא
 והנואפמ נמימח ניד או ככרה לא נאסרה אשתו עליו ענ׳ל. והוא מגמרא דינמות דף צס וילפי׳ לה מקרא
 דכתיכ כסוטה ושככ איש אותה שכינסה אוסרחס ואין שנינה אחוחה אוסרחה. פי׳ אס נא על אחוה אשמו
 אין אשמו אסורה עליו דשדיא דאסורה מקיו כדאיהא המס משיה איצטריך אומה. עוד שס(גכי ממותה) פליגי כית
 שמאי וגית סלל גגי חמותו דגיה שמאי סכרי שניגת חמותו אוסרת אשתו עליו ובית הלל סכרי דאינה אוסרה ונמדרש
 ילקוט דף ריס מיימי גשם ספרי וזיל אומה ולא אמוהה אגא מנן אומר משוס ר׳א אומה ולא ממותה אותה ולא
 את הערוה ופירש נס׳ זית רענן ולא את הערוה היינו כת אשתו עכיל ואיכ מיפ לעולם אינו פוסל את אשתו על
 אמה והאי על פירושא נשכיל נמו לא יומתו אנות על נניס שפירושו גשגיל נניס דהיינו טיי עדות נניס והני
 נמי פירושו גשגיל אמם ואחותה וגתה וסייגו אס נא על אמות אשתו או על אס אשתו דהיינו ממותו או על גת
 אשתו דהיינו גתה אפיס אינו פוסל את אשתו טליו ומותר עדיין כאשתו. וסיינו ממש כדאיתא כמסכת יגמות .
 והא דמפרש הכא סנסו תלתא וגאמת קי״ל רעיי כל סטריות אינו פוסל את אשתו עליו כדכתגתי לעיל גשם
 הרמכ״ס. נ״ל כיון דמהו תלתא איתא גהדיא משיה נקט הני אגל כאמת על ידי כל העריות אין אשתו
 אסורה טליו: גתארסה נתגרשה כוי. הלכה זו כולה מוקשה וניל שחסר כאן ככא אחת . דמה כפ״ק דיגמות
 איכא פלוגחא גמחזיר גרושתו מן האירוסין דר׳י ג! כיפר סכר דמותרת לראשו! ודוקא מן משיאי( אסורה לחזור
 לו מדכהיג אשר סוטמאה וחכמים סגרי אחת זג ואחת זו אסורה והא דכתיג אחרי אשר סוטמאה לרכות סיטה
 שנסחרה עכיל. ואס כן ניל שכציל הכא נהגרשה מכעלס ונחארסה כין כאונס כין כרצון אסורה לחזור לו ורכי
 ישמעאל אומר מן האירוסין מותר שהיה ריי אומר כו׳. והיפ מגרשה מגעלה ונתארםס לשני אסורה לחזור
 לראשון והיינו כחכמים דאפילו גמחזיר גרושתו מן הארוסין אסורה ור׳י סכר כריי גן כיפר דמן האירוסין מוהר
 מדכחיכ אשר הוטמאה וכ״ז שלא נכעלה לא קרינן כיי אשר הוטמאה כנ׳ל ליישכ הלכה זו: בל האסורות
 איסור ערוה כו׳. מנואר טיפ גמ׳ דינמוח דף צד ע׳כ וזיל כל העריוה שגחורה אין צריכות הימנו גט חון
 מאיא שנשאת על פי ניד סרש׳י טעמא נאיא שנשאת טיפ ניד דצריכה גט כדאמרינן כפרקין דףפיחגוירס
 שמא יאמרו גירש זה ונשא זה ואם תצא ממנו נלא גט יאמרו א״א יוצאה בלא גט והדר קתני התם רימ מוסיף
 אף אשח אח ואחות אשה יאמרינן שם האי אשת אח היד כגון שקידש אחיו את האשהוהלך למדינת סיס ושמע
 שמת אתיו ועמד ונשא את אשתו דאמרי אינשי הך קמא תנאי הוי בקידושין והאי שפיר נסיכ. והאי אחות אשה
 נמי ה״ד כגון שקדש את אשה והלכה למדינת היס ושמע שמתה עמד ונשא אתותה דאמרי אינשי הך קמייתא
. ואס כן יש לומר נרייתא דהכא ס׳ל נמי כריע יה״ס כל האסורות לו כ ׳  תנאי הוי בקדושין והא שפד נסיכ ע
 איסור ערוה וכא עליהן בגון שנשא בטעות אינה צריכה ממנו גט לפי שאין קדושי! תופסי! כה! ופיט ידעי
 דקדושי טעוה הן ול״ח שיאמרו איא יוצאה גלאגט ומשיה איצ ממנו גט חון מאחיה אשתו ואשח אחיו וא׳א
 שהללו צריכות גט לפי שיש להן סיחר אחר איסורן והיינו כדפרי' גאחוש אשתו לפי שאס מהה אשהו מוהר
 כאחוחה או אם נחנטלו הקדושין שהיו על חנאי מוהר כאחוחה וא״כ אמריאינשי ושפיר-נסיג וקדושיה קדושין
 ויאמרו איא יוצאה גלא גט וכן כאשח. אחיו שאס קידש אחיו אשס טית ולא נתקיים החנאי מוחרח לאחיו כדמפרש
 כגמרא ואיכ נמי איכא למיחש שמא יאמרו כו׳ וכן גא״א שנשאת טיפ גיד שיש היתר לאיסורה שאס גירשה
 הראשון מותרת לשני וא׳כ כשינא הנעל הראשון והיא יוצאת משני נלא גט יאמרו הראשון גרשה והשני כהיתר
 נשאה ויאמרו א״א יוצאה כלא גט ומשיה צריכה ממנו גט : כל שהוא בלא יגוא כוי. גינמות דף סח איתא
 להאי מלתא קצת כלשון אחר והכי איתא שם ת׳ר כן תשע שנים ויום אחד גר ממוני ומואבי מצרי ואדומי טוגד
 טכגיס נתין חלל ממזר שגאו על כמת־ לויס וישראלית פסלן פרש״י אס גת כהן מן התרומה ולויה וישראלית למשא
 לכהונה עולמית ע׳כ וה׳נ היפ נל אלו שהן גלא ינוא אס באו על נת ישראל הוולד פסיל ופוסל האשה בביאתו:
 ובת חלל כשירה. גקדושין דף עז קתני להדיא גמתני׳ דנת חלל פסולה לכהונה. אלא גמ׳ דסכא סיל כריי
 גן דוסתאי דפליג ההם ואמר כשם שגני ישראל מקומ טהרמ למללומ כך גנומ ישראל מקוה טהרמ למללין פרשיי
 כשם שכני ישראל מקוה טהרה למללות להכשיר את גתו ממנה לכהונה. כך גנות ישראל מקום טהרה למללין
 להכשיר נחה ממנו לכהונה ויליף לה החס מקרא דכתיג ולא יחלל זרעו נעמיו כטס אחד הוא דמימל בשני
 עממים אינו מיחל ועיש: כל האסורות לו כו׳. ר׳ל אס נא עליהן דרך זכות מיתר נקרונוחיהן וכיכ
 הרמג״ם פיכ מהא״כ הלכה ייא וזיל הגועל אשה דרך זנות לא נאסרו עליו קרונותיהן שהן שנע נשים שאמרנו
 אכל מכמיס אסרו על מי שנאף עם אשה לישא אמש משגע קרוכומיה עד שממוה. והכי מסקינן גיגמות ריס
 נושאי!. וכתכ עוד שם סרמכ׳ספרק מיל הלכה י׳ג הגא עלאשהוכתה דרך זנוח או אשמ ואמומס וכיוצא
 כהן מיז כמי שכא על שתי נשים נכריות שאי! נעשין ערות זו לזו אלא גנשואי! אגל לא כזנות עכ׳ל הרמכ׳ס :
 הבא על איא מותר גכתה. מכואר ממה שכתכהי כרכור הסמוד והא מקט לה זימנא אמריתא הא כגר
 קתני לעיל גכל העריות דדינא הכי ולמס פרס זימנא אמריתא גגי איא ואפשר דמשוס סיפא נקט לה שרצה ללמוד
 קיו שיהא אשור ככת איא: מה אשתו שאני מושר כה. כציל מס אשמי שאני מומר כמ אסור ככמה כו׳ ריל
 אשתי אני מותר בה אסור גגתס דקי׳ל גת אשתו אסורה. איא שאני אסור גה איני דין שאהיה אסור גגתה
 וכיה גי׳ הילקוט פרשת אמור וכוונת הק׳ו הוא שלא יהא מותר לשוס ארס לישא אשה אלא דוקא גת אלמנה
 או גרושה שמותר גס כאמה וכי? גס׳ זית רענן לפרש כוונת הקושיא וע׳ז השיכ לו ר׳ג שפיר צא ופרנס לי
 כה׳ג שהוא אסור גאלמנס -וגגרושה וא׳כ אפי׳ גגת אלמנה או גרושה אסור גאמה ולפיז אי אפשר לכ״ג
 לישא אשה אע׳כ דלא ׳לפינן להא׳ קיו. והקשה כס׳ זית רענן דמאי קושיא מפיג דהא אפשר לישא יתומה
 שאין לה אס ואיכ לא שייך מאי קיו שאסור כאמה ותירץ כיון דכבר נאסרה עליו גמיי סאס אסורה לו עולמית.
 ואין להקשות א״כ ככל אדםינמי נימא הכי דיםא אסור אפי׳ גגמ אלמנה וגרושה שמרי קודםשנהגרשה או
 שנתאלמנה היתס אסורה לו ואיכ יסא אשור גגתה כיון שנאסרה עליו שעה אחת. ויש ליישג דאפשר למצוא
 שנתאלמנה או נתגרשס אמה כשהיתה מעוגרת עם הכת ואיכ לא היתה סגה אסורה עליו אפ" שעה אחת.
 משאיכ גכ״ג שעניפ היתס אסורה הכת עליו שעה אחת קודם שמתה אמו: ד״א אין דנין לעקור כוי. כס׳ זית
 רענן פי' דה׳ק מדין קיו אין אנו יכולין לעקור דגר מן התורה שהרי כתיב גכיג כי אם בתולה מעמיו יקח
 אשה ולפי דבריך איא לישא אשה. אלא דלפי זה קשה מאי דיא דהיינו תי׳ הראשון דקאמר צא ופרנס לי כהיג
 אכן ראיתי גמדרש ילקוט ליג דגר אחר אלא סיג שם צא ופרנס לי כהיג ואני אפרנס לך כל ישראל אין הדין
 יוכל לעקור אות אחת מן התורה ולגי׳ זו איש ועיין גסי מאורי אש פ׳ וישכ דרוש נחמד על מאמר כדרך
 חידוד התלמידים: וגידהו ר״ג. כמדרש ילקוט ליג ונידהו ריג וגאמת הדכר קשה לאומרו ואמאי נידהו
 הלא לא שאל רק כתלמיד לפני הרג שרוצה לעשות קיו ור׳ג השיג לו שאיא לדון ק״ו גענין זה: כל האסורות
 כוי. נראה שטיס סוא וכציל פסלן מן הכהונה לפי שעשאה זונה והכי איתא כמסכת יכמות דף סא וכיכ כש׳ע
 אה״ע סי׳ ו' גכל חייגי כריתות ומיתות גיד פסלן מן הכהונה לפי שעשאן זונה : גדה אטיס כו׳. ר׳ל
 אס כה! נא על אשתו נדה הוולד כשר להיות מקרינ ע׳ג סמזנח דקייל קדושי! תופסין כנדה כדאיתא גיגמות
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 חלוצה גרושה וחללה פםולות מן הכהונה נשאו לישראל בנותיהן כשרות לכהוגה. אשתו והמוציא עליה עלילות דברים בשביל לגרשה עליהם הכתוב אומד
 הבא על השפחה חייב עליה משום ארבע עשרה לאוין וכרת בידי שמיס משום (ירמיה יז) אגי ה׳ חוקר לב בוחן כליות. (י׳)הגעלבין ואיגן עולבין שומעין חרפתן
c ה) w  L«J לא תזרע כרמך כלאים ופשוט לא תחרוש ומשום לא תלבש שעמגז(ומשום ואיגן משיבין עושין מאהבה ושמחין ביםורין עליהם הכתוב אומד (
 לא תרצח) ומשום לא תגאף ומשום לא(תגגוב ולא תענה ולא) תחמוד [>i משוםז«לואוהביו כצאת השמש בנבורתו. והםאוםין בעיניהם והנבזים בפגיהם והכובשין
 אשת אב^משוט אשת אח טשוט שפחה טשום זוגה משום גדה משום עובדת את יצרן והםשפילין את רוחם עליהם הכתוב אומד (ישעיה 0ט) כה אמר ה׳
 גואל ישראל קדושו לבזה גפש למתעב גוי לעבד מושלים מלכים יראו וקמו
 שרים וישתחוו. בעלי אמגה ומכםי רזים ומשיבי פקדון ומחזירי אבידה עליהם
 הכתוב אומר(יודעים קא) עיגי בגאמגי ארץ לשבת עמדי.(«) האוהב את אשתו
 כנפשו והמכבדה יותר מגופו והמדריך בגיו בדרך ישרה והמשיא אשר, לבגו
 סמוך לפרקו קודם שיבא לידי חטא עליהם הכתוב אומר(אייב י.) וידעת כי
 שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא וידעת כי רב זרעך וצאצאיך כעשב הארץ.
 (י) האוהב את שכיניו והטקרב את קרוביו והגושא את בת אחותו והטלוה
 פרוטה לעגי בשעת דוחקו עליהם הכתוב אוטר(ישעיה נח) אז תקרא וה׳ יענה.
 M הטגדין בצדק והשכין בצדק והטקבלץ את השבץ וטלטדין אותן שלא
 ישובו לסורחגן עליהם הכתוב אוטר(שם) אז יבקע כשחר אורך. הדגין בצדק
) אך  והמוכיחין באמת ועושי טהרה וברי לבב עליהם הכתוב אוטר(״חלים ענ
 טוב לישראל אלהים לברי לבב. הגאגחין והגאגקין וחמצפין לישועה והמתאבלין
 על ירושלם עליהם הכתוב אומר (ישעיה םא) לשום לאבלי ציון לתת להם פאר
 תחת אפד. הרחמנין ומאכילי רעבים ומשקי צמאים ומלבישי ערומים ומחלקי
 צדקות עליהם הכתוב אומר (שם ג) אמרו צדיק כי טוב. העניים והביישגים
 ושפלי הרוח ונוחין לתשחורת ובעלי הבטחה עליהם הכתוב אומר (איוב בב)
 ותגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך גגה אור. העטיליט בתורה ולוטדים תורה
 לשמה והמחזירין על המצות ושוקדין על היכלות עליהם הכתוב אומר (משלי ח)
 אשרי אדמ שומע לי לשקיד על דלתותי יום יום לשמור מזוזות פתחי. רודפי
 צדק ומבקשי שלום לעמו והטצטערין עם הציבור והעומדין עמהם בשעת
 דוהקן עליהם הכתוב אומר(נחום א) טוב ה׳ למעוז ביום צרה ויודע חוסי בו :
 (כ) בשביל ארבעה דברים חמה לוקה על אב ב״ד שמת ולא גםפד כהלכה ועל
 גערה המאורסה שצעקה בעיר ואין מושיע לה ועל משכב זכור ועל שגי אחים
 שגשפךדטםכאחד. בשביל ד׳ דברים המאורות לוקין על כותבי פלסתר ועל
 מעידי עדות שקד ועל מגדלי בהמה דקה ועל קוצצי אילגות טובים. בשביל
 ד׳ דברים ממון בעלי בתים גטסר לטלכות על טשהי שטרות פרועים ועל מלוי
 בריבית ועל מי שיש בידו למחות ולא מיחה ועל פוסקי צדקה ברבים ואיגן

 כוכבים[ג1.אם היהישראל וחללעצמו וזרעו בעובדתכוכביםלאיהיהלוערבחכמימ
 ועוגה בתלמידים. ואם היה כהן לא יהיה לו בן מגיש מגחה לה׳ צבאות: הגושא
(א) והגושאאשהשאיגה חוגגת .  אשה החוגגת לו אליהו גושקו והקב״ה אוהבו
 לו [י] הקב״ה שוגאו ואליהו רצעו. אוי לו לפוסל את זרעו ולפוגם את משפחתו
 ולגושאאשה שאיגה חוגגת לו. וכל [ה] הפוסל פסול ואיגו מרבד בשבחו של
 עולם. אבא חלפי אומר משום אבא חגרת אביו(ב) אל תהי פרוץ בגדרים שלא
 תמעול בשבועות ואל תתארח אצל כהן עם הארץ שמא יאכילך בקדשי שמים
 לא תרבה שיחה עם האשה שכל שיחתה של אשה איגה אלא דברי גיאופיס.
 רבי אחי בריאשיה אומר כל הצופה בגשים סוה שהוא בא לידי עבירה [י].
 וחכמים אומרים כל המסתכל בעקיבה של אשה גוזרים עליו שיחו לו בגיט בעלי
0 וכל טי שאין בו בושת פגימ במהרה הוא חוטא שגאמר(ישעיה ג) ) . ן טי  טו
 הכרת פגיהם עגתה בם. ובל טי שיש בו בושת פגיט לא בטהרה הוא חוטא
 שגאמר(שמית כ) ובעבור תהיה יראתו על פגיכם לבלתי תחטאו. רבי טייש׳
 בר בדיה דרבי יהושע בן לוי אומר כל הרואה דבר עדוה ואיגו זן אתעיגיו
 ממגו זוכה ומקבל פגי השביגה שגאמר(ישעיה לג) ועוצם עיגיו מראות ברע מה

 כתיב בתריה הוא מרומים ישכון וכתיב(שם) מלך ביפיו תחזיגה עיניך:

 פרק שני
 הצהמים והמסורות והרשעים W והחגפים והאפיקודסץ (י) עליהן הכתוב
 אומר [ח] (איוב יג) כי לא לפניו חגה יבא(ה)האמתגץ והגפתגץ
 והזחתגץ והזדוגין ועזי פגים ובעלי זרועות עליהם הכתוב אומר (תהלים לז)
. [ט] חורשים רע ומחשיבים  כי זרועות רשעים תשברגה וסומך צדיקים ה׳
 דברים וטפטירי שפה ומחליקי לשון עליהם הכתוב אומר (שם לה) יהי דרכם
 חשך וחלקלקות ומלאך ה׳ רודפם. מכין בסתר וטחרפין בגלוי וטזילי הרבים
 וטטילי המחלוקת עתידין להיות כקרח וכעדתו ועליהם הכתוב אומר(במרבד
 טו) ותכם עליהם הארץ ויאבדו מתוך הקהל. (י) עוצרי פירות ומפקיעי שערים
 ומקטיגי איפה ומגדילי השקל ומלוין בריבית עליהם הכתוב אומר(עמוס ח) גשבע
 ה׳ בגאון יעקב אם אשכח לגצח(את) כל טעשיהמ. ואלו שאין מודישין לבגיהם

 ואם מורישין לבניהם אין מורישין לבני בניהם. המשחק בקוביא(ומלוה בריבית^׳יישכיר ועל כובשי שכד שכיר ועל פורקי עול מעל צואריהם ונותגין על גבי
 והמגדל בהמה דקה והגושא וגותן ממעות שביעית והמעות הבאות מםדיגת הים חבריהן וגסות הרוח כגגד כולן. (ל) רבי דוםתאי בר יהודה אומר לעולם היה
 וכהן ולוי שלוו על חלקם[׳] והצדוקין והמסורות והחגפות ומחללי שם שמים עליהם״^׳טתגרה ברשעים(ואל תקגא בעושי עולה) שגאמר(משלי נח) עוזבי תורה יהללו
 הכתוב אומר (חהלים ט) ישובו רשעים לשאולה כל גוים שכחי אלהיט ואומר רשע ושומרי תורה יתגרו בם ואם לחשך אדם לומר(חחלים לי) אל תתחר במרעים
ט) אין ישיבה למעלה ולא  (קהלי! א) מעות לא יוכל לתקון. ההוגים ביוגים והמגמין והמפפין בידיהמ ואל תקגא בעושי עולה M . לעשות כעושי עולה. (
 והבועטין ברגליהם והמהלכין בראש אצבעותיהן עליהן הכתוב אומר (תחלים אכילה ולא שתיה ולא שיגה ולא פריה ורביד! ולא איבה ולא שגאה ולא תחרות
 לי) אל תבואגי רגל נאות ויד רשעים אל תגידגי. גסי הרוחוטספרי לשון הרע^'6ולא קנאה ולא עורף ולאעיפוי ולא עכבה. (האזינו השטים ואדברה)זוהיא
 ומדברי גבלה וחכמים בעיגיהם עליהם הכתוב אומד(מלאכי ג) כי הגה היום שגאמרה ע׳יי דוד מלך ישראל שגאמר(שם יח) ישת חשך סחרו פגגד טי אמר

 גותגין. בשביל ד׳ דברים גכסי בעלי בתים יורדין לטמיון על עושקי שכר

 דוד מקרא הזה לא אטרו אלא כגגד שבחו של הקב״ה שהוא יה שליט בדום
 M יחידו אחד ושמו אחד והוא שוכן בג׳ מאות ותשעים רקיעים [ע] ורקיע
 שמו וכינוייו נקוד עליהם ובכל אחד ואחד משרתים ושרפים ואופגים וכרובים
 וגלגלים וכסא הכבוד ואל תתטה יותר בדבר זה שהרי מלך בשר ודם יש לוי

 בא בוער כתגור(0 המשיא אשה לבגו קטן והטשיא בתו לזקן והעושה טובה
 [כ] למי שאיגו מדעת עליהם הכתוב אומר(דברים בט) לא יאבה ה׳ סלוח לו.
חזקאלמ) הונך י  הגבאין והחרטין [ל] והפורטין והמוכסין עליהם הכתוב אומר (
 ועזבוגיך מערבך מלחיך והובליך מחזיקי(בזיקך) [בדקך] ועורכי מערבך [וגו׳]

 יפלו בלב ימים [ביום] מפלתך. השוקר על שותפו וטי שאין מחזיר אבידה־־ףכטה טקופות אהד של חטה ואחד של ציגה (ועליך להביט בדבר זה) עאכ׳׳ו
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 שוכן
. ובזמן שישראל עושי:  למלך חי העולמים שהכל שלו

 הגהות הגרי״ב
 (») [קדושין דף ע.]: (ב) [נדרים דף כ.]: (ג) [שם]: (ד) [סוסה דף מכ.]: (ה) [ר״ל שמטילין אימה וכן
 כילם לשין גנהות סס]: (ו) [נ״נ דף צ]: (ז) [סנהדרין דף עי:]: (ח) [שנת דף סח: גיטין דף לי: יומא דף
 נג:: (ם) [יכמוס דף סנ: סנהדרין דף מי:]: (י) [שם]: (כ) [סוכה דף כס.]: (ל) [כרכות דף ז: מגילה

 דף י:]: (ט) [כרכות דף יז.]:

 [י] אי! מודיעין לבניהם ואס טורישין לבניהם אין מורישין לבני בניהם . החנפים והשקדנים ופועלי און עליהם

 לבעליו והמלוח את חברו על מגת ליטול ממג1 ביתו או שדהו והדר בגבלה עם
 גוסחת הגר״א

 [א] בהמתך לא חדניע כלאים. שדך לא הורע כלאים. ובגד כלאים שעמנו לא יעלה עליך(ויקרא יס) ומשוס
 לא הורע: [ב] ומשוס ובכל בהמה לא תתן שכבתך ומשום ולא חחלל את שם אלהיך (שם יח) ומשום
 שפחה: [נ] וכרת אחד שנאי(מלאכי כ) יברח ה' לאיש אשר יעשנה עד ועונה מאהלי יעקב ומגיש מגהה
 לה׳ צבאות אם היה ישראל וחלל ורעו בשפחה ונכי לא יהיה: [ד] אליהו כופתו והקב״ה רוצעו: [ה] הפפול
 פוסל: [ו] וכל המסתכל בעקיבר• של אשד, גורם לו שיהיו לו בנים שאינם מחוננים וכל: [ו] ומחללים

 שם שמים והאפיקורסים: [ח] ישובו רשעים לשאולה וגוי האםתנים והגוהגין: [ט] חורשי רע ומהשבי
 הכחוב אומר כי לא לפניו חנף יבוא ואומר (תהליס קא) דובר שקרים לא יכו! לנגד עיגי•. ההוגים כיונים והמנחמים והמצפצפים: [כ] לעובד כוכבים : [ל] והחמסנים והםוכסים: [מ] המנהגין: [ג] אמור לו מי שלבו

 נוקפו אומר כן אלא אל תחחר במדעים להיוח כמרעים ואל חקנא בעושי עולה: [ס] עולם הוא אחד; [ע] וכל רקיע ודקיעם :
 הגהות מהריעב״ץ פיב והגפהנין. 5׳ל והגיותנין: והזחתגין. נ׳כ שדעתו וחה עליו וגסס ולא כל כך נגיותנין : והמגהמין נ<.״ל: והפורטין נ׳נ סס השולחנים הפירסיס סלעים בפרישות ומעות

 המגדין. נ״נ למונר׳ מנירה: ,

 השקיל. פרש״י נעמוס שמקנלין המעות נשקלים גדולים אנל נמסכת נ״נ איתא דמגדילי השקל היינו מלוי
 נרנייו אמנם פי׳ וה מתיישנ על הקרא דעמוס אנל גמרא דהנא איא לפרש נן דהא תני נמי מלוי נרנית.
 אעייכ ציל כמו שפרשיי כעמוס: גשבע ה׳ כו׳. ופסוק !ה מכל הנהו דקחשיכ למיל מיניה כתינ לאמר מתי
 יעמר החודש ונשכירה שכר והשכת ונפתחה כר צהקעין איפה ולהגדיל שקל כו׳ וכתינ כתריה נשכע ה׳ נגאון
 יעקנ נוי: המשחק נקו ניא כו׳. אין השעם שוה בכולם כמשחק כקוכיא ודומיהן הסעה לפי שהמעות נא
 לידו נאיסור משיה לא יזנה לירש אותו ממון לנטו ולמי נגיו.ונמע1ת הנאוש ממדיה צ״ל מפרשיי נפשחים
 פרק מקוה שנהגו דקחשינ ד׳ פרוסות שאין כהן כרכה וחד מינייהו מעות הנאות ממדיה ופירש'׳ שמשלח
 ספינותיו על הים תמיד נמקוס סכנה ולאו נל יומא מתרחיש ניסא. גני נהן ולוי שלזו על חלקס. היינו שלוו
 מן ישראל כשיפריש תרומות ומעשר שלו יזכה הוא בהן למוברס בשביל הלוואתם והעעס מראה ככהן המסייע
 ננית הגרנות וחיכא נמ׳ קצת גזל: ההוגים ניוגים. ר׳ל שמתעשקין לגדל יונים או שהיא לשין מזר שמדכרין
. ׳  כיונים וכל זה דרך גיאות וכן כולם ונענין שנאמר קורז נעיניו מולל נרגליו: המשיא אשס לגנו קנון נז
 בסנהדרין דף פו ילפינן מרישא דקרא דכתיכ למען ספות הרוה את הצמאה ופרשיי זקן וילדה זאת צמאה לתשמיש
 זזקן שנע ונן גדולה למכון: והעושה מונה נו׳. נסנהדרין ל׳ג ליה אלא נמקוס דקסנ• הבא והעושה סונה
 למי שאינו מדעת קתני סתם והמחזיר אנידה לעונד כוננים: הגבאין והמרמין. פרש׳י ננ׳ק דף קיג נעלי מרינה
 ישס צא גרס פורסין ונמקיס פורסין גרס" התם הרגי! ונן נמסנת נדרים נהד׳ נודרין להרגין זלחרמין:
 הונך ועזכוניך בוי. פסיק הוא ביחזקאל ויש באן כמה מעיית יכצ׳להונך יעזניניך מערנך מלחיך יחונליו
 מחזיקי בדמך ועודני מערכך וכל אנשי מלחמתך אשר בתוכך יפלו נלנ ימים ביום מפלחך ופסוק זהמונרהנל
 בנפילת צור שהיה כולו גזל וחמס: הגעלבין. אותן סנעלנין מיד אחרים ואינן עזלנין את אחרים: עושין
 מאהנה. עושין המצוה מאהנת המקום ולא לימול שנר ולא מיראת פורענות: האוהב את אשתו בנפשו. ציל

 כנפשו וכיס נמסכת ינמות ונסנהדרין: והמכבדה יותר מגופו. פי׳ מננדה נתנשימין נאי! ופרשי־ לפי
 דזילותא דאיתתא קשה מגנרא: סמוך לפרקו. ריל כעוד שמא קנון: והנושא כת אחותו. פירש׳׳ גיעגועי
 אוס רנין מל אחותו •ותר מאחיו ומתוך נך נמצא מחננ את אשתו: אז תקרא נוי . פרשי׳ לעיל מניה כתינ
 כ׳ תראה מרום וכסיתו היינו דוחק העני ומבשרך אל תסמלס היינו אוהב שכיניו שהן כקרוביו ומקרנ את
 קרוניו ונושא נת אחותו: הטגדין נצדק. הלשון הזה מגומגם ומצאתי בספר ריח דף שיג מיא סיף שער ג׳
 מפרק דרך ארז שגרס הבי המתגייר׳! נצדקוג" זו נבונה: ינוחין לתשחורת. נמס׳ אנות o:Gn?e ינעל
 הא דאמר רני ישמעאל מי קל לראש ינוח לתשתירת פירש הריע מברסגורה חשחירת לאדם במור ששער;ו
 שתורות וה׳נ יש לפרש סני שמשפיל עצמו לנל אדם אפי׳ לאדם נחור שעדיין שערוח ראשו שחירוח: בשביל
 ד׳ דנריס חמס לוקס. נמסכת סופם פרשיי לא שמעתי סעס נדנר. והמהרשיא נמ׳א כתנ ונראה נמקצת
 מסם יש לתת סעס כי האניד דומה לחמה שמאיר לנל נתורה וע׳כ משה שהיה אניד אמרו נו פניו נפני ממה
 ועל נערה כוי דהיינו שהיה נדור לנל כשמש צעקתה ולא היה מישיע לה עכ״ל מהנשיא: המאורות לייךן •
 פי׳ חמה ולבנה: כותבי פלסתר . ששרות מזויפין ומנתני ממל לשוס דופי על אדם לנתזנ נשמי מה שלא
 ציה: מגדלי בהמה דקה . מחריבי! את האדן שאינן יבולי[ לשומרן: קוצצי אילנות סונים. אפילו הם
 שלהם שמשמיתין הן ונראין כנומטין ננרנתו של הקנ״ה שמשפיע טובי: יורדין לטמיין. סרשיי שנסממין יבלין
 מאליהן ממשפטים רכה כמב המיכ שהוא לאוצר המלך: עושקי שכר שכיר. עושק לגמרי גוזל שכרו:
 כובשי שנר. שמדמוןי נלך ושונ: לעולם היה מתגלה כז׳. הלשון דמזק ובגמרא גרסינן הכי מותר(התגרית
 ברשעים במומ׳ז שנאמר מחני מורה כו׳ ואמ למשך אדם לומר אל תתמר במרמיס אל תקנא נמושי מולה מי
 שלנו נוקפו אומר נך פרש׳י הירא מעבירות שבידו אלא אל תתמר במרעים להיות כמרעים אל תקנא במושי
 עולה להיות כעושי מולה מכייל ונציל הנא: אין ישיבה למעלס כוי. מכאן עד סוף הפרק הובא בילקוט ראונני
 פרשת נשא על פסוק ובבוא משה ואפס קצהו הוזכר נמסכת חגיגה דף י׳נ ונמ״ ריש יחזקאל. והמאמר הזה

 הוא

 נתלת יעקב
 ייד: גשאו לישראל ננותיהן כשירות לכהונה. כקידושין דף מז קממר ריי נן דוסחאי גני חלל הנ׳ דנחחללה
 שנשאת לישראל כשירה לכהונה מול מות ישראל מקוה טהרה לחללי! אנל נאמת לא קייל הכי אלא נסתם מתני׳
 דקידושין דנמ מלל פסולה לכהונה ואינ ציל הא ותני הנא נשאו לישראל בנותיהן כמירוה לכהונה אהיא דוקא כרי׳
 ניד [דנריו המוהין מאד ועי בקדושין שס]: הבא מל השפמה. לאו דוקא שפממ אלא אף כנא מל אשת עוכד נוככיס
 נמ׳ מייכ מל כל הי׳ד לאוין דקחשיכ וע׳ כרש׳י כמסכמ סנהדרין דף פ״נ: משום לא הזרע כרמך כלאים.
 דל שמערכ זרע כשר כזרע פסול והוי כמו כלאים וכן הטממ נלא ממריש נשיר וממור וגכ׳ לא הלנש שעטנז
 דננל אלי ממרנ שני מינין נימד ה״נ ננא על משפמ: ומוכרה כוככיס ממרכ זרע נשר בזרע פסול: ומשים לא מרצמ.
 מכואר כילקוט פ׳ נשא דף רה שהנואף נכנס מימ שאס נהפס או יהרוג או ׳הרג: ומשום לא חגנינ. גם
 זה מפרש נילקיט וזיל לא תגנונ שהוא גוננ מקור חנירו וכהיא מיס גנונים ימתקו: ולא תענה. שמעידה
 עדימ שקר יאומרמ ממך אני מעונרמ: ולא מממוד. זיל הילקיט הפסיק נולי מגיד שהנואף חימר אשת חנירו
 ימומד כל אשר לו כי׳ ועיש: משום אשה אנ משים אשח אח. הכי איהא נמיי פ' בי חצא דף רצנ ופ" בזית
 רענן הטעם משוס נשהולד גדול ומתגייר אינו יידע שהיאאניי !לפעמים נושא אשת אכיואו אשת אחיו יאעיג
 דלפי האממ לא מקרי אניו ואמיו דקייל בנך הנא מישראלימ קרוי בנך אנל כנך הנא מעונדת נונניה איני קרוי בנך
 אלא מה. אפשר לומר דרכנן גזרו מליי וכן ככל הנהי לאיי{ דקחשינ עד הכא כולהו אסמכהא כינהו ומותני.
 זהא דלא קאמר גיכ משוס אחותו ייל דס׳ל כמ׳ד נן נח מותר באחותו לכן גכי גר לא גזרו רבנן ע׳ בסנהדרין
 דף נמ עכיצ הזיש רענן: משום שפמה נוי. נסנמדרין דף פנ איהא הנא על סמוכות כוכבים מ״נ עליה משוס נשגיז
 נדה שפמה מוכרה כוכניס זונה פרשי׳ אף שדם עונדח כוננים כדם נהמה מימ מיאיס וחילול לקדושה השם הוא .
 שפחה שהיא כשפחה אצלו. מוכרח כוננים. לא חחחחן נס. והא דקתני הנא דח״נ ככל הנ׳ לאד! לאו דלוקי! עליהן
 אלא שנענש עליו יכן פרש׳י שם להדיא מייכ עליה כלומר נענשו נהמשום נל אלי: ער כחכמים ועונה כתלמידים.
 דנמינ כמלאכי נ' יפוש ה׳ לאיש אשר יעשנה ער ומונה מאהלי יעקנ ומגיש מנמה לה׳ צבאות ודרשינן נמס'
 סנהדרין אס חימ הוא לא יהיה לו ער פי' מדיף כחכמים ועונה כתלמידים ואס כהן הוא לא יהימ לו ני מגיש
 מנמה לה' צנאוח. והא דקחגי הנא נרה ניד׳ שמיס הייני מהאי קרא דיכרת ס׳ וע׳ נסנהדרין ונמשנת שנח:
 והגושא אשה שאינה הוגנת כוי. יש כאן טעומ ומסרו! והכי אימא נמס׳ קדושין דף מ והנישא אשה שאינה
 מוגנמ אליהו הופמו והקכיה רוינעו פרשי׳ מלקהו מנא ועל כולם אליהו כוהנ והקכ׳ס מומס אוי לו לפומל את
 זרמו ופוגם אה משפחחו ולטשא אשה שאינה הוגנה לו אליהו כופהו והקלה רוצעו: וכל הפוסל פסול. פרשיי
 כל הפוסל מגדף המיר אה המשפמוח סוא עצמו פסול יאיט מדנר נשנמה לעולם. אין דרכו של פסזל לדכר
 נשנמ הנריומ לעולם: שלא מממול נשנועומ. נמסנמ נדרים דף כ כמנ מרין דשנועומ ממירא טפי דכהיג
 נהו לא ינקה: ואל חהארח כוי. חסר נאן ננא אחת והיג ננדריס אל מהי רגיל אצל מיה שסופך להאנילך
 טנליס ואל סהי רגיל אצל כהן מיה שסופך להאכילך מרומה והרין גרס הרומה טמאה ונהנ דמשיה נקט
: הכרת פניהם. מיינו עזומ שניכר כפנים וטי '  הרומס טמאה להזהיר אפי׳ כהן שלא יהא רגיל אצל כמ! עי
 מזה כמסכת כלה: ובעבור חהימכז'. כמכ הרין על פנינס משמע נישת פנים וכתיב נהריה לנצמי מחטאו:

 סליק פרק ראשון
. ומי טלמו מסהמא יש נה! מנופה ונמסכת סוטה •לפיכן מקרא זה שאינן ׳ ו  פרס שני כי לא לפניו נ
 1 מאין פני שכינה ועיש: האמתנץ כוי. לפי העגין נראה דכל מסו הס נעלי זרועות

 ותמהני!. ינפסזק האימים לפנים ישנו בם מתרגם מאמתנין: יהי דרכם כו׳. ופסוק זס אמר דוד נגד שונאיי
 כדנתינ לעיל מיניה ינושו וינלמו מנקשי נפשי בו׳ והס היו נעלי מחת הרעות הללו ועל זה אמר יהי דרכם משך
 ביי: ומזילי הדנים . שמזלזלין רניס נפני כל ועי׳ז נאו לידי מחלוקת לכן ימיו כקרמ ועדתי: עוצרי פירות.
 נמםנס ניב גרסינן אוצרי נאליף ופרשיי שסונין כשוק לאצרם ולמכור ביוקר וגורמי! שממייקר השער ואיכא
 הפסד טנ״מ ־ ומפקיעי פערים. מוסיפי[ על השער: מקטיגי איפה . שמונרין נמדמ' קטנה: וטגדילי
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 בא והשתחוה להן והכניםן תחת האילן שנאמר(שם) יוקח נא מעט מים ורחצו.
 ואח״כ ואקחה פת לחם אבל לוט מה אמר(שם יט) ולינו ורחצו רנליכמ. אחרים
 אוטריט לא אטד להם לוט אלא חבטת חכמים אטר לחן אילו(אין) האין אותן
 [י] רוחצין פניהט ידיהט ורגליהט. נטצאו חורנין אותי ואת אשתי ואת בנותיי.
. W אלא יראו אותן באבק שעל רנליהמ. ויאמרו לא באו טן הדרך אלא עכשיו 
 ההולך אחרי רבו אינו רשאי ליפטר טאחריו עד שיטול ממנו רשות. היו שניהט
 תלטידים שקולים זה בזה. בעל הבית נכנס תחלה ואח״כ אורח וכשהן יוצאין
 אורח יוצא תחלה ובעל הבית יוצא אחרון. והנפטר [0 טרבו בין שהוא נמל

 טרבו ובין שרבו נדול טטנו אוטר לו הריני פטור:

 שוכןעל ערבות בשביעי ואין טתרחק M טדבר כלוט שנא׳(במדבר ז) טבין שני
 הכרובימ וידבר אליו. ובשעת הכעס נתעלה וישב בשמי מרוט והכל צועקין
 ובוכין ואין נשמע קולן ונוזרין צום ומתפלשין באפר ומתכסים בשקים

 ומורידים דמעות:

 פרק שלישי
ן עזאי אומר כל הנותן ד׳ דברים כנגד עיניו לעל לבו שוב אינו חוטא  00 ב
 י לעולם. מאין הוא בא ולאן הוא הולך ומי הוא דיינו ומה עתיד להיות.
 מאץ הוא בא ממקום הוושך. ולאן הוא הולך לחשך ואפלה. מאין הוא בא

•v^s ̂יחיז א ט א ב )הטוטאה ולאן הוא הולך לטמא את אחרים • טאין הי  טטקוט (ב
W O n ק ר ם ע נ ה ו ן ע ו ד ב א ל ^ ו א ש £ , ך ^ א ה ו , ה ת ו א ר  סרוחה וטטקום שאין אדם יכול ל

ם אל יפטר אדט לא טאצל [רבו ולא טאצל] חבירואא׳׳כ נפטר טטנו ל ו ע ל ל ־ ז ל  ולישרף באוד. וטי הוא דייגו ידע שאין דייגו(של) בשד ודם אלא אייו כ
 הטעשיט ברוך הוא אין לפגיו לא עולה ולא שכחה ולא טשא פגים ולא טקח וגוטל הימגו רשות. וילמדו כל אדם דרך ארץ מן המקלט [ט](ט)שאמר
 שוחד . ומה עתיד להיות רמה ותולעה׳ שנאמר (איוב כד׳) אף כי אנוש רמה לו לאבדהט כלוט אברהמ אני צריך לו. אמר לפניו רבש״ע הן. (נ) לעולט אל יכגס
 ובן אדם תולעה. ר״ש אומר אדם רטה בחייו ותולעה בטותו רטה בחייו אלו אדם פתאום לבית חבירו וילטדו כל אדם דרך ארץ טן הטקום שעמד על פתח
) ויקרא ה׳ אלהיס אל האדם ויאמר לו  הבנים. ותולעה במותו זהו שמרחיש במותו־. ר״א בן יעקב אומר (אדם נאה־״׳אהגן וקרא לו לאדם שנאמר (בראשי״ ג
׳י איכה: מעשה בארבעה זקנים שהלכו למלכות הפנימית והיה להן פילוסופוס א׳  וטשובח וטוציא דבר טגוגה טפיו). טשלו לטח הדבר דוטה לטרקלין גדולה מ
 וביב של בורסקי קבוע בתוכה [ב] כך אדט גאה וטשובח וטוציא דבר טגוגה חבר שם. ואלו הן ר״ג ורבי יהושע ור״א בן עזריה ור״ע. אטד לו רבי יהושע
 טפיו אט טוציא טטעיו פליטון או אפרסמון או אחת טכל טיגי בשטים על לר״ג רבי רצוגך שגקבל פני פילוסופום חברגו אטד לו לאו. לשחרית אטד לו
 אחת כטה וכטה שהיה טתגאה על הבריות. בשעת פטירתו של ר״א (בך^׳רבי רצוגך וגקבל פגי פולוסופוס חבריגו אטד לו הן. הלך רבי יהושע וטפח על
 עזריה) גכגסו תלמידיו לבקרו וישבו לפגיו ואמרו לו רביגו למדגו W דבר י הדלת והיה פלוסופוס ההוא מחשב בדעתו ואומר אין זו דרך ארץ אלא של חכם

 אחד בלבד אמר להט בגיי מה אלטד אתכמ (ג) צאו והזהדו כל אהד איש
 בכבוד חבירו ובשעה שאתם עוטרים להתפלל הוו יודעים לפני מי אתם עוטדימ
 וטתפללים שבשביל דבר זה תכנסו לחיי עולט הבא: ה׳ דברימ למדנו םר״א
 בשעת מיתתו ושמחנו בהן שמחה נדולה יותר מטה ששטחנו בחייו. ואלו הן
 (י) הכדור והאיטום והקטיע ותפילין וכסת עגולה שטקבלין טומאה וטטבילין
 אותן [י] בטשהן. צאו והזהרו בהן שהלכות גדולות הן שגאטרו לו לטשה בסיגי:

 פרק רביעי
 (יי) לעולם תהא נאה בכניסתך וגאה ביציאתך ותהא טטעט בעסק ועסוק
 בתורה(י)מעשה 0)ברשב״א שבא ממגדל עדר טבית רבו והיה רוכב
 עלהחטור וטטייל על שפת הים ומצאו אדמ אהד שהיה מכוער ביותר(ח) אמר
 לו ריקה כטה טכועדין בגיו של אברהם אביגו. אטד לו וטח אעשה לך אמור
 לאומן שעשאני. מיד ירד(ט) ד״ש בן אלעזר מן החמור וטשתטח לפניו אמר לו

 נעניתי לך מחול לי אמר לו אין אני מוחל לך עד שתלך לאומן שעשאני _
. טכאן א״ר יהושע(בן לוי) לעולם יהיו ך  ותאמר לו כמה מכוער בלי זה שעשית. הלך אחריו [יי] חצי מיל שמעו בני«יי>׳אתה יודע שטאטש היינו זהירין ב

 עירו ויצאו לקראתו אטרו לו שלום עליך רבי. אטד להם לטי אתט קורין רבי. A כל בני אדס בעיניך כלםטימ והוי מכבדן כר״נ:
ו י ״ י  אטרו לו לזה שטטייל אחריך. אטד להם אם זה רבי אל ירבה בטותו בישראל.-y ״

W W ק ר ד ל!-,.י § ע א ו מ ו ב ר י צ פ  אמרו לו ח״ו וטח עשה לך. אטד להם כל הענין. ה
) הנכנס לבית כל מה שיגזד עליו בעל הבית יעשה([כשהוא דבר כשרות])  אמר הריגי טוחל לו ובלבד שלא יהא רגיל [י] לוטר כן. אותו היומ ישב ר״ש1?(פ
"" וטעשה בשטעון בן אגטיפטדס שהיו אורחין גכגסין אצלו וגזר  ודרש בבית הטדרש הגדול שלו לעולם הוי רך כקגה ואל תהיה קשה כארז.,
 טה קגה יצאו ארבע רוחות העולמ קגה הולך ובא עמהן עמדו הרוחות קגה עליהן שיאכלו וישתו. והיו גודרין [בתורה שלא יאכלו ושלא ישתו ואח״כ היו
 עוטר בטקוטו טה סופו של קנה זה זכה ליטול טטנו קולטוס לכתוב בו ם״ת אוכלין ושותין]. בשעת פטירתן היה טלקה אותן נשטעו הדבריט לפני רבן
 אבל ארז זה אינו כן. יצתה רוח W צפוניתטערבית עוקרתו. טצדדרוטית יוחנן בן זכאי וחכטים . וקנטרן בדבר . אמרו מי ילך ויודיענו. אטד להם
 טזרחית עוכךתו־ והופכתו על פניו. נטצא ארז זה שהיה עוטד על שרשיומי׳י/דבי יהושע אני אלך ואראה טה טעשיו(אטרו לו לך לשלום). הלך ומצאו
 טושלך. טח סופו של ארז זה באין [ח] כותתין וטכתתין אותו(י)וטםבבין בו "י׳ על פתח ביתו אטד לו שלום עליך דבי. אטד לו שלום עליך דבי וטורי. אטד

 פעט שניה עטד ורחץ פניו ידיו ורנליו. פעט שלישית עטד ופתח על הדלת
] אלו ד״נ ורבי יהושע נ ק ואלו באין מכן [  וראה את חכמי ישראל אלו באין מ
 ור״א בן עזריה מימינו ור״ע משמאלו. והיה פולסופוס מחשב בדעתו ואומר
 היאך אתן שלום לחכמי ישראל. אם אומר אגי שלום עליך ד״ג. גמצא מבזה
 את חכמי ישראל. אם אומר אני שלום עליכם חכמי ישראל. גמצא מבזה
 את ר״נ. כיון שהניע אצלט אטד להם שלום עליכס חכמי ישראל ולר״נ בראש
(ולא טר״ג לטדגו אלא טן השכינה לטדנו שנאטר (מ״א כב) דאיתי [את] ה׳  ^׳
 יושב על כסאו ובל צבא השמים עומד עליו מימיגו ומשמאלו). לעולט יהיו
 כל בני אדם חשובין לפניך כלסטים. והוי מכבדן כר״ג. ומעשה ברבי יהושע
 שהשכיט אצלו אדם. וגתן לו אכילה ושתיה והעלהו לגנ לשכב ונטל סולמ
 טתחתיו. טה עשה אותו האיש. עטד בחצי הלילה. וגטל את הכליט וכרכן
 בטליתו וכיון שביקש לירד גפל טן הגג וגשברה טפרקתו. לשחרית השכים
 רבי יהושע ובא מצאו כשהוא נופל. אמד לו ריקה כך עושין בני אדם שכמותך.
 אטד לו רבי לא הייתי יודע שנטלת את הסולם מתחתי. אמר לו ריקה אי

 לו M ביתא אני צריך אטד לו שב לשלום. ישבו ועסקו בתורה עד הערב.
 לשחרית א״ל רבי אלך לטרחץ. א״ל [ע] רצונך. היה רבי יהושע טתירא שטא
. אמר מי מלויני. אמר לו אני.  יקפחנו על שוקיו. לאחר שיצא אכלו ושתו
 היה רבי יהושע מחשב בדעתו ואמר מח אשיב לחכמים ששנדוני. גפגהרבי
 יהושע לאחוריו אמר לו רבי למה נפנית לאחריך . אמר לו דבר אני צדיך
 לשאול ממך. מפני מה בני אדם הנכנסין אצלך אתה מלקה אותן. ולי לא
 חלקית. אמר לו רבי אתה חכם נדול ודרך ארץ יש בידך. בני אדם הגכנסין
 אצלי נזרתי עליהן שיהוי אוכלין. והן נודרין בתורה ועוברץ. וכך שמעתי מפי
 חכמים שכל מי שנודר בתורה ועוברה לוקה ארבעים. [א״ל ברוך אתה לשםימ
 שעשית כך חייך וחיי ראשך טי שנוהנ לעשות כך הלקה אותו] ארבעימ שלך

ף״א וארבעיט ג ׳ m ד i 

 בתימ והשאר מניחין על האור. לכך אמרו חכטים לעולם הוי רך כקנה ואל תהי
כ) בזמן ששניהן מהלכין בדרך ניתנו )  קשה כארז. כיצד מכבד אדם את דבו
 לימין ואין גותנו לשמאל. היו ג׳ וחכם והרב ביגיהן הרב באמצע והגדול בימינו
 והקטן בשמאלו. וכן מציגו בג׳ מלאכים שבאו אצל אברהם אביגו ואלו הן
 גבריאל וטיכאל ורפאל. גבריאל בא להפוך את סדום ואת עטורה. רפאל בא
 לרפאות את אברהם. טיכאל [בא] לבשר את שרה והיה טיכאל באמצע
 וגבריאל.בימיגו ורפאל בשמאלו. וכיון שראה אברהט אביגו את טלאכי השרת
 [ט] באתה שביגה ועמדה למעלה הימגו אמר להט רבותי המתיגו לי עד שאפטר
 טשביגה שהיא גדולה טכט שגאטר(בראשיתית)(ל)ויאטר ה׳ אמ גא מצאתי
 חן בעיגיךאל גא תעבורטעל עבדך. וכיון שגפטראברהם אביגוטןהשכיגה

 הגהות הגרי״ב
 [א] מעולמו: [ב] אף כן ארס מה אם עכשיו שמוציא ממעיו סרוח בך מהנאה על הבריות אם מוציא :
: [ו] מודחית צפונית מערבית  [ג] אורחות הייםא״ל: [ד] כמה שה!: [ה] גי מילי!: [ו] לעשות כן
 אינה מויוו ממקומו כיו! שנשב רוח דרומית עוקרתו: [ח] טרתי! וםסתתי! אותו ובונים בו: [פ] ראתה :
 [י] רחוצץ : [כ] ולא מן המלאכימ לבד למדני אלא מ! השכינה למדני שנאמר (מיא ננ) ראיתי את
 הי יושב על כסאו וכל צבא השמים עומד עליו מימיני ומשמאלו (ולא כמים 1ס לפנינו לקמן גס״ה):
 [ל] מחבירו בין שהוא גדול מחבית ובין שחבירו : [מ] כביכול שאמד לאברהם הריני נפטר ממך
 שנאמר (בראשית יח) וילך ה׳ כאשד כלח לדבר אל אברהם ואברהם שב למשיטי. לעולם : [נ] דיג באמצע

 ודיי(ונ׳׳ם נמס׳ כלס מתי ושם ליתא וראנ׳ע): [ם] בית: [ע] כרצונך :
 הגהות טהריעב״ץ

 פרק ד בסופו מרט ט׳ מרנו ונין שרנו. נ׳נ ניל 5׳( מחנרו. אעיפ שייל מתחלס רנו ולנשוף נתחכם סתלמיי יותר ממנו. אינו נראם:
 נתלת יעקב

 (א) כמחזור וויסרי מתחיל כא! סרק כפני עצמו וכתנ עיז זהו סרק נ! עזאי והוא זה מס שהזכיר רש״י נמס'
 נרטת דף כב ומסי מירובין בתום׳ דף נג ע״נ ונכמה מקומות: (ב) ניא הםנופת: (נ) [ברכות דף נח:]:
 (ד) [סנהדרין דף סח.]: (ה) במחזור וויסרי הוא פרק אמד: (ו) [תענית דף ב אנות דרבי נתן פרק כא]:
 (ז) ניא בריא בריש: (ח)ס'א איל כל בני עירך מטערי! כמותך א״ל לך לאום! נו׳: (ט) ניא ר׳א בר״ש:
 (י) ניא וטסכבין: (נ) [יומא דף נז. חולין זף צא. עירוני! דף נד:]: (ל) ניא ויכל לדבר אחו ויעל אלהים
 מעל אבררש: (ט) ניא שנא׳ רלן ח׳ כאשד כלה לדבר וגו׳ לעולם וכוי: (נ) [נדה דף tp:] : (פ) [פסחים פו:]:

 למלאות שמיה קינול ועוד נחלקו בכדור ואימום שנקרעו ונראה מלל שלהן למודו מנן דמקנלין טומאה דהא אינא
 בימ קינול יפליגי לענין נוטלה שמניא מה שנמוט מוצן ורא׳א אינו חוצן דכונהו חד כלי הוא. וכשעת פסירתו
 מיו רוצי( לידע אם חזר בו. ועי; אמר להן שמן ממאין אפילו בשמן שלימין והסומאמ נוגעת מבחוץ. ומנובילין
 אותן במשהן. ובמסבת סנהדרין גרסינן ומסרתן במה שהן וסרשיי שמטגילין אימן כמוש שהן והמילוי אינו

 חוצן ועומד אני כדכרי ואיגי מוזר מהן ופציגי על סמכמיס: סליק פרק שלישי
. נמס' מענימ דף כ׳ כמט מוספומ ממס׳ ד״א אימא דמאי אוס אמד '  רביעי מעשה נרשנ׳א ט
 1 היה אליהו ומי׳ ממכרן לסוכימו שלא יתא רגיל לעשות כן אמנם נספרים שלנו לא נמצא נן

 ואפשר שכן היי גירסמם סכא וכן משמע מפרשיי שם שכהכ יש ספרים דגרסי אליהו: געגתי לך. נס׳ מסלמ
 השמר גבי מעשה דר״ג ודיי פרשיי על נענמי לך מרמי למולך יומר מדאי: וחכם והרכ. כלומר או חכם
 או לב ביניהן: ויאמר ס' אס נא כוי נ״ל הגירסא מכהוגה נגליון הגמרא דיליף מקרא דויכל לדבר אמו היא
 עיקר ופן אימא במדרש ילקוט פרשה לך לך. וינל לדנר אמו מני הנפטר מחנירו נין קטן בין גדול צריך ליטול
 ממנו רשות ממי אתה למד מאנרסס סעס אמד היה אנרהס ממר עם הקנים כאו מלאכי השרה לדבר עמו אמר
 להן נפטר מן השכינה שהיא גדולה מכס ממלה ואמ׳כ אנימדכר עמכם כיון שדבר כל צרכיו אמר לפניו רגשיע
 צריך אני למר למלאכים איל ספטר נשלום הסיד ויעל אלסיס מעל אנרסם עכיל: אבל לוט מס אמר כוי. והיינו
 כסרשיי כמומש פרשת יירא שנדמו לאכרסס כערכיים המשחחויס לעפר רגליהם לפיכך הקדים רחיצס ללינה שלא
 להכניס מיז לניהו אנצ לוט לא הקפיד לפינך הקדים לינה לרחיצה ומאמרים דסנא סנרי שגס לוט הקפיד אלא
 שחשש פן יעלילו עליו אנשי סדום וזהו נמי כפרשיי פרשה וירא: גדול מרגו או כו׳. הלשון דמוק וניל שכציל

 נין שהוא גחל או קט! ונמו שהנאתי לעיל נשם מיי: סליק פרק רביעי
. גם הנא יוחר ניחא הגירסא הנהזנה על גליו! הגמ׳ וכמיש ' י  פרפ חמישי וילמדו נל אדם דיא נ
 י לעיל כפרק הקודם כשם מדרש ילקוט כן ציל נא!: נמצא מנזה אח ר׳ג לסי שהשוה
 כנודו של ריג לשאר חכמים ואין זה כנודו של ריג שהי׳ נשיא לכ! התחכם לומר לחכמי ישראל ולר״ג נראש:

 סליק פרק חמישי
. והטור ארח סימן קיע גרס הכי והיו נודרין ומנדין. ולעיר נראה ׳  פרלו ששי והיו נודרין כתורה כו
 1 דהן גירשא הנוספת נא( היא נתונה עיפ מיש נספר מעדני יו׳ט סרק נל הנשר [נלחם

 חמומת

ר וכן אמויל במופלא ממך אל תדרוש לנן אקצר בפי' ממאמר רק נ״ל ליישב למה  הוא מול אלהיס הסתר מ
 הניא על קרא והאזינו שמים מקרא רדוד שנאמר ישת חושך סתרו ומה בא ליישב נזה וניל שנא ליישנ נפסוק
 האויט שהוא לשון רניס ינארן קאמר ומשמע לשון ימיר. ובאמת בילקוט פרשת האזינו הקשה קושיא זו משיה
 הניא קרא דווד ישמ חושו סתרו דשם מוכח דיש כמס וכמה ממיצות סנינות כסא כנודו משיה כהינ נשמיס
. ניל שכצילרובב ׳  האזינו לשון רבים כגיל ואס שגיתי אתה ה׳ הטוב בעד יכפר: שוכן על ערנות נשנעה ט
 מל טרנית נשניעי: אין ממרמק ממר כלום . כלומר אננ׳פ שערנות הוא רקיע השביעי כדאיתא נהדיא
 במסי חגיגה,דף ייב אפיה קרוב הוא לבל קוראיו כומצינו שדינר עם משה מנין שני הכרוניס: סליק פיב
 ©""p שלישי מאין הוא נא ממקום הטומאה כוי. הוא כמו דנר אמר על מאין סוא גא ובספר ראשית
א מאין סוא נא ממקום הטומאה נוי:  י חנמה ריש שער ג׳ מפרק דרך ארן גרס גהדיא ד
 ולאובדן גגיסנם . מצאתי נספר אמד שנדפס בסוף מסכמ ו־א ושם סגירסא ולדון נגיסנס והוא סנט!:
 [קטע גתוכה. מסר כאן ומיי סגירסא גאדר׳נ וגמש׳ כלה רגתי] י אם מוציא ממעיו פליטו! כו׳. נאדר״נ
 פרק י׳מ סגירסא ממררת יותר וסיג שם ומה אם מכשיו שמוציאי( ממעיו ממין סרוח כך מתגאה מל הגדות
 אם סיס מוציא מעין של שמן נווג כיי: פטירתו של ראג״ע. גמסכת כרכות דף כיח גרסינן התם כשעת
 סטירתו של ר׳א ומשמע שהיה ריא גן הורקמס וכ! נראה מאיון העשה דלקמן שזה מוכח להדיא גמס׳ סנהדרין
 שהיה ריא נן סורקנוס. וכאנות דר׳נ סרק סנילגיסינן מכי אמר ראגיע ממשה דגרים למדנו מריא ונראה דגם
. מכאן עד סוף הסרק איתא נאנות דר״נ סרק י  הכא ציל הכי [וכיס נמס׳ כלס לנתי]: חמשה מריס נו
 ייט ושם פרשתי על נכון. רק שעדיין לא נדפס פירושי מל אמת לרינ מל כן אפרש כאן כל המאמר. ואציגה
 פס פרשיי נמס׳ סנהדרין. כדור פלוטיא מחופה עור וממולא מתוכו צמר של איל. וכן אימום שלהן של מור
 הי׳ כעין מנעל וממולא ממוכי שמר ופיו מפיר ובז היו מישין המנעלים כמי שמושין סרצמנין שלנו בדפוס של
. הקמיע של עור וממולא מחוט והיה חולין כצוארו לנוי(וכמס׳ סנהדרין לא גרסינן כסת מגולה ומפלין  מן
 וגרסינן במקומן צרור המרגליוש ומשקולת קטנה אלא דמד טעמא אימ להו דכסח מגולה נמי ממלאי! אוחה
 בצמר רן כדי לישן עליו. יכן תפלין טשוין למלאות בהן הפרשיוח) בכל אלו נחלקו ריא ומכמ־ס נסדר טהרות
 מכמיס אומרים אינן מקכלין טומאה דכלי טור אינו מקכל טומאה אאיכ יש לו בית קיגול דהא איתקש לשק והני
 הואיל וקיטל( נעשית למלאן מלוי בתוכן סולמית לאו שמיה קיבול וריאאומר מקבל טומאה לבית קיבול העשוי׳



 נז
,אחר נסתפק.  עליו בתוך הקערה. ואחר כך הביא לפניהם מבושל אכלו ו
 כך אמר להם בני. [ט] ולא עשיתי לכם כל בך אלא לבדוק אתכם אם יש בידכם
 דרך ארץ אם לאו. (ט) לא יאכל אדם עד ד׳ שעות. ולא ירחץ בבית המרחץ
 עד ד׳ שעות. (י) חמין רובן קשה לגוף ומיעוטן יפה. יין רובו קשה לנוף
) הנכנס לבית נ  וטיעוטויפה. ג׳ דברימ שקולין זה כזה. חכמה יראה עגוה : (
 הכסא לא יחזיר פגיו למערבו ולא [י] לאחוריו אלא לצדדין. CO ולא יפרע
ם) וטעשה בד״ע שהלך  עצמו עד שישב. ואל יקגח בימין אלא בשמאל. (
 אחד רבי יהושע לראות את מעשיו. ראה שלא גכגם לבית הכסא אלא
 לצדדין. ולא פרע עצמו עד שישב. ולא קנח אלא בשמאל. ומפגי מה אין
 מקגחין בימין. ר״א אומר מפגי שאוכל בה. רבי יהושע אומר מפגי W ששותה
. ר״נ אומד מפני שמראה בה טעמי תורה. לא ישמח אדמ בין הבוכיט ה  ב
 ולא יבכה בין השטחים. ולא יהא ער בין הישינים ולא [ל] ישן בין הערים.
 ולא עוטד בין היושבים ולא יושב בין העומדיט. כללו של דבר אל ישנה אדט

 דעתו טדעת חביריו ובני אדם:

 פרק שמיני
 הנכנס לבית אל יאטר להט תגו לי ואוכל עד שיאטרו לו הם אכול. טזגו לו
 את הכוס שוהה ושותה. ובטח ישהה. בחטין שלשה פעטיט .
. א״ר יהודה בד״אבכוס שבגליל. אבל בכוס שביהודה שוהה כל  ובצונן ד׳
 צרכו ושותהו. לא יאטר אדם לחבירו בא ואכול טה שהאכלתני שזו דרך
ם) לא ישלח  הרבית. ובירושלים היו [ט](0 הולכין את אפסחתי׳ לטפלא שלהן. (
 אדטלחבירו חבית של יין ויתן על פיה שטן שזו דרך הטיתה. (ע) ומעשה
. כיון שבאו בני חבורה והסבו נכנס להביא ו  באדם אחד שעשה טשתה לבנ
 W יין. ראה את החבית שמליאה M שמן וחנק את עצמו וטת. טכאן אטרו
 חכטיט אל ישלח אדמ לחבירו חבית של יין ויתן על פיה שמן שזו דרך
 הטיתה. לא יאטר אדט לחבירו טול שטן טפך דיקט מפגי [ע] שמהגהו טוב
 חגם. ולא יסרב אדם בהבירו לסעוד ויודע בו שאיגו סועד. ולא ירבה לו
 בתקרובת ויודע בו שאיגו טקבל. לא ישקה אדם יין M ישן לשם חדש שזה
 דרך גזל. היה משקה יין לחמרים . אל יאמר להן סלקו [*] את זהותנו
 לזה שזה דרך הגזל. (ם) היה עומד בשוק אצל מוכרי תבואה. אל יאמר להם

 בכמה חפץ זה. והוא איגו רוצה ליקח. שמשביח טעותו של מוכר:

 פרק תשיעי
א יפרוס אדם פרוסה על גבי הקערה. [ולא יקגח אדם בפרוסה את הקערה  ל
 ולא ילקט אדמ פירורין [ק] אפילו על גבי השולחן מפגי שהוא ממחה דעת
 הבריות ם״א] [י] אבל מקנח אדמ קערה מפרוסה ולא יגיח אדם פירוריןויגיח
 על גבי שולחן מפני (כל) שהוא ממחה דעתו של חבירו. ולא ישוך אדם
 מפרוסה ויחזידגה לתוך הקערה. וכן לא ישוך אדמ םפרוסה ויתגגה לחבידו.
 לפי שאין דעות הבריות שוות. (צ) ולא ישתה מן הכום ויתגגה לחבירו מפגי
 סכנת נפשות. ומעשה בר״ע שהיה לו אכםניא אצל אדם אחד נתן לו כוס
 וטעמו. אטד לו רבי עקיבא טול ושתהו. שוב נתן לו כוס אחר וטעמו אמר

ק שש־ ר ה פ ב ץ ר ר ך א ר ת ד ב ס  מ
 וארבעיט של חכטיס ששנרוני. הלך רבי יהושע וספר דברים לפני חכטיט טת
 שראה בשטעון אנטיפטרס: לעולם לא יהא אדט קפדן בתוך סעודתו. טעשה
 בהלל הזקן שעשה סעודה לאדט א׳ ובא עני ועטד על פתחו. ואטד אשה
 אני צריך להכניס היום ואין לי פרנסה כלוט. נטלה אשתו־ כל הסעודה ונועד•
. ואח״כ לשה עיסה אחרת ובישלה אלפס אחר ובאתה והניחה לפניהם . ו  ל
 אמר לה בתי מפני מה לא הבאת לנו מיד. M שחה לו כל המעשים. אמר
 לה בתי אף אני לא דנתי אותך לכף חובה אלא לכף זכות. שבל המעשים
 שעשית לא עשית אלא לשם שמים: [ב] מניחין פיאה ממעשה אלפס ואץ
 מניחין פיאה ממעשה קדירה. (א)ומעשה בד׳ יהושע שנתארח אצל אלמנה אהת
 הניחה לפניו מעשה אלפס. אכל ולא הניח פיאה. פעם שניה אכל ולא הניח
 פיאה. פעט שלישית הקדיחתו טלה. וכיון שטעמו רבי יהושע משך ידו טמנו
 ואכל פתו ריקן אמרה לו טפני טר, M טעטת בנריסין הללו. אטד לה כבר
 סעדתי מבעו״י אמרה לו טעתה אם סעדת [י] טעטת בפת ובגדיםין. מכאן
) תיגולף ב  אטד רבי יהושע טיטי לא נצחני אדמ אלא אשה זו ותינוק ותינוקת. (
 מאי היא. פעם אחת היה מהלך רבי יהושע בשדה וטצא ריבה אחת. אמרה
 לו מפני מה אתה מהלך בשדה. אמר לה בדרך אני מהלך. אמרה לו (אם)
0 תינוק מאי היא. פעם אחת היה ) תך:  זו היא דרך שכבשוה ליסטים שכמו
 רבי יהושע טהלך בדרך. וטצא תינוק אחד שהיה יושב בין שני דרכיט. אטד
 לו בני באיזה דרך אכנס לעיר. או בזה או בזה. אטד לו הרי שניהט לפניך.
 זו ארוכה וקצרה וזו קצרה וארוכה. כיון שהגיע להוטה של עיר. טצא גנות
 ופרדסיט שהן טקיפין אותה גפגה לאחוריו. וראה אותו תיגוק שיושב בטקוטו.
 אטד לו בני טפגי טח צחקת בי. לא [ח] כך אטרת לי שבזה הדרך אכגם
 לעיר שהיא קצרה וארוכה. אמר לו רבי הרי חכט גדול אתה זו היא חכטתך [י].
. ואמר אשריכט ישראל שכולכמ חכמימ  הלך רבי יהושע וגשקו על ראשו
 טנדוליט ועד קטנים: (י) כיצד מרקדין לפני הכלה. ב״ש אומרים כלה כמות
 שהיא. וב״ה אוטרימ כלה נאה וחסודה. אמרו להן ב״ש לב״ה לדבריכט אפי׳
) טדבר  חיגרת או סומא יאמרו לה כלה נאה וחסודה. והתורה אמרח(שמית «
 שקר תדחק אמרו להן בית הלל לב״ש הרי שלקח מקח רע מן השוק ישבחגו
 בעיגיו או יגננו בעיניו. הוי אומר ישבחגו בעיגיו. מכאן אמרו חכטימ תהא
ה) יפרום אדט את הטטה במקום לא(  דעתו של אדם טעורבת עם הבריות [ז] ו
 הרך אלא בטקוט הקשה. ולא יאחז אדם כביצה פרוסה בידיו. ואם עושה כן
. ואט שתה הרי  הרי זה רעבתן וגרגרן(י) ולא ישתה אדם כוסו בבת אחת
 זה גרגרן ורעבתן. וכמה ישהה וישתה. שגיט טדרך ארץ. שלשה טגסי הרוח.
. אלא טעליו. ואם אכל הדי זה רעבתן  (0 ולא יאכל שוט ובצל טראשו

 וגרגרן. ולא ישתה שתי כוסות ויברך ברכת הטזון טפגי שנראה בגרגרן:

 פרק שביעי
 שנים שהיו יושבין על שלחן אחד. (״)הגדול שבהן שולח יד תחלה. ואחר
 כך הקטן. ואט שלח [ח] הרי זה גרגרן. וטעשה בר״ע שעשה סעודה
 לתלטידיו. הביאו לפגיהט שגי תבשילין אחד גא ואחד טבושל. בתחילה
. הפקח שבהן אחז את הקלח בידו אחת ותלשו בידו אחת. א  הביאו לפניהט נ

 לא בא אחריו טשך ידיו טטנו ואכל פתו דיקט. הטפש שבהן אחז את״^׳לו רבי עקיבא טול ושתהו אטד לו בן עזאי(עקיבא) עד טתי אתה טשקה
 כוסות [*]־טטעוטץ: שוב טעשה בדבי עקיבא שנתארח אצל אדט אחד

^ ט  הגהות הגרי״ב נ
 (א) [מירוכין דף ננ:]: (ב) [שם]: (נ) [שם]: (ד) [כחומת לף נח:]: (ה) סיא יפרום אדם פריסה:
 (י) [פסחים דף פו: ניצה לף כה:]: (ו) [ביצה שם]: (ח) כרכות דף מז.: (ט) [עי׳ שנת לף י. ופסחים לף
 ינ:]: (י) [גיסי! דף ע.]: (כ) [נרנות דף סא:]: (ל) [שם סנ.]: (מ) [שס]: (נ) סיא היו הופכין אכםניא

 לטבלא: (ס) [חולין רף צל.]: (ע) [שם]: (פ) [כ״מ דף נח:]: (צ) [עי׳ המיל דף כז:] •

 הקלח בידו אחת ונשכו בשיניו. אטד לור״ע לא כך בני. אלא הגח עקבך
 נוסחת הגר״א

 [א] פחה: [ב] אין משיירי! פאה באלפס אבל משיירי! פאה בקערה ומעשה בריי שנתארח אצל אלמנה
 א׳ עשתה לו פולין אכל: [נ] משבח ידך מגריפין: [ד] היה לך למשוך ידך מן הפח איל שמא הנחת
 פאר, על הראשונימ לא כך אמרו חכמימ אין משיירי! פאה באילפס אבל משיירי! פאה בקערה אמר ר׳
 יהושע: [ה] לא אמרח לי שהיא קצרה איל: [ו] לא אמרחי לך ארוכה הלך : [«] לא יפרוס אדם פרוסה

 במקום : [ח] הקטן: [ט] לא : [י] אחוריו: [כ] שכוחב: [ל] יהא: [מ] חופנים את האכפניא שלהם
 [ק] ויניחם על: [ר] ולא יקנח אדם בפרוסה ויניח ע״ג השולחן: [ש] טעומין לריע » זה לזה. לא : [נ] שטן: [ם] יין: [ע] שמחזיק לו טובה חנם: [פ] חדש לשם ישן: [צ] מזה ותנו

 הגהות טהריעב״ץ פרק ח אצל מוכרי תבואה.ניב ניל צ׳ל סחורות.
 נתלת יעקב

 חמולות] סימ! ציג ועיש. והקשה עול שם וזיל מנ׳ל הא לבל שיאמר לו נעה׳ב יעשה וממעשה ור׳ שמעון לא
 שמעני אלא שסלקו אותם על שעברו את נלרס. וציל למכיון שיוכל לבוא לירי מלקות אס יסרב שאס יפצר עלץ
 געה׳ג אפשר שידור ואעפ״כ יאכל כמעשה שהי׳ הלכך למדו ל״א שלא יסרג כלל אלא כל שיגזור עליי נעהיב
 יעשה ואז לא יכוא לכלל מה שנאו אותן האנשים עכיל: קפדן נתוך סעודחו. ריל לדקדק שלא יתנו לעניים
 מהסעודה ונדמייתי עלה מעונדא דהלל הזקן שלא הקפיד על אשתו שנתנה כל הסעודה לעני אחד והיי הוא
 צריו להמתין כיכ נספר מעדני יו״ס פרק כיה סימן סניל ונתנעוד נראה פי' אחר כמשמעו שלא יהא קפד!
 ורגזן בתוך סעודחו כי האורחים ונני נית מתניישים אז לאכול כי יחושו פן יתרגז ויקפיד על אכילתם וכ״כ
 בלנוש סימן ק״ע: מניחין פאה ממעשה אלפס כו׳. ואין להקשות מהא דאיחא נמס׳ עירוגין אין משיירין
 סאס גאלפס אגל משיירין פאה בקערה. דלפרש״ישס לקימ דרש׳י פי׳ הבי אין משיירין פאה באלפס כשהשמש
 מערה מן האלפס לשוך הקערה אין דרך להניח באלפס כלום לצרכו אגל כל אחד מניח סאה גקערס ומחזירה
 לשמש והוא מאבל שמש עכיל.' ואיכ הא דקחני הכא מניחין פאה ממעשה אלפס קאי על גני הסעודה שסם
 מניחין מחלקם נקערה והא דקתני סתם אין משיירין סאה גאלפס קאי על השמש שלא ישייר באלפס לצרכו.
 ואחרי כחגי זאת מצאחי גמעי״ס פ׳ סניל שפירש כן והוסיף שם לומר מלחא נסעמא וזיל ויראה לי לפרש
 גירסת הנרייתא דד״א מנימי! פאה ממעשה אלפס אגל לא באלפס עצמה אלא גקערה הואיל ומעשה אלפס רכ
 הוא מניחין הימנה עיי הקערה ואין מניחין ממעשה קדרה אפיי נקערה הואיל ומעשה קדרה מעס אין נותנין
 ככל קערה וקערה גיכ אלא מעס עכ״ל נתוס׳ נמס׳ עירונין הניאו כשם מסי ד״א איפכא ממ׳ש כאן ובנר
 הגיה שס המהרש״ל וע׳ נסא״ח סי' קיע: הקדיחחו מלח. נחנה נו מלח יותר מדאי מלשין אש קדחה כאפי:
 מעתה אס סעדת כו׳. הגירסא יותר מגוררת 'נמס׳ עירונין וסיג שם אמרה לי היה לך למשוך ידן מן
 הפת אמרה לו רבי שמא לא הנחה פאה בראשונים לא כך אמרו חכמים אין משיירין פאס באלפס אגל משיירין
 פאה בקערה: אם זו היא דרך נוי. נעירוכין גרסינ! הכי אמרה לו ליססיס שכמותך כבשוהו: ארוכה
 וקצרה. פרשיי ארוכה שמאריך הדרך וקצרה שמוצא מכוא העיר פנוי לנגוס : כיון שהגיע כוי. כצ׳ל הלך
 נקצרה וארוכה כיון שהגיע לתומה של עיר נוי וניס נמס׳ עירוכין: לא כך אמרת לי כוי. וכעירוכין גרסי'
 הכי אמרתי לו כני הלא אמרת לי שהוא קצרה א״ל ולא אמרתי לך ארוכה: מדבר שקר חרחק. ויש להקשות
 לכיס מאי השיג על קושית כיש איך יאמר שקר וכתג המהרשיא גת״א גמס׳ כתוגות דף י׳ז דה״ק כיה כשם
 שאתם מודים כשלקח אדם מקח רע גשוק אפ״ה ישבחנו געיניו ואין זס דגר שקר דמסתמא כיון שלקח געיניו
 הוא מקח סוכ כך הכא כיון דקי״ל אסור לאדם לקדש אשה עד שיראנה וא״כ מסחמא ראה מומי! שכס וסגר
 וקיגל לפי שמצאה חן געיניו וגעיניו חשוכה נאה וחסודה וא׳כ אין שקר גמה שאמר כלה נאה וחסודה וכיש
 לית ליה האי סגרא ומוטב שיאמר סתס ולא ישגחנה ולא יגנה אותה ועיש גתוס׳ מס׳ כתוגות [ועייגגמ׳ רמס׳
 כלה רגתי פרק כיצד מרקדין]: ולא יפרוס אדם את המטה כוי. סיס הוא וכציל לא יפרוס ארס את המוציא
 במקום כרך אלא כמקום הקשה וכיב הג״י בסימן קס׳ז גהדיא כשם מס׳ דיא וכיכ הטור שם וזיל ויכצע ממקום
 היפה שגפת במקום שנאפה היטג והוא מגואר גמס' סנהדרין דף קיג דכעי למישריה המוציא מהיכא דקרים
 גשולו ועיש: ולא יאחז אדם ככיצה פרוסה כוי. כצ״ל לא יאחז ארס כגיצה פרוסה גידיו והטור העתיק גשימן
 ק״ט לא יאכל ארס פרוסה כביצה וכתב הגיי לפי לשון סכרייחא דמס' ד״א משמע שאס אחזה אע״פ שאינו אוכל
 אלא קצת ממנה נקרא רעגתן: הין רעבתן וגרגר!. בקצת ספרים גרס כאן רק ס״ז רעכחן ולקמן גכי השותם
 כוסו בכה אחת גרסינן רק היז גרגרן אכן בלבוש סימן ק״ע כתנ ליישנ דמצינו גרגרן גמקוס רעגתן גגי מתנוית
 כהונה [יומא לט וש״מ] הצנועין מושכין את ידיהם והגרגרנין נוטלין עיכ: אלא מעליו. פי' בצד העלין וכיה
 נמס׳ ביצה: ולא ישתה כ׳ כוסות ויגרך כו׳. בסוף סרק שלשה שאכלו ליג מפני שנראה כגרגרן אלאה׳גשס
 אין מגרכין על כוס של פורענות מאי היא כוס שני ופרשני משוס זוגות וסיים שם כגמרא משוס שנאמר הכון
 לקראת אלהיך ישראל והאי לא מתקן וכתכ סראיש פי' אס שתה כ' כישות לא יגרך על השלישי שנאמר הכ1ן
 וכיון ששתה זוגות לא קרינן כיה הכין לפי שאין לעתו מיושכת עליו שירא שמא יזזק. וכתכ המ״י ליישכ גי'
 דהכא לקחני מפני שנראה הגרגרן דקייל [פסחים קי:] מאן דקפיד קפדינן ואתא נרייתא דהכא לאשמעי׳ אפיי
 בגברא דלא קסיד אפיה לא יעשה כן גזירה מפני הרואים שמא יאמרו שהוא גנרא קפדנא ומפני גרגרנתו לא היס

ס שביעי מעשה גר׳ע כוי. הלשון מגומגם קצת אגל הטור גסי׳ קיט הגיח כביאור יותר והיג שם ל  פ
 :ילין אחד חי ואחד מגושל
 נחחלה הגיאו לפניהם קלח של כרזג גא הפקח שגסס אחז הקלח גידו ותלשו ולא גא אחריו משך ידיו הימנו
 ואכל ספת לגדו הטפש שגסס אחז הקלח גבי ידיי. (וכסיא גרסי' ונשכו בשיניו) א״ל ר׳ע לא כי הנח עקנך עליו
 גתיך הקמרה וחלש גו מכיל [וע׳ גהגר׳א א׳׳ח ס" ק״ע ס׳ק יי]: לא עשיתי לכס כל כך. כצ׳ל לא משיתי
: חמין רובן קשה. במסי גיבוי! קחשיג כמה דבריס שרובן קשה ומימושן יפה: הנכנס לגהיכ.  לכס כו
 גמס' כרכות מחלק השים גי! יהודה לגליל דדוקא גיהודה לא יפנה גי! מזרח למטרכ אכל כגליל הוי איפכא
 ורימ סיל שם דאף גחיל אסור וגמרא דסכא ס׳ל כריע ומי גאימ סי׳ ג׳ בכיי שהאריך גזה מאד: ולא יפרמ .
: רייא מפני ששותה נס. כציל מפני שכותג גה '  כלומר שלא יגלה מצמוטד שישב וכיכ בהדיאגטא״מ סי׳ ג
 וכ״הנהדיא במס׳גרכות: שמראה גה שממי תורה. סרש׳י נגינות טממי מקרא של תניך בין בניקוד של

 ספר בין בהגבהת קול וגצלצל נמימוס מגינה כו׳: סליק פרק שביעי

 פרק שמיני אבל גכוס שביהודה כוי. אפשר שכוס שביהודה סיה גדול ייתר מכיס שבגליל משיה מותר
 1 לשהות כמי שירצה ולא נתנו נו שימור: אפםתתי׳ למפלא שלהן. נין לגי׳ שנפנים וגין

 לגיישכגליון אין לו הכנה כלל. וכטאימ סי' קיע כתב נזה׳ל לא יאמר אדם לחנירי נא ואכול מה שהאכלתני
 ובירושלים היו הופכי! מכיל ובתג מליו הג״י דבמס׳ ל׳א גרסינ! הכי ובירושלים היו הופכי! אכסניא לנשואי!.
 וניל דהיפ לא יאמר למכירז בא כוי דאיכא למיחש שמא הראשון האכילו מומס זזה מאכילו מאכל מרובה
 ואמיפ שאין מתכוין לכך מימ מחזי כריבית והיינו דקתני מפני שהוא דרך הריכית כלומר דרך ריבית הוא
 אבל לא ריבית גמור וכתר סכי קתני ובירושלים היו הופכי( אכסניא לנשואי( כלומר כירושלים לא היו מוששין
 לכך ואדם שהאכיל את מבירו באכסניא היה הלה פורע לו ומאכילו בסעודת נשואי! אע״ס שסמודת נשואי!
 מרובה יותר מסמודת אכסניא לא הוי חיישי לדרך ריבית עכ״ל סכיי ועיש סי׳ אחר ובסי מיי פ׳ כל הכשר
 ומדרש איכס אלפא ביתא תלתאי הביא סמ׳כ בשם הירושלמי מור פירושים שונים ומ׳ש: מעשה כאדם אמד
 כו׳ הלשון מגומגם וכמס׳ חולין גרסי׳ הכא וממשה באדם אחד ששיגר לחכירו מבית של יין ושמ! צף מל
 פיה והלך וזימן מליה אורחים ונכנסו מצאה שהיא של יין וחנק את מצמו ופרשיי לפי שהיה שמן צף סל פיה סבור
 שהיא מליאה שמן וזימן טליה אורחין ובטוח שיש לו שמן הרכה לצרכם וכשראה שהיא של יין ולא היה לו מה
 להאכילם חנק מצמו מפני הבושה מכיל והיינו דקתני הכא שזה דרך המיתה טול שמן מסך ריקן. ריל לפי
 שיודמ כו שלא יסוך שמן משיה אומר לו לסוך אמיפ שאין כי שמן ואינו מושה כן רק לגנוב דמתו משיה אסור
 כדמפרש מפני שמסנסו סוב חנם כלומר שחכירו מחזיק לו טובה על כך בחנם ואסור משוסגניכת דמת וכן ככל
 הנך דקתני לקמן אסור משוס גניבת דמת וכיס במסי חולי( פ׳ גיד סנשס: שמשביח טטותו של מוכר. כמשי
 נימ גרסי׳ הכי לא יאמר אדם נכמה חפן זה והוא איני רוצה ליקח מיכאנל הא דקתני הכא מפני שמשבית
 טעותו של מוכר לא גרסי' התם וכן נס׳ אגודה הניא הך נרייתא נשם מס׳ דיא ולא גרס הכי אלא נגמרא
 מפרש, הטעם דהוי אונאת דכריס וראיתי כספר קטן שנדפס כסופו מסי ד״א והסם גרסי' הכי מפני שמשביח
 דעתו של מוכר וזהו ניל גי׳ נכונה מוסכים למסי כ׳מ ר״ל להוי אונאת דברים שהמוכר ממה מצמו בדעתו שימכור

 חפן זה ובאמת אין דמתו ללוקחי: סליק פרק שמיני
עי לא יפרוס כוי. שמא יפלו הפרורין כקמרס ויש בני אדם אניני רמת המקפיד! על זה כיכ  פרס תשי
 1 בלבוש סי׳ קימ: אבל מקנח אדם כוי. כציל אכל מקנח אדם קמרה בפרוסה כיכ בש״נג

 סי׳ קיט וסטמס שמל זה אין מקפידין: ולא יניח אדם כו׳. הלשון מגומגם ואריכות דברים וגי' הנכונה היא
 כמיש כשיט וכן לא ילקט אדם פרורין ויניחם מיג השלמן כצ״ל גס כזה הטטס כמ״ש לעיל שיש אניני דעת
 שנפשו קצה כזה: ולא ישתה מן הכוס כוי. כתכ הלבוש דהיינו סכנת נפשות שמא חכירו הוא מן אניני דעת
 ולא יוכל לשתות ממה ששחה חבירו או אפיי מן הכלי ששתה חכירו ומתון הבושה שאינו רוצם לסרב כו הוא
 שוחס ויכא לידי םכנסומ׳ במיי פ׳ כל הכשר שמפרש כמנין אחר: ומעשה כריע כוי. גמטשה הזאת יש יי

 נמה
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 ואל יאמר אדם לחבירו דרום ידך עלי בבית המרחץ. והאומר אין יוצא משם
 כשהוא שלם.א״ר יהודה במה דברים אמורים במים המועמין אבל במים מרובין
 ה״ז משתבח. והקורא ב׳ פעמים והטובל ב׳ פעמים ה״ז מגונה. המתכםה
 בטליתו ועומד במקום הזיעה ה״ז גוזל את הרבים. הרוחץ,בצונן והטשתטף
 בפושריט ה״ז גוזל את הרביט. (י) והגוזל את הרביט כיצד יעשה. ילך

 ויחפור בורות שיחין ומערות ויתקן דרכיט וטרטראות ואח״כ יטחול לו 5

 פרק אחד עשר
 (כ) היוצא בדרך לבדו קודמ קריאת הגבר דמו בראשו. רבי יאשיה אומר
 לא יפחות משגים. ובאיזה תרגגול אמרו בתרגגול הביגוגי שגאטר
 (איוב לח) טי שת בטוחות חכמה או מי גתן לשבוי בינה: 00 אדם הבא מן
 הדרך [ט] גכגם למרחץ. הקיז דם וגשתכר ושמש מטתו ע״ג קרקע דטו

 נטל את הפרוסה וסמך בה את הקערה חטפה ר״ע ואכלה. אמר לו רבי אין
 לך פרוסה שתאכל אלא פרוסה שאני סומך בה את הקערה. אמר כמדוטה
 אני בך שאתה נכוה בפושרין עכשיו אי אתה נכוה אפילו ברותחין. ולא
 ישתה אדמ כוסו ויניחנו על נבי שולחן אלא יאחזנו בידו עד שיבא השמש
 ויתגנו לו:^חמשה דברים א״ר(א) איןמניחין בשר חי על נביהפת[א](ועל)
 [ולא] הכוס ולא קערה על גבי הפת ואין זורקיןאתהפת. ואץ סוטבץקערה
 בפת. ואין יושבין על האוכלין מפגי W שמשביחץ את האוכלין. והגכגס
 לסעודה לא יטול חלקו ויתגגו לשמש שמא יארע דבר קלקלה בסעודה. אלא
 יטלגו ויגיחגו לפגיו ואחר כך יתגגו לו: (ב) אורחיןהגכגסין אצל בעל הבית
 אין [דשאין ליתן כלוט. לא לבגו שלבעה״בולא לעבדו ולא לשלוחו] אא״כ
 גטלו רשות מבעל הבית. ומעשה באדם אחד שהכגים אצלו שלשה אורחין
 בשגי בצורת. והיו לו(ג) ג׳ ביצים וחגיהן לפגיהן. בא בגו של בעל הבית

 ועטד לפגיהט. גטל אחד מהם חלקו וגתן לו וכן השגי וכן השלישי וכיון שבא^׳בראשו. ההורג כיגה ע״ג המטה(«) ([והאוכל שוס קלוף וביצה קלופה ובצל
 קלוף שלגה עליהם לילה]) והעומד ערום לאור הגר ולאור הלבגה דמו בראשו:
 [י] שותה משקין מזוגין ומשקין מגולין שלגה עליהן הלילה דמו בראשו
 W מפגי הסכגה 0) והשותה מהגחלים ומהגהרות [ל] ומהמדברות בפיו ובידו
 אחת דמו בראשו(ם) הגימא שירא: הקיז דם וישב בתעגית ה״ז דמו בראשו:
 (ע) כותבי ספרים תפילין ומזוזות הן ותגריהן ותגרי תגריהן איגן רואין סימן
 ברכה לעולם. (פ) המשתכר בקגים ובקגקנים אינו רואה סימן ברכה לעולם.

 אביו ומצא שהוא אוחז אחת בפיו ושתים בידו עמד והגביהו מלא קומתו וחבטו
 לארץ ומת אף אמו כשראתה את בגה שמת עמדה מעל הגג ונפלת ומתה.
 כיון שראה אביו כך עמד על הגג וגפל ומת. ואמר ר״א בן יעקב שלש

 גפשות גהרגו על דבר זה:

 פרק עשירי
 (י) הנכנס למרחץ אומר יהי רצון מלפגיך ה׳ אלהי שתכגיסגי לשלום ותוציאני •־י״י(צ)(העושה מלאכה בתשעה באב איגו רואה סימן/:רכה לעולם: אמד ר״ע
 ות״ח יושבין תחת הזית על שולחגו מפגי הםכגה ואחד)(ק) קוצצי אילגות
 ומגדלי בהמה ותגרי סימטא [«] איגו רואה סימן ברכה לעולם: (י) המוכר את
 ספרו אף על פי שאיגו צריך לו. והמוכר את בתו אף על פי שאין לו מה
 יאכל. איגו רואה סימן ברכה לעולם [נ]: רבי יצחק אומר קורצין ה״ז משופכי
 דמים שנאמד (ויקרא יט) לא תלך רכיל בעמך [ס]: ר״א אומר השוגא את חבירו
 ה״ז משופכי דמים שנאמר(דברים יט) וכי יהיה איש שוגא לרעהו וארב לו
 וקם עליו [ע]: בן עזאי אומר השוגא את אשתו ה״ז משופכי דמים שנאמר
 (שם כב) ושם לה עלילות דברים. סוף שהוא שוכר עדים. ומקדימה לבית
 הסקילה. רבי יוסי אומר הגותן את הקץ אץ לו חלק לעוה״ב: והשוגא חכמים

 לשלום ותחזירגי לשלום ותצילגי מזו ומכיוצא בה לעתיד לבא: וקודם
 שיכגס כיצד יעשה. חולץ את מגעליו ומסלק את כובעו ומסלק את טליתו
 ומתיר את חגורו ופושט את חלוקו ואה״כ מתיר את פורקסו התהתוגה: רחץ
 ויצא והביאו לו את המפה. מקגח את ראשו ואחד כך מקגח את בל האיברים.
 הביאו לו את השמן(ה) סך את הראשואח״כ סך את כל האיברים. ואח״כ
 מגיח פרקסו התחתוגה ולובש את חלוקו וחוגר את חגורו ומתכסה בטליתו
 M ואח״כ מניח מנעליו. 0) מגיח של ימין ואחר כך מגיח של שמאל. וכשהוא
 חולץ חולץ של שטאל תחלה ואח״כ של ימין. וכן לענין תפילין (0 מניח
 של יד ואח״כ טניח של ראש. וכשהוא חולץ חולץ של ראש תחלה ואח״כ

 של יד. (אם יש לו בן או עבד מנידוין לו): הגכגס למרחץ איגו מתעטל ואינו*י,יאותלמידיהם ונביא השקר וטספר לשון הרע אין לו חלק לעוה״ב: ר״ט אוטר
 [י] מתגרגר ואיגו משתבר על השיש. ומעשה בד״ג שהיה חלוש חלפו לו"י' כל מי שיש לו בית (ש) המדרש בעירו ואינו הולך לשם חייב מיתה W . בית
 שמן השיש ולא קבל. דשב״ג אומר המשתבר על השיש חבירו של חמור. המדרש שיש בו אלף אלפים ורבי רבבות מצות האמורות בתורה על אחת
 (״)והאוכל בשוק חבירו של כלב וי״א פסול לעדות: בה״כ גותן מקום זה כמה וכמה. ר״מ אומר כל מי שיש תלמיד בצדו ואיגו משמשו חייב מיתה
) כי דבר ה׳ בזה. (ואומר (ירמיה ב) כה אמר ה׳ מה מצאו  שגכגס [״] וזה שיצא.בית המרחץ גותן מקום זה שגכגס [י] וזה שיצא. ולא יבגיס־״׳אשגאמד(במדבר טי
אבותיכם בי עול כי רחקו מעלי): התיר טגעליו ויצא לשוק ה״ז מגסי הרוח.  אדם שמן לבית המרחץ בזכוכית מפגי הסכנה. ולא ירוק אדם בבית המרחץ מ 1
 טפגי הסכגה. ובכ״ט לא ירוק אדט בפגי חבירו. אוטר אדס הלכה של בית הכסא סגטרו לצדדין וקובעו לאחוריו וירכתו על חביריו ורצועות תפילין בידו ומחזירן
) וטגין לגסות הרוח שהוא כע״כ ת ) [ צ  כשהוא מהלך בשוק ה״ז מגסי הרוח [
 שגאמר(דברים ז) ולא תביא תועבה אל ביתך ולהלן הוא אומר(משלי טז) תועבת
 ה׳ כל גבה לב כתיב [ק] הכא תועבה וגאמר להלן תועבה מה תועבה האמור
 המרחץ(מפגי היסכגה). ואם שואלהו אומר לו מרחץ הוא. וי״א טשיבו ואין בכף״ייילהלן עבודת כוכבימ אף תועבה האמורה כאןע״כ(וכתיב(דברים יג) יצאו אגשיס
י בני בליעל מקרבך מה להלן ע״כ אף כאן ע״כ). 00 הנכנס לישן אומר המפיל  כלום. ואל יניח אדט רגליו לתוך האטבטי ויהא רבוץ לתוכה מפגי שגנאי הוא לו. מ

 הנחות הגרי״ב
 (א) [כרכות דף 5:] : (ב) [חולי! דף צד.]: (נ)נ'א1סגר״א כשלש: (ד) [עי׳נרכות דף סעיא]: (ה) [עי׳
 שכת דף סא.]: (ו) [שם]: (ו) [מנחות דף לו.]: (ח) [קדושין מ:]: (ט) [שכת דף י.]: (י) [ניצה דף כט.]:
 (כ) [יומא דף כא.]: (ל) [גיטין דף ע.]: (מ) [עיי נדה דף ח.]: (נ) [ע׳ז דף ינ:]: (ם) אפשר דצ״ל דניטא
 שכיוזא כלומר דשכיחי חולעיס: (ע) [פשחים דף נ:]: (פ) [שם]: (צ) [תענית דף ל:]: (ק) [פשחיס דף נ:]:

 (ר) [מגילה כ!.]: (ש) ניא והגריא הכנסת: (ת) [סוטה דף ד:]: (א) [כרכות ס:]:

 בבית הכסא.ושל בית המרחץ בבית הטרחץ.(ט)איןשואל וטשיב בטקום[י]שרובן
. רובן [ ח  ערומים. ולא במקום שרובן לבושין רובן לבושין וטיעוטן ערומים [
 ערוטימ ומיעוטן לבושין ככולן ערומין. ולא ישאל אדם שלום לחבירו בבית

 גוסחת הגר״א חבלי
 [א] ואין מעבירין קערה: [ב] שממעכין: [נ] ומניח את כובעו ואחיכ מניח מנעליו ואם יש לו בן או
 עבד מניחין לו: [ד] מחנרד: [ה] לוה שיוצא: [ו] ליה שיוצא: [ז] במקום ערומים אלא במקום
 שרוב! : [ח] ככולם לבושים : [ט] וחקיו דם ונכנס למרחץ ונשתכר וישן ע׳נ קרקע ושמש מטתו דמו :
 [י] והאוכל שום קלוף וביצה קלופה ובצל קלוף שעבר עליהם הלילה והשותה : [כ] ואין יושבי! חחת
 חויה על שולחנו: [ל] ומהאגמים בפיו ובידו א' דמו בראשו מפני הנימה. הקיו : [ם] אינן רואין :
 [נ] העושה מלאכה בתיב אינו רואה סימן ברכה לעולם אמר ר״ע וחלטידי חכמים בטילין בו: [ם] לא

 חעטוד על דם רעך [ע] ונוי: [פ] שנאמר כה אמר ה׳ מה מצאו אבותיכם בי עול כי רחקו מעלי : [צ] ונסי הרוח כעובדי ע״ז שנאמר: [ק] כאן :

 איח סי' פיה]: אין שואל ומשיב במקום כוי. כל הלכה זו עד ואל יניח כולו משונשת ונמשכת שכת גרסי׳
 סכי מקום שבני ארס עומדין לנושין יש מקרא והפלה ואציל שאילת שלום כו׳ מקוסשב״א עומדין ערומין ולבושין
 יש שם שאילת שלוס ואין שם מקרא והפלס נו׳ מקום שניא עומדין ערומים אין שם שאילה שלום ואצ״ל מקרא
 ותפלה ופרשיי מרחצאות שלהן ג׳ חדרים היו לו פנימי להזיע ולשתסף ושם עומדים ערומים אמצעי שיורד לתונו
 מן המרהן ערופ ולונש חלוקו והיינו •עומדים ערומים ולבושים ואחיכ יוצא לחיצון וגומר לבישתו ונח שם וזהו
 עומרי! לכושי! עכיל וניל שכצ״ל סכא: ולא ישאל אדם שלום כוי. לא ידעתי מהו הסכנה וניל שטיס הוא
 ונציל מפני ששמו של הקב״ה שלום נדאיתא נהדיא נמסנת שנת דף ירד: דרום ידן עלי כו׳. כל הלכה זו
 לא ידעתי לפרשה ונשי אגודה ונס׳ ריח פ׳ דיא מניא נמי רונ דנרי פרק זה והלנה זו לא גרס ליה :
 והקורא שתי פעמים. נ״ל שכצ״ל והרוחן שתי פעמים [אנל נמס' כלה דנתי הגירסא הקורא שמע]: המתכסה
 כטלית כו׳. דיל ששוהה שם אחר שהוא לבוש ועומד כמקום שמזיע גוזלסרכיס וכמ״ש סרמכ״ם סיג מהלכות
 דטוח אחר שיזיע גופו ישתטף ויצא וא׳כ זהו העומד אחר שהוא לנוש כמקום שמזיע גוזל הרכים שהיה אפשר
 ליכנס אמר כמקום המזיע והוא מונע אותו שלא להנאתו משיה גוזל את הרבים . וכן הטעם הדוחן כצונן
 ומשתטף בפושרין לפי שדרבן מימ לרחוץ בפושרין ואח״כ נפושרין מן מפושרין עד שירמן כצונן כמ׳ש הרמנים
 נהלנות דיעות ואז הוא רפואה לאדם אנל זהו שרוחן תחלה בצונן ואחיכ משתטף בפושרין ואין לו נהם הנאה
 ומנלה סמים הפושרין שלא להנאמו ומפסיד אומן הוי נוזל הרניס ואיידי דתני הנא גוזל הרניס מפרש מאי
 מקנהו של גוזל סרביס שיתפזר גורומ שימין ומערות והטעם כדאיתא במשנה ביצה כד שיהיו רניס נהנין מהן

 ואפשר שגם מגזל יהנה ממנו והוי כמשיב את הגזילה לנעליהן: סליק פרק עשירי

 נתלת יעקב
 הגהות מהריעב״ץ פ״י במים מרוני! הרי זה משתבח. ניב שלא יטכע:

 נמה גמגומים ואין המשך ומינור לנל הדברים אנל ראימי נספר ראשימ מכמה פרק ד״א ריש שער ג׳ וזיל
 מעשה נר״ע שהיה לו אכסניא אצל אדם אחד נתן לו הכוס אמר שטעמו איל ר״ע שוההו נהן לו כוס אחר
 שטעמו א״ל שוההו איל כן עזאי טר ממי אהה טמן כוסומ מוטעמים לריע ע׳נ וגי' זו •ניחא דמניא ראיה שלא
 ישחה מן סנוס קודם שיחננו לחנירו ולפי שאוהו אכסניא היה טועם כל פעם הכיס קודם שנהנו לריע לכן א״ל
 ריע שיתהו ולא קינל ממנו: שאתה נכוה נפושרין. ריל שתבין נרמז מועט ואחה לא הננח אפי׳ נרמז גדול
 שננוון לקחתי אותה פרוסה שאסור לסמוך הקערה נפרוסה: ולא ישתה אדם כוסו כיי. שאי! זה נניד להעמיד נלי רק
 על השולחן וכ״כ בלבוש סי׳ קיע: חמשה מריס איר כוי. הגי׳ משוכשת אכן נמס׳ נרכות גרסי׳ הכי ד׳ מריס
 נאמרו בפח אין מניחין כשר חי על הפת ואין זורקין את הפת ואין מעבירין כוס מלא על כפת ואין סומכין הקערה
 נפח עיכוכצ״ל הכאונכולהו הטעם משוס ביזוי אוכלין אין מניחין בשר חי על הפת שעי״ב נמאס הפח מלאכול
 ואי! מעבירי! עליו כוס מלא שמא ישפוך מ! הכוס על הפה וימאס לאכול ואי! סימני! הקערה נפח שמא
 ישפוך מן הקערה טל הפת: ואין יושבי! כו׳ שמשכיחי! את כאוכלי!. טיס הוא וכציל שמבזה את האוכלי!
 והכי איחא נמס' סופרים פ״ג וכש׳׳ע איחסי' קעיא: שמא יארע דבר קלקלה. פי׳ בלבוש שמא יארע דבר
 קלקלה שיפסיד שוס מאכל ויצטרכו אוהו חלק לפני סמסוכין משיה לא יחן חלקו לשמש עד גמר סעודה: אין
 רשאין. לפי שהנע׳כ מקפיד על זה שחושש שלא יספיק לאורחים שזימן מה שהכין הוא לסעודתו ולמי ניחו אינו
 חושש ליחן להם להם צר ומיס לחן כשביל ככור האורחים ומחוך ההקפדה זו יבוא לידי ריב ומצה עם בני ביהו

 ויכה אוחס וכן היה מעשה כדמייהי הכא כ״כ כלבוש סי' ק״ע: סליק פרק תשיעי

 פרס עשירי ותצילני מזו ומכיוצא כה כו׳. ר׳׳ל מן האור הזה ומן כיוצא כה לפי שבימיהם היה ניסק
 י י המרהן והאור עוכר תחתיו ובירושלמי פ׳ הרואה גרסי׳ בהדיא ותצילני מן האור הזה: פרקםו פרס אחד עשר לא יפחות משנים. פי׳ עד שישמע שני תרנגולים: מי נחן לשכוי בינה. ו8
: וכן לענין תפילין. איפכא 1 הרא״ש והטור סי׳ מיו וז״ל פי' הלכ נקרא שכוי כלשון המקרא והלכ הוא ה  התחתונה . בערוך מפרש שהוא לנוש התחתון וע׳ מ״ש מזה במסי שמחות פ׳ ס'

 ומפרש
. המכין . . 
 ועיי הנינה אדם מבחין כין יום לילה ומפני שהתרנגול מבין וגם בערבי קורין לתרנגול שכוי תקנו ברכה זו
 לאומרה בשמיעת קול התרנגול: אדם הבא מן הדרך כו׳. ס״ס יש כאן וכצ״ל אדם הבא מן הדרך ונתייגע
 הקיז דם ונכנס למרחץ ושתה ונשתכר וישן ע״ג קרקע ושימש מטתו דמו בראשו וכ״ס נמס' גיטין ומפרש שם
 ר׳ יוחנן והוא שעשאן כשדר! • ובידו אחת . פירוש אס שותה כפיו או כידו אחת דהיינו שממהר לשתות
 ואינו בודק חמלה ויש לחוש לנימא דהיינו תולעת שבמים ובמסכת ע׳ז קרי ליה עלוקה וכיה בהדיא שם מפני
 סכנת עלוקה: הגימא שירא. ניל שכציל הנימא שורה ר׳ל הנימא דהיינו תולעת בתיך המיס שורה כמים
 ואיכא סכנתא ובמסכת ע׳ז קתני נמ׳ הבולע נימא של מיס: כותבי ספרים כו׳. הטעם מבואר נמסכת
 פסחים כיד תעניות יתכו אנשי כה׳ג עליהן שלא יתעשרו שאס יתעשרו אין כותבי! וקאמר נמ׳ שם שאין רואיו
 סימן כרכם ופרש״י מטעם דלעיל שאס יתעשרו לא סיו כותכין: המשתכר בקנים כוי. משוס דנפחן גדול
 שלטא ביי עינא: ותית יושנין החת הזית נוי אין המה לדברים הללו ובפי מקום שנהגו איתא מקום ־נסנו
 לעשות מלאכה כט״כ טושין כו׳ וככל מקים ח״ח בטלים ובמסכה העניה איחא נמ׳ כל העושה מלאכה בטיב
 אינו רואה סימן כרכה אבל מכל מה שאיהא הכאלא הוזכר מידי ובדוחק ניל לומר דהאי מפני השכנה צ״ל מפני
 היסח הדעה וה״פ דחיח יושנ החח הזיה או על שלחנו נטל מפני היסח הדעת כלומר שלא יסיחו דעה! מן
 האנילות: קוצצי אילנות. "פרש״׳ שקוצצין אילנות טונים למונרן לעצים וסנל תמסי! ומליזין עליהן זמהיו
 כך עין שולטת בהן: ומגדלי נהמה. נלומר מגדלי נהמה דקה שנל העם צועקין עליהם לפי שהולנין נשחת
 אחרים: ותגרי סימנןא. פי' אותן שמוכריין נשוק והעין שולטת נהן משיה ככל אלו אינו רואה סימן
 ברכה: הגותן את הקן. ר׳ל המחשב הקן ונדאמרי׳ כפ׳ חלק דף צי) חפח עצמן של מחשבי קיצין •שהיו
 אומדס כיון שהגיע הקן ולא בא שוב אינו כא אלא חכה לו: בית המורש בעירו כו׳. ניל כהחלה 5'ל כית
 מכנסמ כגירשא סכמוכה מליון והיק כל מי שיס לו כימ סכנסמ בעירו ואינו נכנס למוכה מייכ מיתה והדר
 קאמר נית המדרש שיש כו אלף אלסיס כו׳ על אתת כמה וכמה והא דקמני סכא אלף אלפים ורכוא רכבות
 מצות לכאורה קשה דהא אי אפשר לקיים יותר מתד״ג מצות. וניל ליישב עיפ ואיתא נמסכת סוטה ס׳ אלו
 נאמרין כמס כריהוס נאמרו לישראל ומשיק למיד כל אמד נעשה ערב למכירז איכ לכיא נאמרו תיר אלף
 ברימוה וא״כ י׳ל דלוה כיווט מזיל כאן דע׳י הלימוד יש ככל אחד כמה ברימומ ומיינו כמו מצות: תלמיד
 בעירו. ריל מ״ח ואינו משמשו ללמוד ממני: וקובעו לאחוריו. כצ׳ל וכובעו לאחוריו לפי שזה מדרך גסומ :
 יצאו אנשים כו׳. לא ידעמי האיך מוכח מהכא דמי שיש בו גסות הרוח הוי כאלו מעיו ונ״ל שחסר כאן

 בבא

: וכן לענין שפילין. איפכא  החחהונה . נערוך מפרש שהוא לנוש החחחון וע׳ מ״ש מזה במסי שמחומ פ׳ ס'
 היל למימר ברישא היל לאשמע׳׳ גני חפילין והדר הליל וכן לענין חליצה המנעלים והכי איחא נמסנח שנה
 דילפי׳ קשירה וחליצת מנעלים מתפילין ובתפילין ילפי׳ מקרא דכתיכ והיו לאות על ידך והדר ולטוטפות כין עיניך
 וכשהוא חולץ חולן שיר החלה דכתיכ ולטוטפות נין עיניך כל זמ! שבין עיניך יסיו שהים: אינו מהעמל כו׳,
 נמסנח שנח דף קמי! איחא הכי סכי! ומשמשי! ננני מעים אכל לא מחעמלין ולא מחגררין פרשיי'סכין שמן
 נשנש ומשמשי! ניד על הגוף להנאה נשנה אנל לא מהעמלי! לשפשף נכח ולא מחגררין נמגירם דמי עונדא דחול
 והרמכיס פכ״א מהל׳ שכה כהכ שעושה כן כדי ליגע ולהזיע ודבר זה אשור נשנה עיכ . ועפ״ז נראה דגרסי
 הכא אינו מתעמל ואינו מתגרר. אכל יש לדקדק למה יהא אסור בשלמא כמשני׳ מ״ר׳ כשבח אכל ברייחא דהכא
 חמק לומר דמ״רי נשכת הא סשמא קאמר משמע אפיי במול ולמה יהא אסור ואדרבה מדברי הרמב״ס כהלכות
 דעוה כהכ שהיו עושין כן כמרמן כדי להזיע. ואפשר דכוונת הכרייהא דהכא לומר שלא יעשה כן כפני כל
 אלא כחדר הפנימי. ואינו משהבר עלסשיש. גירסא דהכא אין לה שחר וכסי אגודה גרש ואינו משהין על
 השיש וגס לגירסת האגודה צרינין להנין מאי סעמא וניל דנוונת הברייתא שלא ישתין כמקום שעומד על
 השיש לעיני כל שזהו מעשה נהמה אלא אעיפ שהוא עומד נמרמץ ילך נאחד הזויות וישתין מים והא דקתני נתר
 י הכי מעשה נרשניג כו׳ היפ אע׳פ שהיה מלש והיה קשה לו לילך ממקומו למקום מוצנע אפ״ה מלפו לו מן
 השיש ר״ל הוליכו אוהו מן השיש ולא קבל ?לומר שלא קנל מעבדיו להשמין על השיש ובאגודה לא גרס כלל הך
 מעפסדרשכיג: ןי׳א פסול לעדות. זהו לאקאירקעל האוכל בשיק והכי איתא בהדי בקדושין וקי״ל הלכה כייא
 וכן פסק הרמכיס פייא מהלכומ עדומ וכשיע מימ סי׳ ליד: בית הכסא כו׳. כספר אגודס גרס הכי בית
 הכסא גזתן מקום זה שיוצא לזה שנכנס כימ המרמז נותן מקוס זס שנכנס לזה שיוצא וכצ״ל הכי וניל לפרש דהיס
 אס כא אמד לכהיכ ומצא שם אדם אמד שיושב בתוכו אותו שיושכ צריך למהר עצמו כדי ליתן מקום לזה שנכנס
 לפי שאיסור הוא לעצור הנקנים גס יוכל לבוא לידי סכנה ובכימ המרמז הוי איפכא זהו שנכנס אל ימהר וימחין
 עד שגמר זה כל מטשה הרהיצה להשתטף עצמו ממלה בפושרין ואמ״כ בצונן לפי שאם יצא ועדיין הוא מזיעה
 סכנה סיא לאדם: ולא ירוק. לפי שהיה המרמן מרוצף נאנני שיש כדמשמע לעיל ואס ירוק עליו נומ לאדם
 לחלוק וליפול על האכניס והיינו הסכנה. וכפני חכירו אסור ככל מקום לרוק: ושל כיח ממרחן כו׳. ריל
 אס צריך הוא לומר הלכה כדי לפרושי מאיסורא מותר לאומרו בכית הכסא וכיס המרחן אע״ג דקייל אסור לאומרו
 דכריס של קודשככימ סמרמן אבל כשצריך לומר לאפרושי מאיסורא מותר כדאיתא כמסכת שכת גבי רימ שהיה
 רני אומר לו כמה דינים שאין סכין ואין מדיחין נשכת כביס סמרחן [וע׳ ירושלמי סיג דשכת ופ״ג דע׳ז וכסגריא



ה ר נ ש ד ע ח ק א ר ה פ ב ך ארץ ר ר ת ד כ ס  מ
_ ותםמיכני לשלום ותתנני לחן ולחםד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי ותגמלני  חבלי שינה על [א] אדם. והניעור משנתו אומר אלהי נשמה שנתת בי
 טהורה M : המתהפך משנתו על הצדדין אומר M פוקח עורים. ״הנכנס g חסדים טובים ותחזירני לביתי לשלומ ותצילני מכף אויב ואורב בדרך
 לבית הכסא אומר התכבדו מכובדים קדושים משרתי עליון תנו כבוד לאלהינו^ [י] ותצילני מיד לשון הרע ואל תרנילני לדבר עבירה וחטא ועון ואל אכשל
. והזהרו עזרוגי שמרוני המתינו לי עד שאכנס ואצא£ בדבר הלכה ולא בשום דבר בעולם ותצילני מכל מיני מזיקין ומכל מיני [ י  ועמדו במקומכם [
 שזה דרבן של בני אדם. והיוצא מבית הכסא אומר ברוך אשר יצר את^־ פורעניות הםתתשות ובאות לעולם שלא יזיקו בי בין ביום ובין בלילה
 האדם בחכמה. רחץ פניו אומר ברוך המעביר שינה מעיני ותנומה מעפעפי. [ז] אמן: יהי רצון מלפני הקדוש ברוך הוא שיראנו בשמחתה של ירושלים

 M לבש כליו ויצא לשוק אומר יהי רצון מלפניך ה׳ אלהי שתוליכני לשלום וגחמותיה אמן •

 סליק פירקא וסליק מסכת דרך ארץ רבה
 נוסחת הנר״א

 [א] על עיני ותיעוד : [ב] היא : [נ] מחיר אסורים. חנננם: [ד] ועורוני ושמדוני וםמנוגי והמתינו: [ה] יצא לשוק אומד : [ו] ומיד : [t] ברוך הגומל חסדים פונים לעמו ישראל:
 נתלת יעקב

 בבא אמת וכליל וכל המעלים עצמו מן ה5דק0 כאילו עעיכ כתינ הנא השמד פ! יהיס ונר עם לננך נליעל נתונות: המחהפך משנתו כו׳. נמס׳ נרכות גרסי' סכי ני פתח עינא לימא פוקת עוריס : החכבדו
 וכתיב כתס יצאו אנשיה מי נליעל מה להלן עיכ אף כאן ע״כ והני איתא להליא נמסנת נ״נ דף יו׳ל וכמסכת מכוכליס. פרשיי נמסכמ כרכוס אל סמלאכיס ממלווים אוהו אומר כן שנאמר כי מלאכיו יצוה לו: סליק

ך ארץ זוטא ר ת ד כ ס  מ
 חרד ושש על כל הטצות . שב לפני הזקניט והטה אזנך לשמוע את
 דבריהם והקשב אזניך לדברי חבירך. אל תהי נבהל להשיב. ותהא מחשב
 דברים כענין. ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. והוי מודה על האטת.
 ואל תדבר בפני מי שנדול ממך בחכמה * ואם [ח] חפצת ללמד אל תאמר
 על מה שלא שמעת שמעתי. ואם שאלוך דבד קטן ואי אתה יודע בו אל תבוש
 לומר איני יודע. ואם שנית לך ולא שמעת אל תבוש לומר שנה לי. ואל

 פרס ראשמ
 דרכן של תלמידי חכמים עניו ושפל רוח זריז ממולא עלוב ואהוב לכל אדם.
 י שפל לאנשי ביתו ירא חטא ודורש את האדם לפי מעשיו. ואומד כל
 טח שיש בעוה׳יז אין לי חפץ בהם [לפי שאין העוה״ז שלי] יושב ומשנה
 [א] ומטנף כסותו לפני רנלי תלמידי חכמים. ואין איש רואה בו דבר רע. שואל

 בעגין ומשיב כהלכה. היי כנוד בקוע M (א) שגתפתח להכגיס הרוח ובעדונה״י״״תשא פנים לעצמך לומר(לא) שטעתי. (ח) עשה דברים[ט]לשוט פעולתן לדבר
 בהם לשמים: (ט) אל תשיטס כעטרה להתעטר בהן. ולא כקורדום [י] (י) לאכול
 בהן ולא כמר לחפור בהן. קבל עליך דברי תורה בצער. ואל תהי מבקש
 עלבוגך: חשבון יפה ופרק טוב [כ] יש הבטחה ויש אמתי: הוי אוהב את
 התורה ומכבד את התורה. אוהב את הצדקות ואת התוכחות ואת המיישרים.
 ואל תרדוף אחר כבוד. ואל תגים דעתך בהוראה. דע שמן היום למחר בין
 שהוא שלך בין שאיגו שלך W . את שלך איגו שלך ואת שאיגו שלך למה

 עמוקה שמחזקת את מימיה. ובקגקגה זפותה שמשמרת את ייגה . כספוג
 שהוא סופג את הכל. אל תהיה כפתח גדול שמכגיס את הרוח ולא כפתח קטן
 שמנבל את היקרים. היה כאסקופה התחתונה שהכל דשין בה וכיתד הנמוכה
 שהכלתולין בה: אם לקית בממונך. זכור איוב שלקה בממונו ובגופו •אם
 לקית בנופך. זכור דתן ואבירם שירדו חיים שאולה. אל תכשל בעיניך שאין
 מכשול אלא בעינים. אל [ג] תבוש מן (ב) השנים שמא תאכל יותר מדאי.

 [ס״א ואל תמשוך מן המצות ואל תמשוך למינות] אל תדרוש מן הצדוקים״י״אהוא לך (והיה שלך) עליו הכתוב אומר (חבקוק ב) הוי המרבה לא לו עד מתי
ומכביד עליו עבטיט. למוד להיות גומר בטוב. הוי עלוב ואהוב לכל ושפל  שטא תטשך לגיהגם. אם אוטריט עליך אחרים דבר רע אלתעגם. גדול יהיה מ 1
. אם אמרת על אחרים דבד רע קטן יהיה בעיגיך כגדול עד רוח [בפגי כל אדם הוי בגוד שאיגו בקוע וכפתח שאיגו גפתח להכגיס את  בעיגיך כקטן
) הוי קל נ : הרוח וכאסקופא התחתון שהכל דשץ בה ס״א] ולשון דכה ( [ ה ] פקדונך ופדקך רע שאין שבחה של תורה [ י  שתלך ותפייס עליו: אל יהי [
 הוי אוהב את התורה וטכבדה. (אלא יהי טוב שכן שבחה שלתורה)• הויי״י׳״לראש ונוח לתשחורת. סוחר טוב. ורווח כתף. הרחק טן הטביא לידי
 אוהב את הבריות וטכבדן. העבר רצוגך טפני רצון הכירך שכן עשתה רחל ״ י עבירה. הוי נרתע טחטא הקל שלא יביאך לחטא חטור. הוי רץ לטצוה קלה
 ובורח מן העבירה [«] שמא תביאך לחמורה. יהי כבוד חבירך חביב עליך
 כשלך. הוי מיקר את כל האדם. אל תאמר אחגוף לזה שיאכילגי ולזה
 שישקני ולזה שילבישגי ולזה שיכסני(ל) טוטב שתתבייש מעצמך ואל תתבייש
 טאחריט. ואל יביישך [שינייך] ואל יבזך פיך. ואל יקללך לשונך ואל יכליטוך
 שפתיך. ואל(«) תשתחוה לדבריך: אם חפץ אתה להדבק באהבת חבירך.
 הוי גושא ונותן בטובתו. ואט אתה רוצה להתרחק טחטא צא וחשוב ועיין
 בסופו. חשוק נפשך במצוה שגן ודגן M בפתחיה. אם הטיבות הרבה יהי
 בעיניך טעט ואל תאטד טשלי הטיבותי. אלא (?) שהטיב לך. וצריך אתה
 ליתן הודאה לשטים. ואם הטיבוך טעט יהיה בעיניך הרבה. [״] אל תאמר
 בשביל טעשיו ההגוניט הטיבו לי. אלא בשביל טעשיו שאינן הגונים לי הטיבו
 לי שגאטר (דברים ו) וטשלט לשגאיו אל פגיו להאבידו ואט הריעות טעט יהי
 בעיגיך הרבה ואטור אוי לי כי חטאתי אוי לי כי בא טכשול על ידי. אס הריעוך
 הרבה יהי בעיגיך טעט ואטוד כטעט גגביתי והלא יתר טכאן הייתי ראוי:

 פרק שלישי
) דעתך עד שיצא טפיך חשוב טעשיך בדרך ארץ. ותן שכר לפסיעותך. ס ) ן  ת
 י צדק הדין עליך והוצא עצטך (ע) [טן התרעוטות]. הוי דן את
 חבירך לכף זכות. ואל תכריעהו לכף חובה . הוי שש בחלקך. והתגאה
 בטיעוטך. ואל תשגא את הטוכיחך. יהי חלקך טבורך לעולט. עין טובה
 וגפש שביעה : (ט) למוד לשוגך לומר איגי יודע שמא תתבדה ותאחז. אט
^רפית במצוה אחת. סופך לרפות באחרת. (וכן) כיוצא בה אם הקלות פומך  י
 ה־י׳אלהקל מצוה אהת סופך להקל באחרת (וכן) כיוצא בה (ואין לך בצערך).
.  "י' ואם עברת על דברי תורה ברצוגך מעבירים אותך בדצוגך ושלא ברצונן,

 הגהות הגרי״ב ביום
 (א) ס״א שאינו נפחח:(ב) סיא מפיך: (ב) [מולי! מד:]: (נ) סיא יאכילך: (ד) ס״א שכבו: (ה) ס״א והגריא ואהק
 ומרים ובגימין בן יעקב ול״ג עמרם: (ו) סיא הוציא תירם מלך צור ותכנים' תחתיו ריביל: (ז) [כתובות
 דף עז:] : (ח) [נדרים דף סב. ע״ש]: (ט) [אמת פ׳ד]: (י) סיא לבקע בה : (כ) [אנוס פיג]: (ל) [תענימ
 דף סי: סנהדרין דף מכ.]: (ם) סיא השכח : (נ) ס״א והגריא ממה שהטיבו לי : (ם) ס״א הוי דן דבריך

 עד שלא חוציאם: (ע) סיא והגר׳א: (פ) [ברכות דף ד.] :
 יכן יש עול אמד שנכנס נגיע ויצא משם רנ״א

 ללאה ודוד לשאול: העבר רצוגך ורצון הכירך מפגי רצון שמים שכן מציגו
 ביעקב שלא גשק ליוסף. הוי אוהב את השמא ושגא את הכמה. רבי חדקא
 היה אומרה בלשון אחרת הוי אוהב את השמא ושגא את [י] הכמה בכך:
 הרחק מן המביא לידי עבירה (ב) ומן הכיעור ומן הדומה לכיעור שמאיחשדוך
 אחרים בעבירה. אל תלשין את חבירך. שכל המלשין את חבירו אין לו רפואה.
) תחלל קדשי קדשים. הרחק ג ) [ ז  אל תאכל לחם עם כהן עם הארץ שמא [
 טן התרעוטת שטא תתרעם על אחרים ותוסיף לחטוא: ז׳ אבות כרותי
 ברית. אלו הן אברהם. מצחק. ויעקב. משה. ואהרן. ופינחס. ודוד .
 באברהם כתיב (בראשית טו) ביום ההוא כרתה׳ את אבדם בדית לאמר.ביצחק
 כתיב(שם יו) ואת בריתי אקים את יצחק. ביעקב כתיב(ייקרא כו) וזכרתי את
 בריתי יעקב. במשה כתיב (שמות לד) כי ע״פ הדברים האלה כרתי אתך
 ברית ואת (בני) ישראל. באהרן כתיב (במדבר יח) בדית מלח עולם הוא לפני
. בפינחס כתיב(שם כה) והיתהלו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם. בדוד  ה׳
 כתיב(תהלים פט) כרתי בדית לבחירי נשבעתי לדוד עבדי: ז׳ אבות (י) שכנו
 בכבוד עולט ולא שלטה בהן רמה ותולעה ואלו הן. אברהם. ויצחק ויעקב ומשה
 ואהרן(יי) ועמרם אביהמ. וי׳׳א אף דוד שגאמר (שם טז) לכן שטח לבי ויגל
 כבודי אף בשרי ישכון לבטח: ט׳ גכגסו בחייהם בג״ע. ואלו הן חגוך בן
 ירד ואליהו ומשיח ואליעזר עבד אברהם וחירם מלך צור ועבד מלך הכושי
 ויעבץ בגו של רבי יהודה הגשיא ובתיה בת פרעה וסרח בת אשר ויש

 אומרים(י) אף (0 ר׳ יהושע בן לוי:

 פרק שני
 כל דרכיך יהיו לשם שמים. הוי אוהב את השטים וירא טן השטיס. הוי

 גוסחת הגר״א
 [א] ומטיל: [ב] שנפחח: [ג] תמשוך אחר פרפראות שמא : [ד] פדקך : [ה] אלא הוי טוב שכן שבחה
 של חודה: [ו] המה : [ז] יאכילך בקדשים הרחק מן החדעומוח שאם חחרעם על אחרים חוסיף:
 [ח] חפצו ללמוד עמך לא חאמד שטעחי ואם: [ט] לשם פעלן ודבר בהם לשמם: [י] לבקע : [כ] הבטחחך
 תהיה אמיתי: [ל] אינו שלך את: [מ] שהיא: [נ] בפרטיה.־ [ם] ואל תאמר בשביל מעשי החנונים הטיבו

 לי אלא בשביל מעשי שאינם חנונים הטיבו:
 הגהות מהריעביץ ג£׳א וי״א כוי. ניכ ומוציא כנגדי מירס. אע׳פ שמפורש ננתינ נערן גן אלסים היית. מפגי שסרח וגירש משם. והיינו נמי ללא קמשינ אוהיר ובכיו

 נפרד! המקכל [י1 ?יי:]: פיב ואמור. נינ נלנך [וכמ׳ש נכרכות דף יינו מיא לא מנעי ליה לאינש למימר סכי בוי]:
 נתלת
 פרס א ממולא . ריל ממולא ממדות הסוכות ומצאתי כגירסא אחת כתונ ממולח והיא היא דממולח הוא
 מלשון מעורנ מכל המרוח. אכן הגירסא היותר נכונה כחוכה כספר ראשיה חכמה וגרס ממולא כל נווב

 יעקב
 נגי׳ אתרת מצאתי חשבון יפה ופרע סוג ולדעמי גי׳ זו ננונה ע׳פ מס שנמנ נספר ראשימ מנמה נשער ראשון
 מפרק לרך ארן וזיל יהא מ״מ נאה במשאו וכמתט כיצד אס יש לו ליפרע ידקדק על עצמו ויפרע יותר ממס
 שיש לו ליתן יאל ידקדק כל כן עם נני אדם אס יש להם ליתן לי שזס דנר מפני שנמצא באומר שלי שלי ושלך
 שלך שזהו מידמ סדום עכיל ואיכ מיק מכא משכון יפה ופרע טוב אם יש לו לימן לשוס אדם ימשוכ יפה ייפרע
 יושר מה שראוי לימן ג דע שמן היוס לממר. גס גזה מצאמי כספר ראשימ מכמה סוף שער ג׳ מפרק דיא
 גי' נכונה והיג הסס דע מס שכין סיום למתר בין שלך גין שאינו שלך את שגידך סיום לממר אינו שלך
 ושאינו שלך למה יהא שלך. והעושה את שאינו שלו שלו עציו הכתוכ אומר הוי המרכה לא לי ־• עב עינו. טיפ
 הוא והציל עכ טיט יהיא סיפא דקרא סף המרבה כיי: ונוח לתשמורת• פרשתי כמסכת דרך ארן רכה פרק ג׳
 ע׳פ פירוש הריע כמשכת אנזת. אכן מצאתי גשפר ריח שער הנ׳צ פ״ אחר וזיל הוי קל לראש פ" אל תדכר
 כפני מ׳ שגדול ממך אלא עמוד לפניו ותשמשנו והקל עצמך נגדו. ונוח לתשחורת כהפך יככד אצל קטן ולא
 יקל עצמי אצלי: ורווח נחף. נשער מ״ל גרס הכי הוי סוחר טוב ומשלם טוב ומבקש טוב: ובורח מן
 הענירה נציל וטרח מן העבירה קלה שמא תביאך לחמורה יניה הגי' נשפר ריח : ואל חשחחוה לדבריך.
 ריל שלא חדנר מהרה נלי מיהין ולנשוף צריך אהה להשחחוה נגד מבירך ולמחול על דבריך אלא תחשונ תחלה
 לרנר דכריס סמחיישכיס על לכ שומעם. ולם׳׳א דגרסי ואל השטח לדנריך נמי ניחא שלא ההא צריך להשהעח
 ולהחנפל נשביצ דבריך: אלא שהטינ לך. יוחד ניחא גירסח הגליון דגרס ממה שהטינו לי ריל אם הטינות
 לחנירך אל חאמר משלי הטינוחי לו אלא ממה שהטינ ל׳ הקניה ונלאיחא נמסכה אנוח הן לו משלו שאתה
 ושלך שלי: בשביל מעשיו. נציל כשביל מעשי ההגונים ר׳ל אם הטיב לך המקום אל תתלה בזכותך אלא
 אדרנה תדאג שהטיט לך נשכיל מעשיך שאינם הגונים ולכן נשנו לך שכרך כעוסיז כדכתיב ומשלס לשנאיו אל

 פניו להאבידו : סליק פרק שני
 פרס ג ותן שנר לפסיעותך. ר״ל שילך לדנר מצוה ולגמול חסד וכיוצא כה וכזה יהיה שכר טונ לפסיעותיך:
 1 ובן כיוצא כה. הלשון הזה מגומגם ומצאתי כספר אחד דגרס הכי כיוצא נה אס הקלח כמצזה אחת

 סופך שתקל נמצוה אחרת: ואין לך בצערך. גס כזה מצאתי כס׳ מ״ל הגי' יותר נכונה וכציל ואין לך שכר
 נצעריך ר״ל אפיל! אס תצער עצמך על זה אי! לו שנר לפי שאתה גרמת לך לפי שהקלת במצוס אחז!:
 מעבירים אותך כו׳ ׳ נדאיתא נמשכת אטת כל המנעל תורה .מעושר סופו לנטלה מעיני והיינו שלא

 ברצונו

 [לפניני נגמ׳ קדושין דף כט: הגי׳ ממולמ]: ומטנף כסותו. נספר רימ גרם ומתעטף נכסיתו לפני רגלי תיח
 כפתח קטן כו׳. ריל אס מפתמ היא קסנס מקומת ארס וצריך אדם לשומ בכניסתו ואס נננס נס לפי מומי מונט
 ראשו במשקוף והיינו דקאמר שמננל סיקרימ: זכור איוב נו׳. ר״ל ככל מה שאירע לך המנתם עצמך במי שלקה
 יומר כדמפרש אס לקימ בממונך זכור איוכ שלקה כממונו וגגופו ואס לקימ בגופך זכור דהן ואבירם שירדו מייס
 שאולה ולא נשאר מהם שריד ופליט : שמא תאכל יותר מדאי. ומצאתי גירסא אתת דגרס סכי אל תנוש מן סשנ״ס
 שלא תאכילם יותר מדאי: גדול יהיה בעיניך כקטן. דיל אס אמרו עליך דגר גדול יהי בעיניך כקטן וכגירסא
 אחרת מצאתי כהדיא דגרס הכי אס אמרו אמרים עליך דבר גדול יהיה בעיניך כקטן: שאין שכמה כו׳ עירגוכ
 דברים יש כאן ובספר קטן מצאהי דגרס הכי אל יהי פקדונך ופרקך רע שאין שכחה של חורה אלא יהי פרקך נאה
 שנן היא שנחה של חורה הוי אוהנ אה ההורה ומננדה עינ גירשה זו היא ננונה יוסר: שכן מצינו כיעקב
 כו׳. נ״ל מיפ מיש רשיי פרשה ויגש על הפסוק ויאסור יוסף מרננחו ויעל לקראה ישראל אניו גשנה וירא
 אליו ויפול מל צואריו ויגן מל צואריו מור ופרשי׳ אגל יעקנ לא נפל על צוארי יוסף ולא נשקו ואמרו רנוחינו
 שהיה קורא את שמע [ועי׳ כמסכת כלה רנה׳ פיכ]: הוי אוהכ אח סשמא נו׳. נ״ל שציל ושנוא אח המה
 בכך ריצ שיהא אדם רואה את הנולד וידאג מכל דנר שמא ינא לידי ענירה וזהו הוי אוהב את השמא ואל
 תאמר נואש לנל דנר ולומר מה נכך וזהו ושנוא את המה בכך שאל תאמר מה בכך: קדשי קדשים. מי׳
 אחרת מצאתי שמא יאכילך קדשי קדשים: וי״א אף ריב׳ל. בילקוט דף"נ הגירסא כמ״ש כאן על הגליון וייא
 הוציא חירס מלן צור כו׳ ולפ׳ז הי״א נמ׳ סיל דתשעה כינהו אלא דמפיק חירם ומכניס כמקומו ריכ״ל ועיין
 מזה כחום׳ כינמות דף טיז עיכ נד״ה פסוק זה שר העולם אמרי שהניאי הך נריימא דמסכת דרך ארן:

 סליק פרק ראשון

 p""fi ב ואל תשא פנים לעצמך. הלשון מגומגם וכגי׳ אחרת מצאתי ואל חבוש עצמך לומר לא שמעחי:
 לשם פעולתן. ובמסכת נדרים גרסינן לשם פועלן ופי׳ הר״ן דהיינו הקכ״ה שיעשה כל מעשיו לשם
 הקניה וכדמפרש הכא לדבר בהן לשמים ולא לשום פנייה או להתפאר מנני אדם •י חשבן יפה ופרק טוב.
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 וזהב: רגליך שלא קדמוך לדבר עבירה. מה יעשר! לך מלאך המות. דברי

 אלה התריתי לפגיך ומה שתרצה תעשה ולא תאמר [לא] התרו בי:

 (אלו הפרקים נמצאו במחזור וויטלי)

 פרק חמישי
 מי שהוא ת״ח לא יאכל מעומד לא ילקלק באצבעותיו ולא יגםה בפגי הבירו
 טיעוט שיחה טיעוט שחוקטיעוט שיגה טיעוט תעגוג טיעוט הן מיעוט לאו
 לאו: (ח) לעולם יהא אדט יודע אצל טי הוא יושב ואצל טי הוא עוטד ואצל
 מי מיסב ואצל מי הוא מםיח ואצל טי הוא חותם שטרותיו: בארבעה דברים
 תלטידי חכטים ניכרים.00 בכיםן בכוהן בכעםן ובעטיפתן. וי״א אף בדיבור:
 הדר תורה חכטה. הדר חכטה ענוה. הדר ענוה יראה. הדר יראה טצוה .
 הדר טצוה צגיעות. לא יהא אדם ער בין הישינים ולא M ישן בין העיריט.
 ולא בוכה בין השוחקים ולא שוחק בין הבוכיט. ולא יושב בין העוטדיט.
 ולא עוטד בין היושבים. ולא קורא בין השוגים. ולא שוגה בין הקוראים.

 כללו של דבר אל ישנה אדט ממנוע הבריות:

 פרק ששי
) ולא יצא י  ארבעה דברים גנאי לתלטידים לא יהא אדם טחשיך בדרך (
 כשהוא טבוםם ולא יכנס לבית הכגםת באחרוגה ולא ירבה
 בישיבת של עמי הארץ: לכניםההנדולקודט. ליציאה הקטן קודם. לעליית
 הסולם הגדול קודם. לירידת הסולם הקטן קודם. לבית הוועד הגדול קודם.
 לבית הכלא הקטן קודם. לברכה הגדול קודם. והטהלך שואל בשלום היושב.
 לא יהא אדם טיסב בפגי טי שגדול טטגו: בא לפרום את הככר בוצע טטקוט
 הצלי. ואם בא לאכול את הצגון ובצל אוכל ממקוט העלין ולא יטול את הככר
 ויתלוש W (בו שיש) ויחזרגו על השולחן: בא לשתות ברבים הופך פגיולצד
 אחר וישתה. ולא יהא אדם לא גוקדן ולא עומקן ולא גרגרן. ומותר על קלקלתו
 ואיגו מתכבד (כ) מקלון חבירו: תחלת עבירה הרהור הלב. שגיה לה ליצגות

 שלישית לה גסות הרוח. רביעית לה אכזריות. חטישית לה הבטלה. ששית
) בי יחגן  לחשגאת חגם. שביעית לח עץ הרע. הוא שאמר שלטה (מעלי מ

 (את) קולו אל תאמן בו וגו׳:

 פרק שביעי
 0") שבעה דברים בגולם ושבעה בחכט. חכמ איגו מדבר בפני מי שגדול
 טטגו בחבטה ובםנין ואיגו גכגס לתוך דברי חבירו ואיגו גבהל
 להשיב שואל כעגין וטשיב כהלכ׳ ואוטר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון ועל
 מה שלא שמע אומר לא שמעתי וטודה על האטת וחילופיהן בגולט: ת״ח צריך
 שיהא צגוע באכילה ובשתייה ברחיצה ובסיכה ובגעילת הסגדל בהליכתו
 ובעטיפתו ובקולו וברוקו ובטעשיו הטובים. מה כלה זו כל זמן שהיא בבית
 אביה מצגעת עצמה וכשהיא יוצאת מפרסמת עצמה ואוטרת כל טי שיודע בי
 עדות יבא ויעיד.כך ת״ח צריך שיהא צגוע במעשיו ומפורסםבדרביו. רודף אחד
 האמת ולא אחד השקר •אחר האמונה ולא אהד הגזל. אחר עגור. ולא אחר הגסות,
 אחד השלום ולא אחר המלחמה. (ט) אחר עצת זקנים ולא אהד עצת הילדים.
 0) אחר הארי ולא אחר האשה:M איזהו מכבד מאכיל ומשקה מלביש ומגעיל
 ואיזהו המבזה לא ישב ולא ידבר במקומו
 (ס) יפה שתיקה לחכטימ ק״ו לטיפשים
 חכם יחשב [משלי יז] ואין צ״ל חכם טחריש:

 פרס שמיני

 אט גטלת שאיגו שלך. את שלך יטלו ממך. והוי זהיר בקדשים בין
 בנתינתן בין באכילתן. הוי עלוב ואהוב [א] להשיב ליודעך [ושפל רוח בפגי
 כל האדם לאנשי ביתך יותר טבל אדם ואם תתרעם ותלחם עם ביתך סופך
 לגיהנם ס״א] עלוב ואהוב לכל אדם ולאנשי ביתך . תחלת נדרים פתח לאולת.
 תחלת טומאות פתח לעבודת כוכבים. תחלת קלות ראש בגשים פתח לגיאוף:
 אם ערבת ערבת על טגת לשלם ואם לוית לוית ע״ט לפרוע. ואט הלוית
 הלוית ע״מ לתבוע. הוי מחשב [נ] להשבה ולהפסיק את החשבון. (א) קגה
 שם טוב קנה לעצמו. קנה לו דברי תורה קגה לו חיי העוה״ב. אין הביישן
 לטד. ואין הקפדן טלטד [ואין עם הארץ חסיד ואין בור ירא חטא] ולא כל

 המרבה בסחורה מחכים: [ושים עצמך בתורה יותר טעל סחורה]: חטש עשרה
. נאה בביאתו. W חסיד בישיבתו. ערום  מדות נאמרו בת״ח ואלו הן
 ביראה. פקח בדעת. חכם בדרכיו. כונס וזכרן. מרבה להשיב. שואל כענין
 ומשיב כהלכה. [י] ומשיב על כל פרק ופרק דבד. הולך אצל חכם. ולמד
 ע״מ ללמד. ועל מנת לעשות: אל תהא כאסקופה העליונה [יי](ב) שמונעת
 את הדגלים(וסופה להסתר ס״א). ולא כאמצעית שכל היושב על ידו זועף
 וסופה להסתר. היה כאסקופה התחתוגה שרוב בגי אדם דורסין אותה לסוף

 כל הבגין כולה גסתר והיא במקומה עומדת:

 פרק רביעי
 תלמידי חכמים נאים בחבורה. ואין עמי הארץ־ נאים בחבורה. 0) העוסק
 בטקדא טדה [י] שאיגה טדה. בטשנהטדהשנוטלין עליהשכר.
 תלטוד אין לך טדה גדולה טזו. ולעולט הוי רץ לטשגה יותר טן הש״ס .
 עשה תורתך בחנם ולא תטול עליה שכר שהטקום נתנה בחגם. (י) ואין
 נוטלין שכר על דברי תורה. ואם אתה נוטל שכר על דברי תורה נטצאת
 טחריב את כל העולמ כולו: אל תאמר אין לי ממון. שכל הממון שלו הוא
 שנאטר (חגי ב) לי הכסף ולי הזהב(אטד) [נאוט] ה׳ צבאות. אט עשית צדקה
 תזכה לממון. ואם זכית לממון עשה מטנו צדקה בעוד שהוא בידך קנה טטנו
 העולם הזה ותנחול העוה״ב ש שאם אין אתה עושה ממנו צדקה יעוף פתאום
 שנאמר (משלי «) התעיף עיניך בו ואיננו: אל תאמר איש חכם פלוני ואני
. ואל תאמר איש פלוני עשיר ואני איני  איני חכם. שלא שמשת כיוצא בו
 עשיר. (ה) שאין בל אדם זוכה לשתי שולחנות. ואל תאמר איש פלוני נאה
 ואני מבוער. שבשעת המיתה 0) אדם [ח] עושה כנבלה. ולא עוד אלא
 שהנבלה מוכרה לנכרי או נתנה בחנם ונבלת אדם אין כל בדיה יכולה להשניה
 עליה. [אל תאמר איש פלוני צדיק ואני איני צדיק ששניכם עתידים ליתן
 את הדין ס״א] אל תאמר איש פלוני נבור ואני חלש. שאין גבורה אלא
 בתורה שנאמר (תחלים קג) ברכו ה׳ מלאכיו נבורי כח עושי דברו לשמוע
 בקול דברו. דברי אלו יהיו על לבבך. דע מאין באת ולאן אתה הולך
 ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. אל תתן עיניך בממון שאינו שלך.
 שהן משקעות שעדי הרקיע . 0) ואל תתן אזניך לשמוע דברים בטלים.
 שהן נכוות תחלה לאיבריך [ואל תתן עיניך בממון שאינו שלך שהוא מאפיל
 אותך כאישון לילה ואפילה ס״א] ואל יספר פיך לשון הדע שהוא נכנס תחלה
 לדון. ואל ימצא בידך לשון הרע לא דבר רע ולא דבר נזל שכל אבריך יעידו
 בך. ואל יקדמוך רגליך לדבר עבירה שמא יקדמך מלאך המות. אל תתירא
 מב״ד שלמטה. שהרי עדיך אוהבי ממון הם. אלא היה מתירא מב״ד של
 מעלה [ט] [שהרי יש לך עדים] שיהיו מעידין בך למעלח. ולא עוד אלא

ף רך כקנה שהרוח נושבת בו לכל רוח שתרצה שאין התורה מתקיימת ן  ן
 אלא בטי שרוחו נטוכה עליו(ע) לטח נטשלה תורה לטים לומר לך מה דרכו
 של מים איגן הולכין למקום גבוה אלא למקום נמוך כך אין התורה טתקייטת
 אלא בטי שרוחו נמוכה עליו: הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו וקרב לדבר

 גוסחת הגר״א הטתקבל
 [א] לבל אדם ולאנשי ביתך יותר מכל חחלת דברים פתח: [ב] חשובה ולפסוק: [נ] נאה ביציאתו:
 [ד] שומע : [ה] שמחבל אח הפנים ולא כאטצעית שטנקפת אח הרגלים וסופן להםתר אלא הוי :
 [ו] ואינה: [ז] ואם: [ח] געשה: [ט] שעדימ מעידים: [י] ואפילה : [כ] מריבה: [ל] ורוע . רגליך:

 [ס] יהא : [נ] בשיניו: [ם] מכבד אח חכמים איוהו מכבד את חכמים :
 יעקב

 פרק ו מחשיך כדרך. שלא יצא כלילה כדרך וכמס׳ נרכומ דף מיג גרסי׳ אל יצא יחידי כלילה ומפרש
 1 השים הטעם משוס חשדא ומשמע דאפי׳ נעיר אל יצא יחידי כלילה משוס חשדא חנות וסייס שם

 נגמ׳ וה״מ דלא קכיע לי׳ טימא אנל קכיע ליה עידנא מותר: כשהוא מנוסס.מפרש שס נגמ׳ דוקא במקום שהם
 משודין על משככ זכור: ולא יכנס לכיה כו׳. מפרש נגמרא משוס דקרי ליה פושע סרשיי מתעצל והחם
 גרסינ; כיח המדרש אמנם חד טעמא אית נהי: בישיבתו של ע׳ה. דלמא אתא לאמשוכי כתרייהו:
 לבגיםה הגדול נו׳. לא מצאתי טעם נכל אלו יגיל ט״פ דאיתא נמס׳ נרנוח [דף סא] נגדילה מחחילין
 מן הגדול ונקלקלה מתחילי! מן הקטן ויליף לה התסמקרא ולפ״ז ייל רהיט נכל אלו דהוי כמו קלקלה מש׳׳ה
 מתחילי! מן הקטן: ממקום הצלי. היינו ממקום שנאפס יפה נדאיתא לעיל נמס׳ דיא רנה: ויתלוש נו
 שיש. ט״ס הוא וכצ״ל ויחלוש נשיניו ויחזירנו על השלה!: בי יתכן את קולו כוי. אסיפא דקראי סמיך דנתיכ

 נמריה כי שנע תיענית נלנו והייני שנע מדות דקמשינ הנא: סליק פרק ששי

 פרס ז שואל כטנין ומשינ כהלכה. מדא חשינ להו דאליכ המניא סוי אע״כ מדא נינהו וכמ״ש לעיל נשם
. ר״ל מי שיודע עדות שזניתי יבוא  1 מתני׳ דאבות עיש וגס מזה ראיה למ״ש למיל: כל מי שיודע נו׳

 ויעיד וכ״כ המיכ כמדרש רכה פרשת כי תשא דשם איתא נמי להן מאמר: איזהו מככד כו׳. כמס׳ קדושין
 [לא:] איתא הכי גבי כיבוד אכ ואס אכל הכא לא מיידי למיל מכיבוד אכ ואס. ואפשר דני היכא דמצינו
 גני כיבוד אכ ואס דזהו קרי כיבוד הינ אמרינן גבי כבוד מ״מ : תגי ריח יפה כו׳. לכאורה קשיא רישא
 אסיפא דמרישא משמע דשתיקה יומר טוכה לטפסים ומסיפא משמע איפכא וכאמח כמסי פסחיס סיפ מי שסי׳
 טמא לא מסיים בסיפא ואציל לחכמים אכל כירושלמי דפסחיס הגירסא כמו הנא וכתכ שם ביפה מראה ליישב
 בשם במל מין יעקכ וזיל דאין הינ דשתיקה תצדק יותר כטפשיס אכל מה שאמר חכם יחשכ יצדק יותר בחכמים
 והיוח זה ג״כ כטפשיס הוא חידוש שעם היוח טפש יחשכ לחכם מפני שתיקתו מיכ אכל עדיין קשה לפ׳ז הא
 לקתגי הכא יכן אמר שלמה גס אייל מחריש כיי ללשון וכן לא תצדק דהא מילתא אחריתא היא. אכן מצאהי
 פי' נכון מאד מל מאמר זה כספר בינה למיתיס דרוש סיג דף קס״ד ע״א וזיל ולי אפשר כי הוא מהמבואר שאין
 ליכור כל האנשים שווים בנושאיהם כי כל אחד ידכר כמה שמחעסק כענין פרטי מיוחד אליו לפי מלאכתו שהחכם
 ידבר כענייני חכמה ודעת והטפש ההמוני ידבר במילי דעלמא ודברי הבאי ואין ספק שיושר יצדק כדבורו מי
 הוא כמל מלאכה אוהו הדיבור מזולתו שאינו ממניינו ולא גטה מטכמו אליו ועתה אמר ריח כי אפילו החכמים
 המדנריס המיר נדנרי חכמה חהי׳ אצלם השחיקה יפה מאד שישחקו מלדבר כדברי חכמחס כסי הזמן והסיכה
 המתחיינח כן עס היוה החכמה היא מלאנתס הפרטיה וניש לטפשיס שנאוח להס השחיקה מדנר מכמה שאין
 להם מנוא נה וכן תמצא ממש לשלמה עיה ששמר סדר זה עצמו ללמד קיו טל השתיקה דמי שאינו שייך נאומו
 לכר ממי שהוא כעל אותה מלאכה כי אמר גס אויל מחריש שר״ל נמלת גס שאפי׳ האויל כשיחרש וישתוק מדנרי
 סנאי שסם עסקי רנריו נייחוד יחשכ לחכם ואציל לחכם מחריש מדכרי כטלה שאין זה מעגין המהם וטכעו
 מכיל. ולפיו מיושכ שפיר הלשון וכן אמר שלמה דהוי ממש רומס כדומם : אויל מחריש. טיס הוא ונציל נס

 אזיל מחריש זכיכ בקרא וזהו עיקר הצימוד נמיש נשם הנינה לעסיס: סליק פרק שביעי

^ ם ה  (ישעיה נח) וזרח בחשך אורך ואפלתך כצהרים(הט) אזגיך שלא שמעת ב
 דבריט בטלים הם יקשיבו לך שלום בעולם ויאזינו לחיי העוה״ב שנאטר(שם ל)
 ואזניך תשטענה דבד טאחריך לאטד זה הדרך לכו בו כי תאטינו ובי
 תשטאילו. פיך שלא סיפר לשון הרע עליו יהרגו כל בעלי W הרונים: פיך
 שעסק בתורה עליו יתברכו כל בעלי ברכה. ידיך ששמרת מגזל. טה יעשו לך
 כל בני עולה: ידיך שלא קפצת טן הצדקה. טה יעשו לך כל בעלי [ל1כסף

 הגהות הגרי״ב
 (א) [אבות פרק נ]: (ב) ס״א שמננפוח : (ב) [כ׳מ דף לג.]: (ד) [נדרים דף ל3]: (ה) [ברכות דף ה:]:
 (ו) סיא אתם חשובים: (ז) [כתובות דף ה:]: (ח) [סנהדרין דף כג.]: (ט) [מירונין דף סס: מ״ש]: (י) [כרכות
 דף מג:]: (כ) ס׳א והגר״א בקלון: (ל) [אבות פיה]: (מ) [מגילה דף לא:]: (נ) [ברכות דף סא. עירובי!

 דף ימ:]: (ם) [ססמיס דף צנן.]: (ע) [תמנית ז.]

 נחלת
 ברצוני: תחלת נדרים כו׳. שמא יענור על נדרו ואז נקרא כסיל כדנתיכ בקהלת נאשר מדור נדר לא מאמר
 לשלמו כי אין מפן בכסילים ופירש״י כסילים היינו מי שנודר ואינו משלם: הלוית מימ לתנוע. ריל כשם שאס
 הלוית הלוית כודאי ע״מ לתבוע כך אס לויה ההא דמחך מימ לשלם ובספר אמד ראיה׳ שמהפך הנוסמא ושני
 ברישא אס הלוית הלוית לתכומ ואפ לוית לוית מימ לפרוע ולגירסא זו מתיישב היטכ לפרש כאשר פרשתי [וע׳
 נמס׳ נלה רבתי 9׳ס]: הוי מחשב כו׳. בצ׳ל הוי מחשב צהפסיק החשבון: קגה צעצמו. ר׳צ אם קנה שם
 טונ קנה עצמותו דאס אין שס טוכ היו כלא היו כינ התייט פ״ד דמס׳ אנות יע״ש פי' אחר: גשים עצמך
. נכלל קחשיכ ט״ו ונפרט ׳ ו  כתורה. נציל ושים מצמךולנך כתורה יותר-מכל סחורה: חמש משרה מדות נ
 אינן רק יי׳ד ואפי׳ אס נחשונ שואל כמנין ומשיכ כהלנה לשתיס אפיה אינן רק י׳ד אנן מצאתי נספר אחד
 לקחשינ נמי מרכה לשמש ומרבה כישיבה ולפי! יש לומר דשואל כמנין ומשיב כהלכה נחשונ חרא ואפ״ה הוי טיו
 יכן מוכח מפרק ה' דמסכת אנוח גני שנעה דנריס נחכס דקחשיכ שואל נענין ומשינ להלכה נחדא ומפרש
 הרע״כ מחוך שהחלמיד שואל כענין אז הרב משיב כהלכה כדאמרינן בעלמא [שנח ג:] כי קאי רני בהאי מסכח לא
 חשיילי׳ כמסכה אחריחא: ומוסיף מל כל פרק דבר. כציל ומשיב על כל פרק דבר: דורשין אוהה. כציצ דורסי!
 אוהס ואס כל הניס נסחר היא נמקומה מומלח ובא ללמל מל מלס הענוה שיהא לומה כאסקופה החחהונה

 שהיא קיימה לעילם: סליק פרק ג׳
. מה שיש לדקדק נזה מיין נמס׳ סופרים פ׳ ט׳ו הלכה ׳ י  פרס ד תלמוד אין לך מרה נו׳ ולמולה הוי נ
. במסי נדרים דף ליז ונמס׳ ננורוה יליף מקרא דכחינ ׳  י וי״ו ושם פרשחי: ואין נוטלי! שנר נו
 ראה למדתי אתפס חקיס ומשפטים נאשר צוני ה׳ ודרשי׳ מה אני נחנס אף אחה נחנס ומסיק שם דדוקא טל
 מדרש אסור ליטול שכר אבל טל מקרא מותר מוטל שכר פיסוק טטמיס וכיכ הרמנים פ״א מהלנות ת״ת: אל
 מאמר אי! לי ממו! כו׳. ניל דקאי אדלמיל שקאמר שאי! ליטול שכר מל דית וט״ז קאמר ואל תאמר שאי! לי
 ממון לפי שכל הממון של הקניה ונרצונו יזמין לך ממון ונספר אחד מצאתי כהדיא שגרס ואל
 מאמר אין ל׳ ממין. זלגי' זו׳ מוכח להדיא לקאי אללעיל: הט אזגך כוי. כציצ אמין שלא שמעת בהם לכריס

 בטלים כי׳: סליק פרק רביעי
 פרק ד, לא ילקלק כאצכמותיו. ר״ל שלא ילקלק המאכל הדבוק באצבעותיו מפני שהוא דרך רטבתנות וכן
 1 לא יגסה בפני חנירו דהיינו להפך המאכל בפיו מצד אחד לצד השני והוא מלשון הגמרא מגיס

 בקדירה: מיעוטה!. ניל שציל מיעוט הן הן במו גבי מיעוט לאו לאו וטעמא דאמר" במס׳ שכומות דף ליו
 ע״א דהן הן הוי שבועה ולאו לאו נמי שבועה ומשיה לא ירגיל הת״ח לומר ב׳ פעמים הן או ב׳ פעמים לאו טל
 כל דכר: בארבעה דכריס ח״ח כו׳. כמס׳ עירוכין דף סיה קתני סתם אדם ניכר משמע דקאי על כל אדם
 שמהוכן ניכר אס אדם הגון הוא אי לא: בכיסן. פי׳ כשנושא וטחן מס כני ארס אס כאמונה הוא עושה:
 בכוסן. אס דעתו מיושבת עליו ביינו: בכעסן. שאינו קפדן יותר מדאי: ובעטיפתן. ר״ל בהילוכן
 ובמלבושיו וכמס׳ עירובי[ לא קחשיכ בעטיסחן ולא קחשיכ רק בכיסו ובכוסו וככמםו וייא אף בשחקו: וייא אף
 בדבר. כצ״ל אף בדיבור ואפשר דהיינו י״א דהסם דקאמרי אף בשחקו דהיינו שאינו משחק כשמדבר והוא ודאי

 מלת תימ לפי שאסור לאדס למלאות פיו שחיק ־. סליק פרק חמישי



ט ק שמיני נ ר ץ זוטא פ ר ך א ר ת ד כ ס  מ
 המתקבל ולכל היוטה לו והוי זהיר טהיועצך לפי דרכו(א) וכל המעביד על שנאמר (הושע י) חבור עצבים אפרים הנח לו: אם יש ביניהן מחלוקת טר!
 מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו שנאמר (מיכה ז) טי אל כטוך נושא עון«י׳*נאטר בהן(שם י) חלק לבס עתה יאשטו. (הא כיצד) בית שיש בו מחלוקת
 ועובר על פשע למי נושא עון לטי שעובר על פשע: כל המתנכל בדברי תורה ״,־ סופו ליחרב [י] וחכ״א מחלוקת בבית הכנסת סופה להתנזר: ב׳ ת״ח הדרים
 סופו להתנשא בה שנאמר(משלי ל) אם נבלת בהתנשא. (ב) אם נבלת בדברי בעיר אחת והם בתי דינין וביניהן מחלוקת סופן למות: אבא שאול אומר
 תורה M בהתנשא שכל המתנכל על ד״ת מוסיפין לו חכמה על חכמתו מחלוקת בתי דינין חורבן העולם: אבא איסי בן יוחנן משום שמואל הקטן
 שנאמר(שם ט) תן לחכם ויחכם עוד. כל זטן שאדם חוטא מורא הבריות עליו אומר העוה״ז דומה לגלנל עינו של אדם. לבן שבו זה אוקיינוס שמקיף את
 וכל זטן שאינו חוטא מוראו על הבריות. 0) וכל הטזלזל בדבר אחד בד״ת חייב כל העולם. שחור שבו זה העולם . קומט שבשחור זה ירושלים. פרצוף

. כל שאץ לו בושת פנים בטהרה [הוא] שבקוטט זה בית המקדש שיבנה בטהרה ביטינו וביטי כל ישראל אטן: M כרת שנ׳(במדבר טי) כי דבר ה׳ בזה 
) וכל שיש לו בושת פנים לא י ) . ם  חוטא. שנא׳(ישעיה ג) הכרת פניהם ענתה ב
 פרה עשירי בטהרה [הוא] חוטא שנאמר(שמות כ) ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי

 תחטאו: (כל ת״ח המזלזל בגט״י ה״ז מגונה. מגונה ממנו) האוכל לפני האורח״^רבי שמעון בן יוהי אומד(ט) שבוע שבן דוד בא שנה ראשונה טתקייטת
. שניה חצי רעב טשתלחין. שלישית ( י והמטרתי על עיר אחת ונו׳(עמוס ד  ש . מגוגה ממגו אורח מכגיס אורח. מגוגה ממגו האוכל לפני ת״ח, אורח פ
 המטריח [י] אורה מגונה משלשתן.ר״מ אומר הגוטלמלפגיווגותןלבן בעל הבית. רעב גדול וםתים בו אגשים וגשיט וטף וחסידים ואגשי מעשה מתמעטים
 (ה) מעשה היה והרג בעל הבית את בגו. כל W המשפיל את עצמו מכוין את ותורה משתכחת מלומדיה. רביעית שובע ואיגו שובע. חמישית שובע נדול
. בששית קולות. בשביעית מלחמות. במוצאי  שמועתו וכל העובר על דברי חכמים חייב כרת וכל הפוסל פסול. (י) אר״ע אוכלים ושותים ושמחים [ש]
 כך היה תחילת תשמישי לפגי חכמים פעם אחת הייתי מהלך בדרך ומצאתי שביעית בן דוד בא: רבן גמליאל אומר (י) דור שבן דוד בא בית הועד
 מת מצוה וגטפלתי בו בארבע׳ מילין עד שהבאתיו למקום בית הקברות יהיה לזגות. הגליל יחרב. ואגשי הגליל יסובבו מעיר לעיר ולא יהוגגו.וחכמת
 וקברתיו וכשבאתי והרציתי דבריט לפני ר״א ור׳ יהושע אמרו לי כל פסיעה סופרים תסרח. ויראי חטא ימאסו פני הדור כפגי הכלב והאמת געדרת
 ופסיעה שפסעת מעלה עליך כאילו היית שופך דמים [י] אטרו להם לטח וסרטרעטשתולל: (ב) רבי נהודאי אומר דור שבן דוד בא. נערים ילבינו זקנים
 בשעה שנתכוונתי לזכות גתחייבתי [ז] כרשע בשעה שלא גתכווגתי על זקגים יעמדו לפגי גערים. בת קמה באמה. כלה בחמותה. ואין הבן מתבייש
 אחת כמה וכמה באותה שעה לא זזתי מלשמש לחכמים [ח] הוא היה M מאמו: ד׳ גחמיה אומר דור שכן דוד בא עזות תרבה והיוקר יעוות.
 אומרדלאשיטש לחכטיםקטלא חייב: הכגיסן למרחץ בתחילה מעביר מםוהבי^והגפן(לא) תתן פריה . והיין יהיה ביוקר. והמלכות תהפך למיגות. ואין
 ואח״כ מעביר את המגעלימואח״כ מעביר את הטכגסייט ואח״כ טפשיט את"י תוכחת א״ר יוסי טבא M תלת ווי לחדא דאזלא ולא אתיא. הואהיהאוטר
 החלוק: הגכגס למרחץ גותן 0) כבוד ליוצא. והיוצא מן בית הכסא גותן (ל) הגרע והבורסקי והבגאי אין מעמידין מהם פרגס על הצבור. ואין מעמידין
 (ח)כבודלגכגס: טהם אפוטרופוס. הוא היה אומר(מ) יושבי כפרים והולכי מדבריות חייהם
 עד כאן מן המחזור וויטרי איגן חיים. וטטוגם איגן שלהם. ובגיהם איגן שלהם.00 ארבע פרוטות
 י8דר* Ytvwfn אין בהם סיטן ברכה(ם). ואלו הם שכר כותבין. שכר טתורגטיגן. ושבר הבא
) V &n ממדיגת הים . והגושא אשה לשום כתובה שאין מורישין לבגיהס ולבגי - , ' -  ג
 לבי אליעזר הקפד אומר התרחק מן התרעומת. שאם תתרעם על אחרים בגיהם. יש גושא אשה לשום זגות. ויש גושא אשה לשום ממון ויש גושא
 תוסיף לחטוא. הוי אוהב את המוביחך [כדי שתוסף חכמה על חכמתך] אשה לשום גדולה. יש גושא אשה לשם שמים: הגושא אשה לשום זגות
 ושנא את הטכבדך כדי שלא תתטעט מחכמתך: הוי אוהב את בית הכנסת עליו הכתוב אומר(הושע ה) בה׳ בגדו כי בגים זרים ילדו [ב] עתה יאכלט
 כדי שתטול שכרך בכל יום. הוי אוהב את בית המדרש כדי שיבואו בניך חדש את חלקיהם. (ם) חדש נכנס וחדש יוצא וממונן M כלה. והנושא אשה
 לת״ת. הוי אוהב את העגיים כדי שלא יבואו בגיך לידי אותה מדה: הוי לשום גדולה. לסוף שמורידין אותו טגדולתו. והנושא אשת לשם שמים
 אוהב את העגות כדי שתמלא את [ט] ידיך: הוי אוהב את החסידים כדי שתגצל סוף שיוצאין ממגו בגים שמושיעין את ישראל. הדר אלהים בגי אדם. הדר
 ממלאך התשחורת. הוי זהיר בקריאת שמע ובתפלה כדי שתגצל םדיגה שלז־ייאבגי אדם [י] כסותן. הדר תורה(הדד) חכמה. הדר זקגה שיבה. הדר בחורים
'ז יראת חטא. הדר עם הארץ מארה . (ע) קרא ולא שגה הרי [זה] בור .  גיהגם: יהי ביתך פתוח לרוחה כדי שלא יחסרו םזוגותיך: הוי זהיר בדלתי מ
 ביתך שלא יהו געולות בשעה שאתה מסיב באכילה ובשתייה טפגי [י] שדלתי שגה ולא קרא עם הארץ. קרא ושגה ולא פירש חכם. קרא ושגה ופירש
 ביתך טביאין אותך לידי עניות. והוי זהיר [כ] בכבוד אשתך שלא תהיה נבון. לא קרא ולא שנה נוח לו שלא נברא. חבטה ואין יראה בזויה. [ה] אין

 עקרה. הוי שמח ביסורין הבאין עליך. מפגי שמצילין אותך [ל] מחוליה של חכמה ואין יראה רשע גמור . חבטה ויראה צדיק גטור:
»v,L»tb. i-t-fr. מטה. והוי שמח על שולחגך בשעה שהרעבין גהגין ממגה כדי שתאריך ימים 
p חשדום i s [ף א ך [ מ  בעוה״ז ובעוה״ב: והוי שמח במתגה שגתת מתוך ביתך כדי שיכפה ם

 (מלאך המות). שגאמר (משלי כא) מתן בסתר יכפה אף ושחד בחיק חמה עזיז:המ£׳אמר דיב״ל גדול הוא השלום שהשלום לארץ כשאור לעיסה אלמלא
 אם מגעת עצמך מדבר מצוה מלאך המות יקדמך: אם פזרת רגלך על העגי שגתן הקב״ה שלום בארץ היתה החרב והחיה משכלת את 00 האדמ.
 ועל המצות גתקיים עליך (דברים כה) ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך: [י] טה טעם דכתיב (ייקרא כי) וגתתי שלום בארץ. ואין ארץ אלא ישראל
 אם שמרת פיך מלשון הרע תהא כל ימיך [ט] לשלום ואם העיז פגיו בפגי שגאמר (מלאכי ג) ואשרו אתכם כל הגוים כי תהיו אתם ארץ חפץ ואומר
,־א(זכריה א)(והגה כל הארץ יושבת ושוקטת). דור הולך ודור בא והארץ לעולם נ  מי שגדול ממגו סוף בה לידי בהרת. ואם מגעת עצמך מדבר מצוה ועסקתז
. מלכות באה ומלכות הולכת וישראל לעולם קיימים. אבל  בדבר עבירה סוף מתה אשתך במגפה שגאמר (יחזקאל כי)(ואתה) בן אדם ״י׳ עומדת(קהלת א) ש
 הגגי לוקח [ממך] את מחמד עיגיך במגפה. אס רצת לכבוד חכם M הווין שלמה אע״פ שדור הולך ודור בא מלכות הולכת ומלכות באה. גזירה הולכת
 לובניט ובנותמתוקגים(למעלה) ואם רצת לכבודעגי M הוויןלובגיםבעלי«;יאגזירה באה ומתחדשת על שוגאי ישראל. הארץ לעולם עומדת. ישראל
' לעולם עומדיןלאעזבן ולא [ח] מיעזבן לאכלין ולא מיכלין שנאמר(מלאכי ג) כי  תורה ומקיימי מצות בישראל! אם ראית חכם שמת אל תחזור מעליו עד מ
 שתוליכהו לקבר. [ע] שבחזירתך יספדו בשלומך בשלום פיגחס בן אלעזר. אם אגי ה׳ לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם. כשם שאני לא שניתי ולא אני
 ראית פגי חבירך שגתדלדל וטטה ידו אל תחזירהו ריקם [פ] שגאמר (קהלת ח) עתיד להשגות כך אתם בית יעקב לא כליתם ולא עתידין אתם ליכלות אלא
 שומר םצוה לא ידע דבר רע: אם הלוית לו מאומה בשעת דחקו יתקיים (דברים ד) ואתם הדבקים בה׳ אלהיכם חיים כולכם היומ: תטן תגיגן רשב״ג
 עליך (ישעיה נח) אז תקרא וה׳ יעגה: אם השפלת עצמך הקב״ה מגביהך. אומר על ג׳ דברים העולם קיים על הדין ועל האמת ועל השלום. א״ר מוגא
 ואם גדלת עצמך בפגי חבירך הקב״ה משפילך. ואם [*] יכבדוך אחרים בין ושלשתן דבר אחד הן געשה הדין געשה אמת געשה שלום. ושלשתן בפסוק
 בישיבה בין במסבה עשה עמהם שלום [כדי [ק] שיבוא ויגוח] על משכבך. אחד גאמרו שגאמר(יבדיה ח) אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. כל מקום
 וכן היה ר״א הקפד אומר [אהוב את] השלום ושגוא המחלוקת. גדול השלוםהנ,«א שיש משפט יש שלום(וכל טקום שיש שלום יש טשפט): א״ר יהושע גדול
 שאפי׳ עובדין ע״א ויש שלום ביגיהן כביכול אץ שכיגה יבולה לגגוע בהן״'׳ הוא השלוםשבשעהשעמדו ישראל ואמרו כל אשר דבר ה׳ געשה וגשמע(שמות

 גוסחת הגר״א הגהות הגרי״ב שמח
 [א] סופך להתנשא וכל המבקש דית מוסיפי!: [ב] וכל המזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולם וכל: (א) [ריס דף יז.]: (ב) [כרכות דף סג:] : (נ) [סנהדרין דף צנן.]: (ד) [עיי נדלים יף נ] : (יי) יייא
 [נ] מגונה : [ד] בעל חנית : [ה] המשמש ח״ח מבוץ שמועחו יכל שאין מכוין שמועחו חייב מיתה. רכס פיט]: (ו) [שמחות פיר עיי תום׳ כתוכות דף ח. ד״ה מכטלין ובסוס׳ מנילה כס. ד״ה מכטלין]:
 אר״ע : [ו] אמרתי להם ומה: [ז] לשמים בשעה: [ח] הלל אומר ננד שמא אבד שמיה ודלא אשתמש (ז) ניא מקום : (ח) ניא מקום : (ט) [סןהדרין דף צז.]: (י) [שם. סוטה דף מט:] : (כ) [סנהדרין
 חכמים קטלא חייב ודלא מוסיף פםיד ידאשחמש בחגא אזל ואבד. הנבנם למרחץ בהחלה מעביר סרבל: שם]: (ל) [עי׳ קדושין דף פב.]: (מ) [עירובי( דף נס:] (ג) [פםחיס דף נ:]: (ס) כקיר לעולם :

 [ם] שנותיך : [י] שמביאין: [כ] באשתך : [ל] מדינה של גיהנם . והוי: [ם] בשלום ואם העזה פניך (ע) [עי׳ קדושין ע.] : (פ) [סוטס דף ככ.]: (צ) בריר הארץ:
 בפני מי שגמל ממך סופך אחה בא: [נ] יהיה לך בנים : [פ] יהיה לך בנימ : [ע] כדי שבמיתתך תבוא

 ותנוח בקבר על משכבך . ואם: [פ] כדי שתנצל מכל רע: [צ] יריבו עמך בין: [ק] שבחזירתך יספרו בשלומך בשלום פנחס בן. אלעזר. וכן: [ר] בית הכנסת סופו להיות בית עיז (עי׳ יבמות צו ג) שני תיח
 הדרים בעיר א׳ וכן שני בתי : [ש] ותודה חוזרת על לוטדיה : [ת] מאביו: [א] תרי מתלת (ונ״ה נשכת קנכ א׳ עיש): [ב] והנושא לשם ממון עליו הכתוב אומר: [נ] אבד (וכיה בקדושין דף ע): [ד] חורה

 [ה] יראה ואין חכמה עניה: [ו] מנין שנאמר ונתתי שלום בארץ וט׳ והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבוד בארצכם ואין: [ז] אמר שלמה אע״פ: [ח] מעזבן לא כלי! ולא מכלן:
 הגהות מהריעב׳ץ פרק י ולא פירש. נ״נ לאעשס גס פירוש: חכמה ואין יראה בזויה. נ״נ מנמת סמפנן(שממסבן דבריו) נזויה :

 נחלת יעקב
 פרס ח והוי זהיר סאעצו טיס הוא וכצ״ל והוי זהיר מן היועצך לפי דרנו: אם נבלת גד״ת. פירוש זה לא בסנהדרין ולא נסוטה ונלפע״ד לפרש הבי דהנה שלשה סנאים המוזכרים למעלה המה הפליגו מאד:
 י ששואל לרבו כל ספקותיו אעיפ שיש כסס שחבריו מלעיגיס עליו סופו להתנשא שעייכ יודע להשיב מצרות רעות ורבות המתרגשות לבוא לעולם כעקכא דמשיח שריג הי׳ אומר כית וועד יהי׳ לזנות כו׳ ור׳ נהורא אומר
 לכר לשואליו וכיה כפרק הרואה דף סיג ע״כ : כי דכר ה' כזה. מדכתיב לשון יחיד משמע דלא בזה רק נערים ילבינו פני זקנים כו׳ 1ר׳ נתמיה אומר עזות תרכה ומעתה פן יאמר אדם מה לי להתפלל ולצפה על משיח
 ליכור אמד וכתיב כתריה ונכרתה . אמנס אין זס רק קצת סמך דכש״ס מוקמינן להאי קרא ככופר כעיקר עז״אר' יוסי אפיה טכא תלת ווי פיל טוב סוכ היה לט שיהא בעקבא למשיח אע״פ שיהא תלתא ווי הנאמרים
 ושקולה ככל המורה: כל כאין לו כושמ פנים כוי. ככר פרשהי כמם׳ כלה ועיש: האוכל לפני אורמ. נ״ל כאן ככל זאת סבא היא ממדא דאזלא ולא אמי כלומר אס יעבור שנה אמת ולא יבוא משימ זהו גדולה מכל
 שצ״ל האוכל מלפני האורמ כלומר שנוטל ממלקו של אורמ ואוכל: רמיא הנוטל מלפניו כו׳. כגמרא מדויקת הצרות ע״כ אס יהמהמה מכה לו: הגרע. אומן המקיז דס על שס שמגרע אמ מדמ והטעמ שאין מעמידץ
 מצאתי רמיא אף הניטל מלפניו ונותן לכן נעס״ב ר״ל גס זה מגונה משלשת!: וכל הפוסל פסול פרשתי במס׳ מהן פרנס מפורש כקידושין דף פיכ משוס דזילי אומטתיה וסתם קמשיכ, הרכה כעלי מלאכות שאין מעמיוין
 ליא רכה פרק קמא: אריע כך היי כו׳. נל המאמר קמני נמס׳ שממות פיר ושס פרשתי ומקגהי כל הטעיוש מהן מלך וכ״ג אגל הכנאי דקחשיכ הכא לא קמשיכ סתם: יושבי כפריי. וכמס׳ עירוכין דף ניה גרסי׳ יושכי
 שיש כזה המאמר: אמרו להם למה כשעה. כצ״ל אמר מה כשעה שנתכוונתי לזכומ ועיין כפיר כמש׳ שממומ: צריפימ ופרשיי אנשי מקנה וכאמה אין צרינין להגיה נשניל זה דטעמא ומפרשים המס גבי יושבי צריפי! שייך
 מעביר מסוהב. מיוחר הוא וכן מצאחי כגמרא מדויקח שכהוכ הכי כממלה מעכיר המנעלים : הגכגס נמי כיושכי״כפריס : והולכי מדנריומ. פרש״י ונשומיהן עמהן: חייהן אינן מיימ. שיש להן חיי צער והולכין
 למרית. ככר פרשמי בממכמ דרך ארן ~קמא פרק י׳: סליק פרק שמיגי בזרם ומטר מיסו ממונם אינן שלהן לא קחני החס בעירוכין ואפשר ליה! טעם לגי' דסכא לפי שיושבים מאין
 פרס ט ממלאך ההשחורח. כ! הגירסא נספר ר״ח מפרש דהיינו מלא־ המוש שמשמיר פניו של אדם וכגמ׳ מומה ואין להם עזר וסעד משכניהם והמיר יש להן לדאוג שגנבים יבואו טליה! וישוללו כל אשר להן: ובניהן
 י אחח מצאהי להדיא סגירסא כדי שחנצל מן מלאן המוח: סליק פרק ט אינן שלהן. כגמרא מפרש טעמא מולא אמר לפי שאי! לה! מרחצאיח ופרש״י והולכין למקום רחוק לרחוץ
 פרק י שבוע. שמיטה שנן דוד כא: והמטרתי כו׳. שיהא מעט מטר ויהא רעכ במקום זה ושובע ינשוהיהן נזקקוה למנאפיהן ור׳ יוחנן אמר מפני שמרגישין זה לזה כטכילה פרש״י שאין להן מקואות והולכין
 1 נמקוס אמר: חצי רענ. שיהא רענ מעט ולא יהיה שונע נשום מקום : ותורה משמכממ. ממוך הנשים למקום רמוק וקוראה למכרהס ומרגישים משכנים נדנר ויש רשע רודף אמריהם ומחיימד טמהן: שכר

 שאין להם מה לאכול: בששיח קולות: יצאו קולות שכן דוד כא: מלחמוח. כין האימות לישראל כל זה כומכין. כמס׳ פממיס דף נ׳ מפרשכומכי מפרימ תפילין ומזוזות שגזרו עליהן שלא ימעשרו שאלילי כן לא היו
 מפרשיי דסנהדרין דף צ״ז וסוף מס׳ סוטה וכמס׳ סנהדרין פריך עלה רב יוסף הא כמה שכיעימ דהומ כן ולא כומכין: מתורגמיגן. העומד בשנמומ לפני הדורש לפרש לציבור הדרשה וטעמא דממזי כנוטל שכר שכת :
 אתא ומשני אכיי כששי קולות ובשביעי מלהמות מי סוי ועוד כהדרן מי הוי : ואגשי גליל ובגמרא ממדיגת היס. פרש״י משלת ספינותיו תמיד כמקום סכנה ומפרש כגמ׳ דלאו כל יומא ממרמיש ניסא :

 גרםי׳ ואנשי גנול ופירש רשיי אנשי א״י: כפני כלנ . פירש רש״י שלא יהניישו זה מזה : והנישא אבה כוי. דנגמרא לא קמשינ זס אלא דקמשינ שכר ימומיס : סליק פרק עשירי
 משתולל . מלשון שוטה יהא נמשנ כשוטה : ואין הנן מתנייש מאמו. כגמרא גייס" יא,! הג1 פרק חשלום אבל שלמה כו׳. כציל וכן אמר שלמה אע״פ שמלכות הולכת ומלכות כאם כו׳ ישראל
 מתבייש מאכיו. והיוקר יעות. פרש״י שלא יכבדו זס את זה היוקר כבוד ל׳א מכונד שנהן יהא עוותן ורמאי: י לעולם קיימין וכן הוא נהדיא נמדרש רנה ריש קהלת על הפסיק דיר מולך ודור נא:
 והגפן לא תתן פריה כציל הגפן יתן פריו והיין ביוקר וכיה בגמ׳ ופרשיי אמ״פ שהגפן יתן פריו אפ״ה יהא לא עזבן ולא מיעזכן. לא מזבן לעבר ולא יעזב אותן להבא וכן לא כלי[ לשעכר ולא יהא כלי( להבא ומציבו
 הדן היין ביוקר שלא יהא ברנה בפרי מ5מו: טבא מלמ ווי למדא כו׳. מאמר הזה אין לו שחר ולא מצאתי לשון לשון זה כמס סעמיס כמדרש רכה: נעשה הדין כז׳. לאמת הוא שלא ישקרו איש בעמיתו ומכיון שנמשה
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 בד) עומת בהן הקב״ה וגתן להם תורתו וברכם בשייים שנאמר (תהלים כט) ה׳ גדול הוא השלוט שישראל נקראץ שלוט. שנאמר (מריה ח) כי זרע השלום
ד תוית ה׳ תמימהמשיבתץ׳*[י], למי השלום לזרע השלום. רבי יוסי הגלילי אומר גדול הוא השלום מ  עוז לעמו יתן ה׳ יברך את עמו בשלום: (חזקיה א
 נפש)(ש0 יט): אמר חזקיה גדול הוא השלום. שכל מציה שבתודה כתוב בהן שבשעה שמלך המשיח גגלה לישראל אין פותח אלא בשלום. שגאמר(ישעיה
 (שטות כג) כי תראה(שם) כי תפגע (דברים כב) כי יקרא (׳«ס) כי תבנה כשבאה נב) מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום. רבי יוסי הגלילי אומר גדול
 המצוה לידך אתה זקוק לעשות אבל השלום מה כתיב בו(תהלים לד) בקש שלום הוא השלום [ז] שבשעת מלחמה אץ פותח אלא בשלום. שגאמר (דברים כ)
י תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום: א״ר יהושע גדול הוא כ ^ ם ו ל ש  ורדפהו. בקשהו ממקומך ורדפהו במקום אחר. (חזקיה אמר) גרויי הוא ה
 שבכל המסעות כתיב ויסעוויחגו. גוםעין במחלוקתוחוגין במחלוקת. בזמן השלום שעתיד הקב״ה לסטוך צדיקים בשלוט שגאמר (ישעיהכו) יצר סמוך
 שבאו לסיגי חגו הגייה אחת. [א]ויחןשמ ישראל(שמות יט). אמר הקב״ה הואיל תצר שלום: א״ר יהושע גדול הוא השלום שהיא [ח] תלויה לחיים ותלויה
. למתים מגין ואתה (  ושגאו ישראל את המחלוקת ואהבו־ את השלום וגעשו הגייה אחת הריי השעה למתים. לחיים מנין ויאמר יתרו למשה לך לשלום(שמות ד
. רשב״ג אומר (ה) גדול הוא השלום (  שאתן להם את תורתי: אדגיה לא גהרג אלא בשביל שהיה בעל מחלוקת תבוא אל אבותיך בשלום (בראשית טו
 ומותר לומר לשון הרע על בעל מחלוקת שכן גתן הגביא אמר לבת שבע שטציגו שדברו השבטים דברי בדאות כדי להטיל שלום בין יוסף לאחיו.
 (מ״א א) ואגי אבוא אחריך ומלאתי את דבריך. וא״ר כל השקרים אסורים שגאמר(בראשית נ) ויצוו אל יוסף לאמר אביך צוה וגו׳. אין אגו מוצאין שצוה
 ומותר לשקר בשביל להטיל שלום בין אדם להכירו: אמד בר קפרא(א) גדול להם בלום. רשב״ג אומר גדול הוא השלום שהרי אהרן הכהן לא גשתבח אלא
 השלום שכן מציגו שדברה תודה לשון בדאי כדי להטיל שלום בין אברהם בשביל השלום שהיה אוהב שלום ורודף שלום ומקדיט שלוט ומשיב שלוט
 לשרה. שגאמר(בראשיתית) ותצחק שרה בקרבה לאמר וגו׳ואדגי זקן ולבסוףהגיי*שגאמר (מלאני ב) בשלום ובמישור הלך אתי(מה כתיב בתריה ורבים השיב
 כתיב ואגי זקגתי. אמר בר קפרא גדול השלום שכן מציגו שדברו [0 הגביאים"י' מעון. אלא) מלמד כשהיה רואה שגי בגי אדם שוגאין זה את זה הולך אצל
 לשון בדאי כדי להטיל שלום בין מגוח לאשתו. דמעיקרא כתיב (שופטים יג) אחד מהן ואמר לו לטה שוגא אתה את פלוגי כבר בא אלי לביתי וגשתטח לפני
 הגה גא את עכךה W ולבסוף כתיב((ב)הגך הרה) ולא אידכר שום עקרה. אמר ואמר לי חטאתי לפלוגי לך ופייס עליו ומגיח לזה והולך אצל השגי ואומד לו
 בר קפרא גדול הוא השלום שהמלאכים אין ביגיהם לא איבה ולא קגאה ולא בראשון והיה משים שלום ואהבה וריעות בין אדם לחבית [ט] ורבים השיב
 שגאה ולא [י] מיגות ולא תגרות ולא טחלוקת שהקב״ה עושה עטהן שלוט. מעון: א״ר יהושע הנביא נקרא מלאך והחכם גקרא מלאך. הגביא גקרא מלאך
 טה טעם המשל ופחד עמו עושה שלום במרומיו(איוב כה) המשל זה מיכאל. שגאמר (חגי א) ויאמר חגי טלאך יי׳. [י] והחכמ גקרא מלאך שגאמר(מלאכי ב)
 ופחד זה גבריאל. [ה] לא זה מחזיק את זה. ומהן טן אש וטחן טן טיט. בני טלאך יי׳ צבאות הוא. יכול [0 יהא כהן עט הארץ ת״ל(שם) ותורה יבקשו
 אדם שיש ביגיהן כל הטדות האלו על אחת כטה וכטהןא״ר ישטעאל(0גדול הוא םפיהו [ל]: ד׳ יהושע דסכגין בשט רבי לוי אטד גדול השלומ שכל הברכות
 השלום שטציגו שויתר הקב״ה על שטו שגבתב בקדושה שיטחה על הטיס כדי והתפלות חותטץ בשלום. [מ] ק״שחותטץ בשלום ופרוס סכת שלוטיך.
 להטיל שלוט בין איש לאשתו. א״ר יהושע גדול הוא השלוט שברית כהגיט ברכת כהגיט חותטין בשלום וישם לך שלום (בטיבי י)(כל הברכות חותםיס

 כרותה בשלום. שנא׳(בטדבד כה) הנני גותן [לו] את בריתי שלום: א״ר יהושע בשלום עושה השלום):
 גדול הוא השלומ ששמו של הקב״ה גקרא שלוט. שגאטר (שופטים י) ויקרא לו״י״אמר רבי יהושע בן לוי אטד להם הקב״ה לישראל אתם גרטתם להחריב את
) טכאן שאסור לשאול בשלומ חבירו במקוט"י' ביתי ולהגלות את בניי. היו שואלימ בשלומה ואגי M טוחל לכמ טה י ) א ב  ה׳ שלום; (א״ר חייא בר א
 טטוגף טה טעט(שם) ויבן שט גדעון טזבח ויקרא לו ה׳ שלום) טה טזבח שאינוהגי/אטעם שאלו שלום ירושלים(תהלים קכב)(ואומד (ירמיה בט) ודרשו את שלום
״,/העיר). ואומר(תהלים י,כב) יהי שלוט בחילך. (ואוטר לטען אחי ורעי וגו׳ וטי  אוכל ולא שותה ולא מריח ולא גבגה אלא לכפרתן של ישראל גקרא שלום.י
 מי שהוא אוהב שלום ורודף שלום ומקדים שלום ומשיב שלום וטטיל שלום בין י! בחילך) ואומר(שם קכב) למען אחי ורעי וגו׳ ומי שהוא אוהב שלום ורודף
 ישראל לאביהם שבשמים על אחת כמה וכמה. רבי יוסי הגלילי אומר אף שלום ומקדים שלום ומשיב שלום הקב״ה מורישו [ע] לחיי העולם הזה והעולם

 שמו של משיח נקרא שלום: שנאמר(ישעיה ט) אבי עד שר שלום. א״ר יהושע הבא (שם לז) וענוים יירשו ארץ והתענגו על רוב שלום:

 סליק מםכת דרך ארץ זוטא ופרק השלום
 הגהות הגרי״ב גוסחת הגר״א

 (א) [יבמות דף, סה: נימ דף פו.] : (ב) ועי׳ ננלי יקר על נביאים: (נ) [ישנת דף קנןז. סוכה דך• נג: ועוו [א] שנאמר: [ב] כתובימ : [נ] וגו׳ כי הנך הרה והיא אמרה הנך הרה ולא אמדה הנה את עקרה :
 ג״פ בש״ס]: (ד) [שבת דף י:]: (ה) [יבמות דף שה:]: [ד] מצות ולא תחרות ולא מחלוקת והקניה עושה עםהן שלום מנין שנאמר המשל: [ה] מהן מן אש
 ומהן מן מים לא זה מזיק את זה ולא זה מזיק אח זה . בני: [ו] הגפן תתן פריה למי הגפן תה; פריה
 לזרע: 0] שאפילו בשעה : [ח] נחונה לחיים ונתונה: [ט] מה כתיב אחריו כי מלאך ה' צבאות הוא. אדיי הנביא נקרא מלאך והכהן נקרא : [י] והכהן: [ב] אפילו כהן: [ל] כי מלאך ה׳ צבאות הוא : [מ] ברכות:

 [נ] התפלות חוחטוח בשלום עושה השלום: [ס] נותן לכם שלום: [ע] חיי עוהיז ועוהיב שנאמר:
 נחלת יעקב

. דבי «ףל לא גרם ליה אלא ה״ג שם לא קנאה ולא שנאה ולא תחרות ולא מצות רינות ולא מחלוקת וצריכי! שלום  הדין לאמיתו היינו אמת ומתוך כך יהא שלום בין איש לרעהו ועל מקומם יבואו בשלום: כי תראה נוי
 משמש נארבע לשונות וכל הנהו פסוקים משמשין בלשון אי ר׳ל אס נזדמן לך המצוה צריך אתה לקיימו וכ׳כ דכתיב המשל ופחד עמו עושה שלום נמרומיו וכצ׳ל כאן ובל הגירסא דהכא משוכשת: מחזיק את זה. כציל
 רש׳י כריש מסכת ריה רכל הני כי משמשין בלשון אי. אבל גני השלום נתינ בקש שלום שהוא לשון ציווי לא זה מזיק את זה: עאכיו ריל עאנ״ו שצרינין מי אדם לעשות שלוה ונ״ה נמיר : שבשעת מלחמה אפי׳
 שמחויינ אתה לרדוף אחר השלום : שכן נתן הנניא כוי. כשנאה נת שנע לדוד להגיד לו כי אדוניה נמשח כשמח מלחמה כשבאין על העיר להלחם אפיה צריכין לפתוח כשלום תחלה: תצר שלים . כצ״ל תצור שלוס
 למלך והוא היה כמו לשון הרע על אדוניה ואפיה בא נתן הנביא ומילא דברי כת שכע לפי שהיה אדוניה כעל וכ׳׳ה כקרא כישעיה: שגאמר ויצוו אל יוסף כוי. הלשון דכא! קצר ומנואר יותר נמיר פ' צו אמר רשנ׳ג
 מחלוקת דכבר הבטיח דוד ליתן המלוכה לשלמה והוא היה רוצה ליסול כתר המלטה בחזקה: ולא אדכירשוס גדול השלום שדכרו הכתובים לשון בדויות בחורה כדי להטיל שלום כין יוסף לאחיו הדיר כה תאמרון ליוסף
 עקרה . כשדבר המלאך לאשת מנוח אמר לה הנה נא את עקרה ולא ילדת והרית וילדת בן אבל כשדכר המלאך אנא שא נא ולא אשכחן ביעקב דסקד כלום: ואומר למען אחי כו׳. כל זה מיותר וכצ׳ל ואומר למען אחי

: '  פס מנוח כעלה לא אמר לו שהיא עקרה אלא אמר לו מכל אשר אמרת• אל האשה תשמר ולא שינה אלא מפני ורעי אדכרה נא שלום כך ומי שהוא אוהב שלום ורודף שלום ט
 השלום ופן הוא נהדיא במדרש רבה פרשת צו ופרשת שופטים שרוב דברי פרק הזה מבוארים שמה: ולא מינוח • סליק מסכת דרך אריז זוטא ופרק השלום

ר ב ח מ ־ ה מ  א
 אודה ה׳ בכל לבב כי יצאחי לפרש בשלוה כל המסכה קטנות כיד ה׳ הטובה עלי. ולהיות מעין חתימה שהוקם המשכן דהיינו עמוד העבודה ונתבסם העולם ע״כ. והנה זאתיתחמן לננל נר דעת מדוע כשהיה עולם
 וסמוך לחחימה. אימא מלחא זוטרחא מעניינא דשלוה אשר אמרחי נחוך הדרוש נעיר המעטירה קיק עומד על רגל אחת לא היה מרותת וכשניתנה התורה שהיו שני עמודים היה מתה. אמנם נראה לפי פשוטו
 פפ׳ד בכית הקצין והנדיב נ׳ הינץ נן משה פלערשהייס זיל אשר ניתז נית וועד לקנוע עיתים לתורה ונאספו דודאי נשעת נריאת העולם התנה הקניה עס מעשה כראשית כשיגיע הזמן של כל עמוד שיתקיימו ישראל ואם
 שמה חנרא קדישא נבל חצות היום. יום יום ידרישון לדעת ה׳ (למוד בביתו שיעור קנוע. ובבר הפליג נשנח לא יתקיימו אזי יחזיר העולה לתוהו ונוהו ולנן עד שלא ניתנה התורה היה סגי לקיום העולם בעמוד ג״ח לכד
 החנרות הללו הגאון מוהריר שעפטל סג״ל זצ׳ל נספרו סנכנד ספר ווי העמודים וזיל נפרק חמישי. ונהיות׳ לפי שעדיין לא הגיע זמן של עמוד התורה. אבל כשניתנה התורה ואז הגיע לקיים עמוד התורה אז היה עולם
 אניד וריש מתינתא נקיק פראנקפורט דמיין המנהג שמה ככל יום ויום כהגיע חצות היום נאספו סדרים עדרים רוחה לפי שקכלוהו באונס וכל שעה ושעה יכולי! לטעון אנוסים היינו וא׳ינ מרונ המצות שיהיו עליהם לעול
 כיתוח ניהוח חבורות ולכל כה וכה ראש למדן אחד המנהיג להס איש נחנמתו ובינתו. ואומרים קדיש דרבנן חלילה יטענו אנוסים היינו ואינ קנלת התורה הי׳ נלא הי׳ ויחזיר העולם לתוהו ונוהו משיה הי׳ רותת עד שהוקם
 ט' אשרי עין ראתה כל אלה עכ״ל ספר הנ׳ל. ועד היום מנהג אבותיהם בידיהם. ואני זכיתי להיות מן הממיין המשכן דהיינו עמוד עבודה שעייז יש תקנה לארס שאס חטא ועכר על אחת ממצות ה' יביא קרבן ויכפר לי
 לדבר מצוס זו. ובשעת סיום הנ׳ך ומדרש רנה נדרוש נדרשתי לאשר שאלוני ופתחתי נככוד התורה ודרשתי וא׳כ שוב לא יטענו אנוסים היינו על קבלת התורה ומשיה נתבסס העולם עיי מעמד שלשתן: ומעתה יתבארו
 להס ליישב מדרש חנחומא פרשח צו וזה הוארו: דבר אחר זאת הודח זבח השלמים זה שאמר הכתוב אשמעה היטב המשך הפסוקים זאת התורה לעולה למנחה לחטאת כו׳ ריל זאת סתורה מדין צריכה לקדמות וזה כלא זס
 מה ידבר האל ס׳ כי ידכר שלום אל עמו ואל חסידיו אמרו אומוה העולם לבלעם אמר הקכיה לישראל שיהא לא סגי ועיז קשה הלא קודם מיה היה סגי כעמוד אחד לכדו ומעחה מגרע גרע ע׳ז מפרש הפשוק הטעם
 מקריבי! לפניו קרבטס ולנו לא אמר כלום אמר להם בלעם הקרבנות אינן אלא שלום ומי שקבל השורה צריך אשר צוה את משה כהר סיני ר״ל שקכלה ההורה סיה עיי כפייה הר סיני ואיכ יכולין לטעון אנוסים היינו וכזה
 שיקרנ קרננות אתם מתחלה פסלתס אותה ועכשיו אתם מנקשין קרכנות מי שקכלה הוא מקריכ קרכנות שנאמר עדיין צריכי! לענוד ענודה כדלעיל. רק עיז קשה הא דאמרי׳ על שלשה דברים העולם עומד וילפיג! מקרא לכולהו
 ה׳ עוז לעמו יתן ס׳ יברך את עמו כשלום לכך נאמר אשמעה מה ידנר האל כו׳ ומה דינר וזאת חורה זנח הלא לפ״ז אינן רק שנים דנחורה לחודא לא סגי וא׳נ תורה וענודה אחד הוא והיל רק תרתי. אמנם יש
 השלמים עכ׳ל התנחומא : הגה עיני כל יביטו. כי דכרי מדרש הזה אין לו שחר חרא דלמס דוקא כששמעו זמן שהעולם עומד על התורה כלא עבודה והייט לאחר החורבן שאין לנו מקדש וכהן רק ונשלמה פריס שפתינו
 פרשת שלמים אז באו אל בלעם ולמה לא באו מאז כששמעו פרשת חטאתיועולה וכל שארי הקרכנות ולמה נתקנאו כמקום עולה וחטאת וכל העוסק כתורת עולה כאילו הקריב עולה כדאי׳ כסוף מנתות וכן כלילה שאין זמן קדמות
 דוקא בזבחי שלמים. ועוד מה עלהה על דעחס להקריב קרמוה הלא הקרבנוח הן הנה ממצוח חורה ה' ומה דכחיכ כיוס צווחו ויחוקן ע״י ההורה כדאיחא בסוף מנחות שיר המעלות הנה כרכו את ה' כל עבדי ה' העומדים
 להם כקרמוח ודקרו להו מה קרו להו. וע׳ק על חשוכה כלסס הקרכנוח אינן אלא שלמים טה זה חשוכה ולמה כביח ה׳ כלילוח מאי כלילוח א״ר יוחנן אלו ח״ח העוסקין בחורה כלילה מעלה עליהן הכהוכ כאילו עיסקי!
 נתיישבה דעחס בחשובה זאת שהיא כספל מבלי מלח : בדי לבא אל הביאור אקדים ליישב פסוקי ההורה פרשח בעבודה ע״כ. וזה כוונה הפסוק אס הקשה לך למאי שאמרנו המס רק כ׳ עמודים עז״א כיוס צווחו אש מי
 צו וזיל זאת התורה לעולה למנחס ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים אשר צוה ה' אח משה בהר סיני ישראל להקריב אה קרכניסס לפני ס׳ במדבר סיני. ריל סקרבנוח אינן אלא כיוס וכמדבר סיני דהיינו לפני
 ביום צוותו את מי ישראל להקריב את קרנניהס לפני ס׳ נמדנר סיני ע׳נ ויש לדייק בפסוקים האלה טובא ה׳ משא״ב בחיל אפילי בזמן בית המקדש אינן יבול להקריב אכל תורה נוהג כיום ובלילה בארן יבחיל!משיה
 מדא רכל הקרא מיותר שהרי ככר נאמר כל קרנן וקרנן על מקומו זאת תורת העולה זאת חורה החטאה ולמה צריכין נמי לעמוד ההורס. ועפיז מיושב המדרש חנחומא שהחחלנו כששמעו האומות פרשת עולה ושאר קרבנוס
 חזר פאן וכוללם יחד ועיק למה כחיכ לעולה לחטאת כלמיד הל״ל העולה החטאת ה! אמת ידעתי דרשות חז׳ל לא היו מתקנאין לפי שיודעין שהקרננות כאין לכפר על העוכר ד״ת והן שלא קבלו התורה אינן צריכין
 על זה במס׳ זבחים וכסוף מנחות אכן כמס סניס לתורה. עיק משיק שאחריו אשר צוה ה׳ את משה כהר סיני. לקרכנות ואע״פ שקכלי שבע מצות מימ הקדמות כאין על סשוגג וגבי בני נח אזהרתן זז היא מיההן א״כ לא
 מ׳ לא ידע כל אלה שבהר סיני קבלנו ההורה וטיק כפסוק שאחריו כיוס צווחו אח כיי כו׳ לפני ה׳ במדבר סיני שייך קרבנוח אצל האומות. אכל כששמעו פרשת שלמים שאינן באין לכפר אז חרצו לשונם על מה עשה ה׳ ככה
 כל הסימנים הללו למס. וניל ליישב ע ״פ דאיתא במס׳ שנת פרק ריע ויתיצכו בתחתית ההר מלמד שכפה עליהם לעס הזה דוקא ולא לנו. ע״ז השיב בלעם הקרמוח אינן אלא שלום דל עיי סקרבנוח נהבסס העולם שאלולי
 הר כגיגית יאמר להם אס מקבלי ן התורה מוטב ואס לאו שפ תהא קבירתנס . אמר רנא מנאן מידעה רנא הקדמית היי ישראל טועני! אגיסים היינו על קנלת התורה ואין לן שלזם גוזל מזה ומי שקבל התזרה צריך
 לאורייתא סרש״י אס יבא הקב״ס להענישם על שלא קיימו התורה יבולין לטעון אנוסים היינו ומסיק שם דהדר לקדמות והיינו ממש כדברינו מיל ומשיה ניתן להם גס, זבחי השלמים לרמז שעי׳ התורה וקדמות נעשה
 יקבלו בימי אחשורוש. וככר הרחבתי הדיבור במאמר הזה כתוך הדרוש ואין כאן מקומו. עוד אקדים דאיתא שלום כעולה שיש הקנה לעולה שלא יחזור לתוהו וכוהו אכל אתם פסלתס התורה ומה לכס לקדמות •
 בשמות רכה על הא דאיתא במסי אבית על שלשה דברים העילס עימד על התירה ועל הענווה ועל ג׳ח יאיתא זזש׳ה כ׳ ידבר שלום אל עמי עמי ד״קא דוקא לעמו נתן הקרבנזת של שלמים והי יברך אותנו כשלום .

 שס עד שלא ניחנה התורה היה העולם עומד על רגל אחת על עמוד ג׳ח משניתנה התורה היה העולם רוחה עד גםרתי ביום טו״ב אליל תקמיד לפ״ק :

ת יעקב ל ח ר נ פ ת ס מ ד ק ה ם ל  תשלו
 ך^-יןךן ישבתי פסוקי חהלים. חלקי ה׳ אמרתי לשמור דבריך חליחי פניך בכל לב חנני כאמרתך . כי ימוח באהל אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה . וכך היא דרכה של תורה סת
 ואקדים מ״ש מהר״ם אלשיך ז״ל בפסוקי משלי סימן ב׳ אם חבקשנה ככס!» וכמטמונים במלח תאכל . יגעתי ומצאתי תאמין ובאלה• רבים. שנית ידאה ה׳ כי ראשיח חכמה יראת ח' כל
 חחפשנה כו׳. הגם שדרוש ההוא בא בארוכה לא אמגע מלהעתיק הדרוש הנכבד כי הוא מוםד שידאח חטאו קודמת כיי. שלישית שתלוי במקובל בהר מיני כמו שאמרו ז״ל בשמות רבה כי
 נאה מאד. ומלמד לאדם דעת שאל יתייאש אדם עצמו מלעסוק במה גםשו חשקה הן במקרא כל מה שכל חלמיד עתיד להחדש בעוה״ז הכל קבלו נפשותם בסיני והוא שנשכח וכל נפש
 או במשנה בתלמוד ואגדה גם לחדש בהן מה שנראה בעין שכלו ואל יאמר מי אנכי ואילו היה חוזרת וזוכרת מה שקבלה בהר סיני וזה הדבר הוא אשד נראה במה מדות בדעות יש מחזיק
 דבר חידוש החוא מלהא מעליותא למה לא העלו הראשוגים בשכלם. אין זה כי אם דע לב במקרא ויש במשגה ויש בגמרא וי« באגדה ויש ימצא בו שכל מוליד ויכול להתחדש ויש לא
 ודברי היצר הרע. כי אולי זהו חלקו הגיתן לו מפיני. וז״ל מהרמ״א זצ״ל על פסוקי משלי הג״ל: יחחדש. כי הכל תלוי כפי ייחס נפשו למעלה בחלקי פנימיוח התודה. יש קצרי יד לא ישיגו
 יאמר ויחיה ענין הכחובים דרוש נחמד, והוא בשום שכל והבין כי הלא ידאה הרואה ד׳ חלוקי דק עד מקרא . ויש למשנה, וההיקש בשאר. ויש ניחן לו להתחדש כפי המתיחס אל בחינת
 הבנות להשגות התורה שניי! דא מן דא, אחד היגיעה בה כדברי האומר זאת התורה אדם נפשו והמגיע לחלקו רצונו יתנרך שלא יתחדש כעולם זולת על ידו וכעובדא דרגה בר נחמני

 שיצאה



ב ק ע ת י ל ח ר נ פ ת ס מ ד ק ה ם ל ו ל ש  ת
 חומר ועתה הוא מעכב כאשד יעכב בנבואה שעל כן בחלום ידבר הוא יתברך בנביאים בעת תפרי
 בצד מה הנפש ממנו. וגם צריך הכנת וטוהר חנפש כי הלא חלק התורה הגששע בו טשודע
 נשמתו הדביקה בו יחברך הוא לכן לפי דביקת הנפש אל מקודד. תשאב משם מנת כוס ישועות
 המתייחם אליה. ולפי מירוק החומד בל יעצרנו הגשם מלערוח עליו רוח ממדים . ע״ב בגלל
 הדבר הזה צריך ב׳ דברים אחד יגיעה רבה למרק החומד כמאמר חז״ל פת במלח כוי ובתודה אתה
. ובזה  עמל ככל אשר יעשה איש למצוא כסף ומטמונים ובעשות כן ימצא את אשד ניחן לו
 הטיבו אשר דברו יגעתי ומצאתי תאמין ולא אמר יגעתי וידעתי או למדתי רק ומצאתי לומד כי
 גם חלקך האבוד ממך כעת צריך יגיעה למצוא אותו. שנית לטהר הנפש לשלשל על ידה שפע
 חלקו יתברך כי דבק בו הוא כי עד בה אין חלקה בה דק בבת וצריך יערה עליו דוח ממרום מהביאו
 אל הפועל כגבואה אשר בנפש הגביא בכח וע״י הכנות שב ה׳ ומדבר בו להביאו אל הפועל כן
 בתודה והוא בהקנות בה יראת ה׳ ולפי גדר המירוק ויגיעה בה ויראת ה׳ תהא השגתו בה אמ

 מעט ואם הרבה. ובדבר הזה צדקו יחדיו כל הד׳ דברים איש על מקומו ענ״ל הדמ״א ז״ל:
י ד״ל חלקי הניתן לי ן מיושבים פסוקי תחלים הנ״ל וכך הם דברי המשורר ע״ה חלקי ו ף ץ ל  ף
 מה׳ במעמד הד סיני וגם בשעת לירה נתן לי לב שכל להבין ולהשכיל . אוחו החלק
 אמרתי לשמור דבריך ולתור בחכמה ובדעת להבין עמקי סודות התורה אבל לא לחשוב מחשבות
 ולעסוק בחכמתי במלאכת עוה״ז. והוסיף עוד ואמר חליתי פניך בכל לב לכבוש יצרי ולזכך
 חומרי כדי להוציא אל הפועל לעשות כאמרתך כלומד כמו שאמרת עלי בשעת יצירה. וכדברים
 האלה יש לכוון בדברי הנביא ירמיה ע״ה באומרו חלקי ה׳ אמרה נפשי על כן אוחיל לו ד״ל
 נפשי אמרה לי שבבר ניתן לי חלקי במעמד הד סיני בנבואה ובתורה ע״ב אוחיל לו להוציא

 מחשבתי אל הפועל ע״י כל ההכנות הצריכים לזה:

 עיצאה נשמתו בטהור. ומה צורך הי׳ לו יתברך יכריע רבה ב״נ. אך וודאי היי מחלקו שלא יאות
 לחדש בעולם ע״י זולתו ובם הוא יחברך שמר יחוס זה לבלתי חתוך הדין זולת על ידו כמבואר
 אצלנו יפה. רביעית אשר ידענו כי חכם או טפש אחד מהדברים שגוזד הוא יתברך קודם יצירת
 הוולד. וראוי לדעת איך יצדקו ד׳ אלה . שאם הוא מקובל בסיני מה צורך אל היגיעה העצומה
 שאמדו ז״ל וגם אל קדימת יראת ה׳ וגם כי היגיעה והיראת ה׳ הם ב׳ דברים בלתי מתאחדים
 ועוד שאם היא גזרה בהולדה איך יתלה במה שקבלה נפשו מסיני ולמה יצטרך לגזור שגית

 מה שכבד ניתן לו מאז:
 יהי׳ בי ארבעתם יצטרכו. כי אין םפק מאז עומדות היו נפשוחיגו במעמד הד סיני הלא
 I נתייחס לכל נפש וגפש חלק בבחינת החודה לפי בחיגת יחם שורש גפשו שעל ידו יחדש
 הוא יתברך חרושים בתורתו המתייחס אליו כי חלקו הנה . והנה אם האיש הזה אשר חלק לו בבינה
 םכל יהיה איכה ידע את הדבר אשר ניתן לו ואיככה יוכל להבינו. ע״כ הוא יתברך בעת יצירת
 הוולד ההוא יגזור על הטיפה ההיא לפי עדך הצורך להשגת חלק גפשו הגיחגה לו מסיגי בל
 יעצדנו טפשת לבו החומרי מהשיג אשד מאז קבלה נפשו והכנת הדעת . אמגם גם שהיא ניתגה
 לו להשגת חלק נפשו בתודה עוד יד בחירתו נטויה לגטות אל עסק החודה ולהתבונן בה בינה
 כתכונתו. או לעשות בכל מלאכה ותםכון לו מתת תבונתו לחשוב מחשבות לעשות בכל מלאכות
 מחשבות אשר יבחר לו. אמנם גם אחדי השיג תכלית חידוד שכלו לא במהרה ימהר למצוא כל
 חלק אשד חלקו לו בבינה בהר סיני כי הלא היא באמת כנבואה קטנה כי כדבר הזה האמור
 בחכמה נאמר שם בשמות רבה על הגבואה כי כל מה שנבאו הנביאים קבלו נפשותם בסיני
 ואעפ״כ צריך הכגה ומירוק החומד וטוהר הגפש להגבא וההיקש בתודה לפי ערכו גם שלא יצטרך
 אל כל הכנות הגבואה לא יבצר מהצטרך מירוק החומר, כי כשקבל הכח ההוא בסיני הי׳ משולל

ת גרים כ ס מ ה ל מ ר ה  ה
 מצאף[י בספר שמחת הרגל נדפס בליוודני. אשד חבר מהור״ד חיים יוסף דוד אזולאי מיקירי אגשי ירושלים עה״ק תוב״ב ובסוף ספרו נדפס מסכת גרים הביאה הרב בעל מגדל
ה הלשון. מם׳ זו מהמסכת  עוז כמה פעמים בפי״ג מהלכות אסורי ביאה להרמב״ם ז״ל . אכן לא ידע אנוש ערכה. והיא עלומה. והמחבר ספד הג״ל הוציאה לאורה וכתב ט
 קטגות והיא לא נדפס״ה והועתקה מהש״ם המצויה בעיר פפעדשא כתוב על קלף בעיר פאדיץ בשנת ק״ג לאלף חששי לאחד מקרובי רבינו שמשון משאנץ. והזכרתי ש״ס זה בספרי הקטן
 שער יוסף. גם הוזכר בספר קרבן נתנאל בדף האחרון עכ״ל ספר הג״ל אכן מס׳ זו הציגוה ערומה . כיום הולדה. מבלי פירוש לדבריה. כדרך כל דיעותיה. שאר מם׳ קטנות נעו
 מעגלותיה. על כן נתתי אל לבי דברי חז״ל המחחיל במצוה אומרים לו גמור, וכאשר פרשתי בעז״ה כל המסכת קטגות בפירוש קל ונכון ככה עשיתי למס׳ הזאת לבארה באר היטב ע״פ

 שיים ופוסקים כיד ה' הטובה עלי והראיתי בה מבוא כל הלכה איה מקום בבודה בש״ס למען ירוץ הקורא בה:

 נמ אלה דברי המחבר ספר גחלת יעקב הקטן המכונה יאקאב ב״ה ברוך גוימבירג זיל מתושבי קיק אופיבאך בשנה אזן וחקד יתקין לפיק:

ת גרים כ ס  מ
 שאומרים לאיש כך אומרים לאשה ע״מ שתהא זהירה בגדה (מ) ובהדלקת
 הגר: תלכת ת(יי) טבל ועלה אומרים לו דברים טובים(י) וגכוגים במי גדבקת
 אשריך במי שאמר והיה העולט(כ) שלא נברא העולט אלא בשביל ישראל
 ולא נקראו בניט לטקום אלא ישראל (ל) ואין חביבין לפני הטקומ אלא ישראל
 כל אותם דבריט שדברנו לך לא אטרנו לך אלא להרבות שכרך: הלכה ו(י) נר
 שטל ולא טבל טבל ולא טל הכל הולך אחר הטילה דברי ר״א רע״א(מ) אין
 טבילה מעכבת: הלבה ז כל הטתנייד (0 טשוס אשה טשוט אהבה טשוט ידאה
 אין זה גר וכן היו ר׳ יהודה ור׳ נחטיה אוטריט (0כל אותט שנתניירו ביטי טדדכי
 ואסתר איגם גרים שנא׳(ח) ורביט טעטי הארץ טתיהדים כי נפל פחד היהודיט
 עליהם וכל שאיגו מתגייר לשם שמים (ס) איגו גר: תלכת ת (ט) האיש

 מטביל
 טו.]: (ז) [שם כד:]: (ח) אסמרמ: (ט) [שםמז:]:

 פי׳ החיד״א
 פרק א (הליא) גמוכה כפופה ושפלה . פירוש נמוכה מ5ד ע5מה וכסופה שהאומות כופפין אומה וטייז
 1 היא שפלה מכל האומות. ודרך דרש ורמז אפשר דנעון סוף המסנתא לממלמה. דנשילהי מכילמין

 מייתי קרא וכל יאמר שכן חליתי הטס היושכ כה נשוא טון דארן ישראל מכפרת. ואפשר לרמוז שכן רית ששל
 כפוף נמוך דכי יפלא כעיני העם על ישראל שסם שפלים כפופים נמוכים מכל האומות התשוכה היא כי נזה
 נסהרים מהעונות וזיש ובל יאמר שכן חליתי לרימ שכן שפל כפוף נמוך חליתי ולא ישאל על זס כי העם היושב
 בה ובאמצעות יסורין אלו נשוא עון ונסלח לו: (הליד) בנדה ובמלה ובהדלקת הנר. הוא בכלל מ״ש בש׳ס

 פרק ראשון
 הלכת א 00 הרוצה להתגייר אין מקבלין אותו מיד(א) אומרים לו מה לך
 להתגייר והלא אתה רואה את האומה הזאת(נ) גמוכה
 וכפופה ושפילה טכל האוטות וחולאים 0) ויסורים באים עליהן וקוברין בגיט
 ובגי בגיט וגהרגין על הטילה ועל הטבילה ועל(י) שאר כל הטצות ואיגם
 גוהגימ בפרהסיא כשאר כל האומות: הלכה ב 00 אם אמר איני כדאי
 (ס) פוטרין אותו והולך לו: הלכה ג קבל עליו(י) הורידהו לבית הטבילה
 וכיסהו 0) במים עד טקוט הערוה ואוטרימ לו מקצת דקדוקי טצות 0) על
 טגת 00 שהוא גותן בשכחה ובלקט ובפיאה ובמעשר: הלכה ד (י) כשם

 הגהות הגרי״ב (א) [יבמות 5ף מז.]: (ב) [שם]: (נ) [שם] : (ד) [שם דף מז:] : (ה) [שם]: (ו) [שס
 גוסחא חדשה

 פרק א (א) אלא : (ב) נבוכה [ניא גמוכה] ומנופה מכל: (ג) [ניא רעים]: (ד) כל שאר המצוח:
 י (ה) ליחן צוארי בעול מי שאמר והיה העולם ברוך הוא מקבלי! אוחו מיד ואמ לאו נפטר
 והולך לו [והניי נדחק מאד לפי גירסתו]: (ו) [ניא מורידי! אוהו]: (ז) מים: (ח) שיהא נותן בלקט שכחה
 ופאה ובמעשדוח : (ט) ובחלה: (י) דבדימ של נחומימ [ניא אשריך במי נדבקת במי] בסי:(כ) ברוך הוא:
 (ל) וכל אוחם הדברים שאמרנו לך אינו אלא להרבוה: (מ) אף טבילה: (נ) לשום אשר, לשום יראה

 לשום אהבה אינו גר: (ם) אין זה :

 ומדלקת הנר י• היה טבל ועלה כוי. בגמרא משמע דקודס מילה היו אומרים לו מריס הללו דסכי איתא
 סתם כשם שמודיטין אותו עונשן של מצות כך מודיעין אותו מתן שכרן אומרים לו הוי יודע שעהיב אינה עשויה
 אלא לצדיקים וישראל גזה״ז אינן יכולין לקבל לא רוב טובה ולא רוב פורעצות. והרמכיס פרק י״ר מהאיב
 הוסיף בדברים אלו וזיל ומודיעין אומו שע׳י עשיית מצוה אלו יזכה למיי עוה׳ג ושאין שם צדיק גמור אלא
 כעל המכמס שעושס מצות אלו ויודטן. ואומרים לו הוי יודע שעוסיג אינו צפון אלא לצדיקים וסם ישראל וזה
 שהראה ישראל כצער נעוה׳ז טונה היא צפונה להם שאינן ינולי! לקנל חב סוגה בעוה״ז כאומות שמא ירום
 לכם וימעו ויפסידו שכר עוהיג כענין שנאמר וישמן ישרו! ויגעס. ואין סקג׳ס מגיא עליסס רוג פורענות
 בדי שלא יאבדו אלא כל האומות נלין והן שמדין ומאריכין נדבר הזה בדי לחבבן אס מזר גז זלאלצס לקבל
 הולך לדרנו ואס קנל אין משהין אומו אלא מלין אוחו מיד ענ׳ל הרמנ׳׳ס. הד להדיא דכל הנ״ל היו אומרים
 לו קורה מילה וטבילה ומנא קחני שהיו אומרים לו כן לאחר סנילה ואפשר לומר דאפיה לא סליג גמ' דהנא
 אתלמודא דדן דכבר״תא דיבמותקתנ׳ ומטנילין אותו ושני ס״מ עומדים ע״ג ומודיעין אומו מקצמ מצות קלות
 ומקצמ מצוח חמורומ ואיכ י״ל דמודיטין אומו נמ׳ שכר! של מצומ וזמו ככלל ממ שאמרו מקצמ מצות קלות
 ומקצמ מצומ ממורות ר׳׳ל עונשן ושכרן וכן יש לסרש כוונמ מרמכ׳ם במ״ש לעיל בסישמכאמ׳ לעיל ומאריכין
: היו גר א a ניאיייא » 5 m ל  בדכר הזה כדי למככן. כוונמו דלאהר סטבילס אומרים פעם שנימ שכרן ש
 שמל ולא טכל כו׳. הלכה זו המוה מאוד. מדא לפי גרסא דהכא קשה מאי איכא כין ריא ורימ כיון דריא
 ס״ל הכל מולן אמר המילה משמע אס מל ולא טבל סוי גר ואם טבל ולא מל אינו גר. ור״עאמר דאין הטנילה
 מעכגמ משמע נמי דמילה היא עיקר ואיכ מאי נינייסו ובמאי סליגי. ועוד לגי' לסכא קשה דר׳א אוריא
 דאימא גמסכמ יבמוח דף מו ע״א סיר גר שמל ולא טבל רא״א היו גר שכן מצינו באפותינו שמלו ולא סגלו
 טכל ולא מל ר׳ יהושע אומר ה״ז גל שכן מצינו גאמסומ שטגלו ולא מלו וחכ״א סגל ולא מל מל ולא טגל
 אינו גר עד שימול ויטבול וריי נמי נילף מאגות ור״א נמי נילף מאמהות ומסיק הש״ס אלא גטגל ולא מל כ״ע
 ל״פ דמהני כי פציגי גמל ולא טגל ר״א יליף מאגוס וריי גאנותנמי טגילה הוי עיכ רש׳י דיה באבותינו שמלו
 גימי משה כשיצאו ממצרים ויצאו מכלל גני נח לקגל התורה ולקבל פני השכינה. מאמהות נשותיהן שטבלו
 כדמפרש לקמן דאם לא טגלו גמה נכנסו תחת מפי השכינה. הרי מוכח מזה דגטגל ולא מלמהני גין לריא
 וגי! לר׳י ולא פליגי רק גמל ולא טכל דלריא גס זה מהני ולר״י לא מהני!איכ לר׳א גץ מל ולא סכל או
 טגל ולא מל מהני והכי קאמר ריא הכל הולך אחר המילה משמע לטגל ולא מל לא מהני וכן הא דקתני הנא
 רטיא אין מכילה מעכבת הוי נמי גגל סוגיא ריכמוס פרק הערל לף מא עיא רמסקינן אליגא לריע דקרא לתושב
 ישכיר האמור גבי פסח אתיא למעט גר שמל 1לא טבל לאיני אוכל כפסח לס״ל לג״ע לאינו גר ער שימול
 ייטטל והכא קתני דריט אית ליה דאי! הטבילה מעכבת. לכן אס אנו רוצין ליישב שלא יהא גמרא לסכא
 מולק טל השיש ליבמות צריכין להגיה וכצ׳ל הכא טכל ולא מל ה׳ז גר מל ולא טבל היז גר לברי ר׳א רי״א
 טבילה מעכבת וזהו ממש כמסקנת סשיס ליבמות. וכן אי גרסינן רמיא סבילה ממככס נמ׳ איש רריט ס״ל נמי
ש יייייז ״• ה״ז כל המתגייר ׳  כר״י יכן סיכימו תיס׳ שם ל׳ס כי פליגי וש״ל לר״ט כריי אכל לא מטעמיה ע
 כו׳. כ״כ הרמבים פייג מהאיב הלכה ייר וזיל המצוה נכונה כשיבוא גר או גיורת למחגייר טוקין אחריו שמא
 כגלל ממון שיטול או כשניל שררה שיזכה לס או מפני סמל בא להמם ללש ואס איש הוא בורקי! אמריו שמא
 עיניו נחן נאשס יסודה ואס אשה היא נודקין שמא מיניה נהנה ננמור מנמורי ישראל מיכ: משום אהבה
 משוס יראה ריל מאהבה ארס או מאהבה הגדולה וכמ״ש הרמניס ומשוס יראה היינו מיראה אדם או מפני
. מסיפא דקרא דייק דנתיכ כי נפל פחד היהודים מליססוא״כ ׳  הפחד וכמים סרמביס: ורבים מעמי מארן ט
 כיון שנחג״רז מפני פחד אינן גרים וה״נ אימא כיכמומ דף כיד מ״כ ח׳ר אין מקבלין גדם לימוח סמשימ
: ה״ח האיש מטביל כוי. כינמומ דף מיז מיב ל " כ ם מ מ ל ' ש מ י י ילא נ ו י ל מ י ם לא ב י ד  כייצא כי לא קכלי נ
 אשס נסיס מושינות אותה כמיס מד צווארה ושני מ״ח עומדים מכמון ומודטין אומה מקצמ מצום קליח והא
 לקתני הכא האיש מטביל אה האיש לאו חקא איש אחל דסא קי״ל דלטכילס גריס בעינן ג׳ כדאיתא ביבמות לף
 מיו מ׳כ א׳ר ח״א כר אבא איר יוחנן גר צריך שלשה משפט כתיב כ". פרש״׳ משפט כתיב טה משפט אחל
 יהים לכס ולגר ואין משפט פחות מגי מיכ וכיכ סטור ס" רסיה וכל מניניו כין להודימ המצות לקבלם וכץ
. אלא הא מקט ׳  המילה וכין הטבילה צריך להיות כג' הכשרים לדון וכיום. ואינ מוכח דלא םג׳ כאיש א
 הכא האיש מטביל אה האיש לא אתי לאשממי' אלא דאיש צריך לטבול בפני אנשים יאשה בפני
 נשיה והמימ מומרים מנמון כטכילת האשס וכיכ. בשיט ס" רסימ דאשה הנשים מושיכין אומה כמים וכיס לין
 מומדין מנמון. ואף מל גנ דנרייתא שהנאתי קחני נמי ושני מלמידי חכמים מומלין מנמון משמע לסגי נשניס

 כנר

 נתלת יעקב
 פרס ראשו? היא הרוצה לסחגייר אי! מקבלי! אוהו מיד אומרים לו כו׳. כל זה מבואר כמסנמ
 י 1 ינמומ דף מיז מ״א. היר גר שנא להמג״ר בזמ״ז אומרים לו ממ ראיה שבאה
 להתגייר אי אהה יודמ שאומה ישראל נזהיז דווים דמופיס וסחופים ומטורפי! ויסודי[ נאי! מליהן מיכ פרשי׳
 סמופיס שפלים וכפויין כמו סחופי כסא כפיי הכלי וכ״כ סטור נייד סימן רס״ח וכיכ סרמניס פייז מהא׳נ.
 והטמס שאומרים לו מה ראיה להמגייר מפרש שס בגמרא משוס דאי פריש נפרוש דאיר מלכו קשים גרים
 לישראל כספחס. וסכ׳י כסי׳ רסימ מביא כשם ססמיג טעם אחר כדי שלא יאמר לאחר מכאן אלו הייחי יודמ
 טינשן של מצות לא הייתי מתגייר: וגהרגין על המילה ועל הטבילה כו׳. מבואר בכמה מקומות כש״ס
 שהמלטת גזרו על המילה זעל טבילה ועל שזמרי שנתכדאיתא במסי שכת [דף קל] ובמס׳ מעילה [דף יז זבר״ה
 דף יט] וכן איתא כמדיר פרשה אמור פרשה ל״כ על הפסוק סביב רשעים יתסלכון סביב לצדיקים הרשעים
 מהלכין הא כיצד כשעה שהרשעים עולין מתוך גיהנס ורואים את הצדיקים יושבים בשלוה כתוך ג׳ע נפשם
 מתמענה עליהם הדיד רשע יראה וכטס אימתי כרום זולת כשירומם הקכ׳ה מצות כזוית בעולם מה לך יוצא
 לסקול שמלתי את מי מה לך יוצא לשרוף על ששמרתי השבת מה לך יוצא להרג שאכלתי מצה כו׳ הרי מבואר
: היב אם אמר ש י י פ ש נ ' י  שכמה פממיס נהרגין על המצות וכל זה היו אומרים לי כלי לאיים על'י יא' פ
 איני כדאי כוי - כגמרא דיכמות שהבאתי למיל לא מצינו לשון זה אלא הכי איתא התם אס אמר יודמ אני ואיני
 כדאי מקכלין אוהו מיד פרשיי איני כדאי ואיני ראוי למשממף כצרמן ומי ימן ואזכה לכך וכיכ הטור והרמכיס
 במקומות הנ׳ל כלשון השים ליבמומ אכל לפי גירסא דסכא צריכין לפרש דסכי פי׳ אס אמר איני כדאי ובשביל
 כך אינו רוצה לקבל טול המצות פוטרין אותו מיד. ולשון הרמכים מבואר יותר ואס אמר איני רוצה פוטרין
 אותו מיד: !j!T קבל עליו הורידהו לבית הטבילה כו׳. יש לתמוה על זה דסליל דמלין אותו ואחיכ מטכילין
 אותו והכי איתא להדיא במסכת יבמות דף מ״זעיכ קיבל עליו מלין אותו מיד נתרפא מטכילין אותו מיד וכיכ
 כל הפוסקים כמחלה מלין אוחו ואחיכ מטכילץ ואיכ קשה על השים דהכא דקתני קיבל עליו מטכילין אותו משמע
 דטכילה קודם המילה ואפשר לומר דהש׳ס דמכא לא נמימ לפרש הסדר אלא דנפ׳ זה מפרש כל דיני טכילס
 ונפרק השני מפרש דיני המילה אכל לעולם דהש״ס דהכא ס״ל נמ׳ דלענין הסלר בעינן מילה קודם טכילה.
 ועייל מיפ מה שהקשה הרמנין למה משהינ! טנילה אחר המילה דהא צריכין להמתין עד שיחרפא מן המילה
 וא״כ צריכין להשהות הטגילה ולמה לא טבלינן לי׳ מיד ושיר! כיון דהמילה קשה מליו מש״ה מלין אוהו תחלה
 דאי פריש נפרוש אכל בדיטכד א׳ טבל החלה כשר מכיל הרמנ׳ן זיל וביב הג״י גדיטגד אי טבל חמלה הוי גר
 ולפיז י׳ל דכרייחא דסכא ס׳ל כקושיה הרמב״ן זיל לכן ס׳ל באמח דמטכילין אוחו החלה כדי שלא נצטרך
 להשהיח הטבילה מד שימרסא מן המילה: ואומדים לו מקצה דקדיקי מציה כו׳. הכי איחא כיכמוח דף מיז
 מ״א אס אמר יודמ אני ואיני כדאי מקבלי! אותו מיד ומודיטין אותו מקצת מצית קלות ומקצת מצות ממירות
 ומודיעין אותו מון לקט שכחה ופאה וממשר מני. ומפרש כגמרא מיט איר חייא כר אבא איר יומנן כן נח
 נהרג טל פחות משוה פרוטה ולא ניחן להשכין פרש״י ומודיטין אוחו טון לקט שכחה ופאה שלא יאמר עניים
 הללו הלוקטין פאת שדה גזלנים הם ועומד מליהס והורגן כדיניהם שמי נח מוזהרין על הגזל כסנהדרין ואזהרחן
 זו היא מיתתן דלא במי התראה לפיכן כ״נ נהרג על פחות משו״פ משוס דקפיד על דבר מוטט ולגכי ישראל
 היי מחילה. ילא ניתן להשכין אינה בתזרה אלא נהרג רגבי ישראל כתיב והשיב את הגזילה אשר גזל אכל כבן
 נח אמרינן כסנהדרין אזהרחן זו היא מיחחן וכיון שמכר מל אחת משבע מצות נהרג. לישנא אחרינא מודיעין
 אותו טון לקט שכמה ופאה הואיל והן מקפיד! מל הממון כיכ כדאמר מהרג על פחות משויפ מודימין אוחו
 טון לקט כו׳ שמא ׳מזור כו מלההגייר ולשון זה מיקר דאי משום טממא קמא מאי לשון טון שכמה ופאה יודיממו
 שילקטו עניים בשדהו מכיל רש״י. וטפיז י׳ל דגמי ס׳ל כצ״ק דרש׳י ומשיה קחני הכא מימ שהוא נומן כלקט
 כוי כקושיה רשיי זיל אכל כשיס דכמוח דקמני ומודימין אומו טון לקט כוי ס׳ל כלישנא כהרא דרש׳י וחיק:
 היד כשם שאומרים לאיש כוי. שם ביכמוח דף מיז מיכ אשה נשים מושיטה אוחס כמיס מד צוארם ושני
 ת׳ח עומדים לה מבחון ומודיעין אותה מקצת מצות קלות ומקצת מצות ממורות ע׳כ. אכל דאימא הכא מימ
 שתהא זהירה כנדה יכסדלקת הנר לא מצינו בשים מזה. וכן סרמכ׳ס והטור והש׳מ לא כתבו מזה מידי
 ואפשר דגמרא דהכא ס׳ל דמש״ה מודמים אותה הנהו מצות דאימא כמסכת שבת פ׳ כמה מדליקי! טל שלש
 מכירות נשים מתות כשמת לידתן על שאינ! זהירות כנדה כמלה ובהדלקת הנר ועיש הטעם ומשיה מודינאן אותה
 כי היכא דאי פרשה נפרשה וכמו דמודיטין לאיש טין לקט שכמה ופאה ומטשר מהיט דאי פריש נפרוש הינ
 כאשה מודיטין אוהה מה דקשה לה כי היכא מפרשה וצריכין לומר דהא לקחני הכא בנדה ובהדלקה הנר לאו
 לוקא אלא דה״ה מלה דמיש מלה מהני ואפשר שהוא טעוח הדפוס ונאממ כציל מימ שחהא זהירה בנדה ובחלה
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: הלכה ב 00 גי  נימול בן יומו משטבלה אמו נולד נמול לח׳
 שנתגייר מחול או ספק שנולד מחול צריך לחטיף ממנו דם ברית כדברי
) א״ר מתיא בן חרש משום (ז) ר״ש לא נחלקו י )  ב״ש ובה״אא״צ י• הלכה ג
 ב״ש וב״ה על גר שגתגייר מחול 00 ועל תינוק שנולד מהול על מה נחלקו
 על תיגוק שגולד מהול (מ) ביום השבת שבש״א דוחין עליו את השבת
 (י) להטיה ממגו דם ברית ובה״א א״צ: הלכת ד (י־) עבד שטבל לפגי רבו
 הרי(כ) הוא בן חורין מעשה בברוריא הטלכה שטבלו מקצת עבדיה לפגיה
 ומקצת עבדיה לאחריה. ובא טעשה לפגי חכטימ ואמרו אלו שטבלו לפגיה
 בגי חורין ולאחריה משועבדין: הלכה ד, (י) כשט שישראל(ל) גכגםין לברית
 בג׳ םצות כך גרים גכגםין לטילה ולטבילה ולקרבן ב׳ מעכבין וא׳ איגו
 טעכב (מ) רא״א גר שגתגייר צריך שיפריש רביעית לקגו רש״א א״צ :
) גפרעין טן הגריט כדברי ר׳ יוסי ר׳ יהודה אוטר אין גפרעין טטנו ז )  הלכה ו

 אלא
 (ה) ינמות רף מס.]: (ו) [כריתות רף נו.]: (!) [׳נמות דף מח:]:

 גוסחא חדשה
 (א) את האיש והאשה מטבלח את האשה: (נ) הם אסורים קיו לעצמו ואם אמר על נבי פלוני חבר נעשו
 בטהרה הרי וה נאמן וכן עם הארץ שקבל להיות חבר והיו לו טהרות ואומר ברי לי שנעשו בטהרח
 מוחרים לו ואמורים לאחרים רעיא מה אם לאחרים הם אסורים ק״ו לעצמו ואם אטד על נבי פלוני חבר
 נעשו בטהרה הרי זד. נאמן: (ג) וה נובה אח הקרן ווה גובה את הרבית ר' יהודה אומר אם זקפן:

 (ד) לו בן ילדה פרתו נשחטה פרתו עד : (ס) היתד, לו עיסה לאפוח:

 טטביל,00 לאיש והאשה טטבלת לאשה אבל לא את האיש: הלכה ט גר
 שנתגייר והיו לו ייגות ואמר בריא לי שלא גתגסך מהם מותר לו ואסוריט
 לאחרים רע״א מה אם לאחרים (נ) אסורים אוסר לעצמו אם אמר אף גבי
 כל חבר געשו בטהרה הרי זה גאמן: הלכה י(א) ישראל שהלוה לעובד כוכבים
 ועובד כוכביט שהלוה לישראל ואח״כ גתגייר (ג) גובה את הקרן ואיגו גובה
 את הרבית ד׳ יהודה אומד אם טתחלה זקפן עליו בטלוה גובה את הכל:
 הלכה יא הא כיצד (ב) גולד(ל) לבן אדם בן בכור עד שלא גתגייר פטור
 טשגתגייר חייב ואם ספק פטור. (ס) היו לו עיסה לעשות ושדה לקצור עד

 שלא גתגייר פטור טשגתגייר חייב ואם ספק פטור;

 פרק שני
 הלכת א (י) גר ניטול לעולם לח׳ הא כיצד עד שלא טבלה אטו גולד בן

 הנחות הגדי״ב(א) [נ׳מ דף«.] : (ב) [מילין דף קלל.] (נ) [שנמ דף קלה:]: (ד) [שם]
 פי׳ החיד״א

 ובפוסקים דמודיעין לאשה מקצת מלות דרישתנהי משי הני תלתא וא״צ לפרש והס רמוזות נשם חוה רית
 חלה והס הדלקה : (הל׳י) לפי הנוהחא חדשה יש מקום לפרש דמאי ואמר תיק זה גונה את הקרן וזס
 גונה את הרנית דהננר׳ שנתגייר גונה את הקרן שהלוה לישראל לנד ועליו קאמר זה גונה את הקרן .
 והישראל שהלוה לנכרי ונתגייר גונה את הרנית בכל אופ! [שלא יאמרו בשביל מעותיו כו׳ כמיש נגמ׳ לר׳
 יוסי]. ור׳ יהודה פליג ראם נכרי שהלוה לישראל זקפ! קודם שנתגייר גונה את הכל זה אפשר לפרש לפי הנוסתא
 חדשה לפום ריהטא וצריו להתישנ [ו״ל דריי פליג כישראל שהלוה כוי דאינו גוכה את הרכית רק אס זקפן
 ובזקפן כיע סבכי דגובין את הדנית נכל ענין ותיק לא מייר׳ כלל נזקפן וחיק דהנא הוא ר׳ יוסי שנגמ' דיר!

 ותיק דגמי הוא ר׳ יהודה דסכא ודו״ק]:
 פרס ב (י) יש נר ניטול לשמונה הא ביצר אם עד שלא טבלה אמו טלר גימול בן יומו אם םשטבלה
 1 אמו נולד נימול בן שמנה: (ז) ר׳ ישמעאל: (ח) או על: (ס) בשבת: (י) ובהיא א׳צ :

 (כ) זה ביה מעשה בבלוריא [נ״א בברוציה] המלכה שטבלו מקצה עבדיה לפניה וטקצחן לאחריה :
 (ל) נכנסו: (מ) ר' אליעזר בן יעקב אומד אף הקרב! מעכב וכך חיה ראב׳י אומר נר שנחגייר צריך להפריש:

 נחלת יעקב
 נחנם אלא נוטל דמיה מן הנהן משוס דהמוציא ממנירו ע׳ה ואיכ כיזן דאינה טמנת לו נחנס משיה קחני הנא

 פטור ר״ל שאינה כחלה וודאי שנותן לו כחנם אלא שניחנה לכהן ויטיל דמיו מן הנהן:
1 1 .  סליק פרק ראשון. בעזרת לא ינום ולאייש : .

 פרס שני היא גר נימול כוי. יש לתמוה לקש״ רישא אשיפא דרישא קתנ׳ גר נימול לעולם לח׳ ונסיפא
 1 מפליג לנימול פעמיה לשמונה. ועול להאיך שייך נגר לחלק בין טבלה ללא טנלה. אכן

 נתר עיזנא נגמ׳ נראה נרזר שיש נאן נמה טעייח וסיג נמס׳ שנח דף קצ״ה ע״א איר אסי כל שאמו טמאה
 לידה נימול לח׳ אין אמו ממאה לידה אינה נימול לת׳ שנא׳ אשהכ׳ תזריע וילדה זנר וטמאה שנעת ימים וניוס
 השמיני ימול נשר ערלתו. ושם עיכ כתנאי יש יליד נית שנימול לאי ויש יליד נית שנימול צח׳ יש מקנה
 כסף שנמול לא׳ ויש מקנת כסף שנימול לחי. יש מקנת כסף שנימול לאי ויש מקנת כשף נימול לח׳ כיצד לקח
 שפחה מעוכרת ואחיכ ילדה זהו מקנת כסף הנימול לח׳ לקח שפחה וולדה עמה זהו מקנת כסף הנימול לאי.
 ויש יליד ניה הנימול לח׳ כיצד לקח שפמה ונתעברה אצלו וילדה זהו יליד ניס הנימול למי ר׳ ממא אזמר ילדה
 ואחיכ הטנילה זהו יליד ניה הנימול לאי הטנילה ואח׳כ ילדה זהו יליד כיח הנימול לח׳ זה״ק לא שני ליה נין
 הטנילה ואח׳כ ילדה ונין ילדה ואח׳כ הטנילה דאעיג דאין אמו טמאה נימול לח׳ עיכ. פרש״ יש יליד נית
 נימול למ׳. מרי קראי נמיבי ניליד ניח ומקנח נסף מד נמיב ני׳ מ׳ ומד לא נמינ ני' מ׳(נראשיח יז) המול
 ימול יליד ניתך ומקנת כספך ולא מפרש נ" למי ימיס וכתיכ(בס) וכן שמונת ימים ימול לכס כל זכר לדורותיכם
 יליד נית ומקנת כסף זמשתנרא להא׳ למפרש ני׳ ח׳ הייני הינא לדמי(ישראל מעליא שנילד מיתי שלישראל
 משקנאה דדומיא דלכם בעינן דכתינ נהאי קרא ימול לכס כל זכר וסדר יליד נית ומקנת נסף הלכך לקח
 שפחה מטונרת וילדה היז מקנת כסף דגוף שלם הוא במעי אמו וקנאה שנימול לח׳ דרומי׳ דלכס שנולד כרשותו
 שלישראל. לקח שפחה וולדה עמה שנבר ילדחו אע״פ שלא ענדו עליו ח׳ ללידחו מצו מיד כדנהינ המול ימול
 דלאו דומיא דלכס הוא. לקח שפחה ונתעברה אצלו. לא הוי עוכר מקנת כסף אלא יליד נימ נימול לח׳ דדומיא
 דלנס הוא ולקמן מפרש •ליד בית נימול לא׳ אלינא דתיק. רבחמא אמר הטנילה לשם עמית יחלה עליה שם
 חורח שפחת ישראל דנתחיינה ככל מצות שהאשה חיינח נהן והיי טמאה לידה זהו יליד ניח שנימול לחי ילדה
 והטנילה זהו יליד כיה שנימול לא׳ רכל שאין אמו טמאה לידה אין מממין לו לח׳ כרכ אשי ע״כ. ומעתה הדנר
 כרור מ״ש כא! גר נימול לעולם לח׳ טעוח הדפיס הוא ואדרבה נמוגיא דינמומ מונמ דמלין אוחו מיד דנהדיא
 קתני החס קינל מלין אוהו מיד והכי קי״ל נשיע סי׳ רס׳מ וכן חמה הנ״י נסי׳ הניל על מיש הרמנ״ס פ״א מה׳
 מילה גר שנננס לקהל ישראל חיינ מילה תחלה. זאם מל כשהזא עיבד כיכנים צריך להטיף ממנו דס כריס כיוס
 ח׳ שנחגייר עכ״ל וכחנ עליו הניי ועל מה שהצריך הטפח דם נריח כיום ח' יש לחמיה להיכן מצינו נגר
 שיצטרך ביום ח׳ אדרבה אמרי׳ קנל מלין אוחו מיד משוס דשהוי מציה לא משהינן וציע עכ״ל הנ" איכ מוכח
 דליכא מאן דסיל כגר דמלין לח׳. ואף הרמב״ס לא קאמר רק כהטפה דם כריח וגם כזה צא קי״צ הכי וא״כ
 האיך קחני הנא גני גר דלפעמיס נימול לח׳. לכן נראה דכצ׳ל הג" בהלכה זו גר נימול לעולם לאי. ויליד
 כית נימול לא׳ ונימוצ צח׳ הא כיצד עד שלא טבלה אמו נזלד נן נימול נן יזמי כי׳ יזהו ממש כדעת רנ חמא
 נמש׳ שנת שהנאה׳ לעיל דקאמר ילדה ואח״כ הטנילה זהו יליד נית הנימול לא׳ הטנילה ואח״כ ילדה זהו יליד
 כיח הנימול לח׳. אכן אנן לא ק״ל הנ׳ אלא נחיק דר״ח מפציג נין אמו טמאה צידה צאינה טמאה ומשכחת
 לה יליד כית נימול לא׳ כדמפרש ר״ סתם בלוקח שפחה לעוברה וכינ נש״ע ס״ רס׳ז,ס׳א וע׳ נכי׳ שהאריך
: ה״ב והלכה ג׳ הנהו תרי הלנות מישיך שייכי להדדי וכן איתא במס׳ שכת דף ה  בדברי הרמכיס ניי1 ז
 קל״ה ע״א ריא הקפד אומר לא נחלקו נ״ש זנ׳ה על נולד כשהוא מהיל שצריך להטיף ממט דיב עצ מה נחלקו
 לחלל עליו השנת בשיא מחללין עליו את השנת ובה״א אימ עליו את השבת ומשמע לגמי דהכא לר׳א הקפד
 לינא חילוק נין תינוק לגר אע״ג דנגמ' מיל לעיל מני׳ מפליג רשנ׳א נין תינוק לגר אבל ר׳ מתיא בן חרש
 ס״ל דלינא תילוק ועיש נתוס׳ דיה לא נחלקי שמחולקין עם הלנית גלולות והביא סטור בסי׳ רםימ ומסקנתו
 בשם אביו הרא״ש ז״ל דליכא חילוק אלא בין בתינוק שנולד מהול ובין גר שנתגייר מהול צריך להטיף מהן ריב
 יא״מ עליהן השגת ועבנ״׳ ס" רסיו יהייני כגמ׳ דהכא . זמ״ש נהלכה נ׳ גר שנתגייר מהיל ר׳ל ערבי
 וגנטונ׳ מהול. ומ׳ש או ספק שנולד מהול. הלשון ספק הוא דוחק ונ״ל שנציל גר שנתגייר מהול או ניצר
 מהול ואפשר ליישבו משוס מולד מהול הוי ספק ערלה כנושה ומשיה נקט לשין ספק וס״פ או ספק ומהו הספק
 שנימ והוי ספק ערלה נטשה נדאיתא נשנת דף קליה ע״א ועיש: היד עבד שטנל נוי. נינמות דף מיה
 ע׳ג א״ר דמא נר גוריא א״ר הלוקח ענד מן העונד טנגיס וקדם וטגל לשם ביח קנה עצמו גן חורין מ״ט לעונד
 נינניס גופה לא קני לי׳ מאי דקנ׳ ל" היא דמקנה ל" לישראל יניין לקדים יטגל לשם גיח אפקעי׳ לשעגיד׳ כדרגא
 ואמר רגא חמן והקדש ושחרור מפקיעין מידי שעמד מתינ רנ חסדא מעשה ננלוריא הגיורת שקדמה ענדי׳ ומנלי
 לפני׳ וגא מעשה לפני חכמים ואמרו קנו עצמן ג״ח לפניי אין לאחריה לא אמר רגא לפני׳ גין גסתס פין גמפורש
 לאחרים כמפורש אין בסתם לא . פרש״י עוכר כוכביה גופא לא קני עוכד כוכגיס לא קנאה לגופא של זה מהחלה
 כדאמר לקמן ולא סס קונין זה מזה: לפני׳ אין לפי שהן גרים והיא עיבדה כיככים יעובד כוכבים לישראל לא קנה
 לגופיה: לאחרי׳ לא אלמא גני ישראל אמר" קנה ענד עצמי נ׳ח: נין נשחם. שלא פ" הרי אנז טיכלין לשם כיח:
 כעפורש. נדריח נר גוריא נדקמני וקדם וטנל לשס כ״מ עכיל ומעחה פ" הלכה זו מנואר הא דקחני ענד
 שטבל לפני רבו כוי מ״ר׳ בשעה שקנה אוחו מן הנכרי טבל עצמו לשה כ״מ קנה עצמו כ״ח כדמפרש רכא טעמא
 מנרי ליק ליה לגופו של עבד וכיון דטנל עצמו לשם ניח אפקיע לשעבוד. או דייל דהכא מיירי בנכרי שבא
 להתגייר עם עבדו וקדם העבד וטבל עצמו קורס לרנו קנה עצמו ניח ומ״רי אפי׳ נסחמא וכיכ הטור סי׳ רסיז
 הלוקח ענד מן העובד כוכבים אין הגוף קנייה לי עד שיטבול לשם עבדות הלכך אס קדם וטבל עצמו לשם ב׳מ ה״ה
 כיח: מעשה ככלוריא כו׳. זהו אמיא כין לרכא וכין לר״מ לרנא הא לקתני לפני׳ ביח מ״רי אפילו בסחס
 פיון שטבלו קודם שטבלה היא אח עצמה ועדיין נכרי׳ היא וקנה עצמן כיח אפי׳ כסתטא ואלו שטבלו לאחריה ואן
 היא ננר ישראליח ומשיה נסחמא ליק עצמן נימ. ולריח אהיא כפשטא לפניה ב״ח. ולאחריה משועבדן אפ"
 כשטבלו לשם כימ ומכי מבואר נמכילמא פ׳ בא ר׳ נשן אומר שאין מיל המול לו אלא לרנומ את הענד שטנל
 לפני רני שיצא ביח מעשה בנלוריא שטבלו מקצה שפחותיה לפניה ומקצה לאחריה ונא מעשה לפני מכמיס ואמרו
 אש שטבלו לפניה ב׳ח ואוחן שטבלו לאחריה משוענדוח עכיל. ופי׳ המפרש למנילחא וזיל טנד שטנל לפני
 רגו שהימ רבו מגייר עצמו וענד שלו טנל עצמי לשם גרומ קודם לרנו היה נימ ומטעם מפורש ניגמוה דאין
 קנין לנכרי וגופי של זה לא קנויה לנכרי ואחיכ כשרכו מגייר עצמו כבר יצא לחירות. בלוריא גיורמ מימה ונמגיירה
 שפחוחיס עמס וקצחס טבלו קורס לס ואמרו הכמיס אלו שטבלו קודם לס כיח לפי שאין קנין לעוכד כוכבים וכיון
 שטבלו קודם לה יוצאין למילות עכיל וזהו ממש כמו שפירשתי לברייתא דככא•• היה כשם שישראל נכנסין
 כו׳. נמסכת כריתות דף ט׳ עיא ככס כגר יהיה לכס ראיא ככס כאבותיכם מה אכותיכס לא נכנסו לגריש אלא
 גמילה וטבילה והרצאת דמים אף הס לא ימסו לברית אצא במילה יטנילה והרצאת דמים. ושם אמר מה אנותיכס
 לא נכנסו לברית אלא כמילה כו׳ בשלמא מילה וכתיב כי מוליה היו כל העם היוצאים אינ מהנא ואעגור עליך
 ואראך ממנוססמ גרמיך ואומר לך בדמייך מיי כו׳ הרצאת דמים דכתיכ וישלח את נערי כיי אלא טבילה מנ׳ל
 דכתיכ זיקח משה חצי הדס זיזרק על העם יאין הזאה בלא טבילה יפירש״י נל העם הייצאין גשעת יציאתן מלו.
 בדמייך חיי. דם פסח ודס מילה . הרצאה דמים על המזבח יכ״כ הרמכיס ריש פי״ג מהא״כ וס״ם שם ומהו
 קרבן הגר עולה בהמה או שחי חורים או שני בני יונה ושניהם עולוס ונזה״ז שאין שם• קרבן צריך מילה וטבילה
 וכשימה כהמיק יביא קרבן עכיל. וזהו שכחוכ כאן שנים מעככין דהיינו מילה וטבילה מעכבה וכ׳כ הרמכיס
 בפ׳ הנזכר דאינו גר עד שימול ייטטל והא לקחני הכא ואי אינו מעכב. דהיינו הקרכן אינו מעכב: רא׳א גר
 שנהגייר כוי. גס זה מבואר בגמרא הניל דף ט׳ ע׳א היר גר כזהיז צריך שיפריש רזכע לקינז אר״ש ככר נמנו
 עליוריביז ונטלה מפני ההקלה. רשיי צריך שיפרישרונע דינרלקינו. דלנשיבנה בהמ׳ק יניא קן דאמרינן
 לעיל לצריך קרבן וקרבן פחוה מרובע א״א להפריש דאין מצוי קן פחוח מרוכע כדאמרי׳ נמחני׳ ועמדו קינין
 ברנעחיס אבל פמוח לא אפשר: מפני ההקלה. שלא יהנה ממנו עכיל. וא״כ הא דקחני הכא רשיא א׳צ ריל
 שאינו רשאי והכי קי״לשס כגמ׳ דהלכהא כריש וכיכ בסרק הייל: ה״ו והלכה ז׳. שני הלנוה הללו מבוארין

 בגמרא

ט גר שנחג״ר כוי. יגעה׳ י  נבר הקשה זה נשיס נדף מיל ומשני הא אמר ר׳ יוחנן לתנא חני שלשה׳• לו
 הרכה לפרש הלכה זו כי לא מצאתי רמז מזה נשיס עד כי האיר ה׳ עיני וראיתי כל כלנה זאת מפורשה נתוספת'
. רק שיש כאן איזה טעיות . ח״ל מתוספתא עיה שקיכל עליו והיו לו טהרות ואמר  דמסכת טהרות פרק ט׳
 נרי ל׳ שלא נטמאו בזמן שהן עשויוח אע׳ג אחרים אסורות לו ואסורות לכל אדם ע״ג עצמו מותרות לי ואסורות
 לכל אדם רעיא אס [מותרות לו מוחרוח לכל ארס ואס אםורוח לכל אדסאסורוח לו וכן עובד כוככיס שנחג״ר והיה
 לי ״ן זאמר כרי לי שלא נטמא בזמן שהוא עשוי ע״ג אחרים אשור לו ואסור לכל אדם עיג עצמי מיחר לי יאסור
 לכל ארס רעיא אס] מוחרח לו מוחרח לכל אדם ואס אסור לכל ארס אסור לו עיכ לשון החישפהא והניאה
 הר׳ש בריש פיח דטהרות וכתב עלה וזיל על גנ אחרים שיש עמי הארן אחרים שעשו לו ק!רס שקנל עליו
 דכרי מכירות והוא אמר נרי לי שכטהרס נעשו. וכן עובד כוככים שנתגייר לענין יי״נ נקט ליה כגון שהיתה לו גת
 בעוטה שנתעסק נה עונד כוכבים קודם שנתגייר זה והוא אומר ברי לי שלא הממיל למשוך כידו עכיל הר״ש.
 ועס״ז מנזאר היטכ הלכה זי אלא שמכר כאן נבא אמח והיינו החלוקה בין נעשית ע״ג אחרים אי שנעשית
 ע״ג עצמו דבזה הוא עיקר פלוגהייהו דמעשו ע״ג אמריס תיק נמי מודה דאסורות לו ולאהריס ואיכ עיקר
 הפלוגה׳ חסר הכא . ומ״ש כאן אם אמר ע״ג חנר נעשו נו׳ נזה ר״ע נמי מודה כיון שאמר• שחנר עשא'
י ישראל שהלוה כו׳, מפשט׳ הלכה זו משמע י  בטהרה נאמן וכיוצא נזה איהא נמסכה דמאי פ״ג ודי: ה
 דר״י חולק על החיק דאילו לחיק לינא חילוק נין זקפן נמלוה מהחלה וריי מפליג. אמנס לפ״ז יהא סוגיא זו
 עד גמרא ערוכ׳. דכפ׳ איזהו נשך דף ע״ב ע׳א גרס" הנ׳ תיר ישראל שליה מעיה מן העונד׳ כוננים נרניח זזקפן
 מליו במלוה ונתגייר אס קורס שנתגייר זקפן עליו גמלוה גונה את הקרן וגובה את הרבית ואס לאחר שנתגייר
 זקפן עליו גמליה גוגה את הקרן ואינו גובה את הרבית. וכן עוכר כוכבים שלוה מעות מישראל ברבית ווקפן עליו
 גמלוס ונתגייר אס עד שלא נתגייר זקפן עליו במלוה גובה אח הקרן וגובה את סרגית ואס משנתגייר זקפן
 מליו גמלוה גוגה את הקרן ואינו גיגה הרגית ר׳ יוסי אומר מוגר כוכגיס שלוה מעות מישראל גרגית כין כך ובין
 כך גיגה את הקרן !גובה את הרבית. אמר רבא מ״ט דר׳ יוסי כדי שלא יאמרו בשביל מעותיו נתגייר זה עיכ
 הגמרא. פרשיי וזקפן עליו גמלוה. לאחר זמן חישג עמו על הרכית וזוקף הכל כיחד כמלוה וכתכ לו שטר
 מליהם כך וכך אני חייב לפלוני. וגובה את הרבית. דמשעת זקיפה הוי כגגוי. בין כך ונין כך אסיפא פליג
 וטעמא כדמפרש ואזיל שלא יאמרו כו׳ מכ״ל רש״ . ולפיז אי סיד דדי פליג אחיק ולח״ק ליכא חילוק כין זקפן
 עליו גמלוה ללא זקפן אלא דבכל ענין סיל לחיק דאינו גובה אח הרכיח. א״כ חיק דהכא דלא כמאן לא כדי
 ולא כחיק דדי בגמרא. לכן היה נ״ל בהשקפה ראשונה דר׳ יהודא לפרושי טעמא דח״ק אחא והיק ר׳ יהודה
 הא דקאמר החיק דאיג הרביח מיירי שלא זקפן עליו במלוה קודם שנחגייר אבל אס זקפן עליו מהחלה במלוה
 מידה ח״קדגונההכל ואיכ ר"הודה והיק דהכאס״ל כה׳יק דרי יוסי נגמ׳ ואע״ג לקחני ר׳ יהודה אומר והאי
 לישנא משממ דפליג. אין זה קושיא ומ" נחוי״ט פ״ג דמם' ננוריס דיה הגימ לארמי אובד אני שהניא כמה משניות
 ששנויס כלשון מתלוקת ולא כאו אלא לפרש. אכ! ראיתי נתוספתא דנימ פיה וזיל ישראל שלוה מעות מעונד כוננים
 יעובד ייננים מישראל!נתגייר נין שזקפן עליו עד שלא נתגייר ונין שזקפן עליי משנתגייר גונה את הקרן ואינו
 גונה את הרינית דנרי ר״מ ר' יוסי אומר מונד כוכבים שלוה מעות מישראל ונתגייר בין שזקפן עליי נמלוה
 עד שלא נתגייר ונין שזקפן עליו נמלוה משנתגייר גונה את הקרן ואינו גונה הרנית וישראל שלוה מעות מעונד
 נונניס ונתגייר וזקפן מליו נמלוה עד שלא נתגייר גונה את הקר! ואת הרבית משנתגייר גובה את הקרן ואינו
 גובה הרכית עכ״ל התוספתא. ועפייז יש לומר דר׳ יהודה פליג על התיק. ובאמת דלת״ק ליכא חילוק נין זקפן
 ללא זקק וסיל כר׳מ בתוספתא דלא מפליג כלל אלא דבכל עני! איג הרבית ודני יהודה דמפליג ס״ל כת״ק דרבי
 יוסי דנפ׳ איזהו נשך. אכ! אין ראיה מחוספתא הכיל דנלא׳יה קשיא דרכי יוסי אדרי יוסי כתרתי דכגמ׳ קאמר ר׳
 יוסי עונד כוננים שלוה מישראל ננל ענין גונה הרניה ונחוספחא קהמר דבכ״ע א׳ג הרכיח. וכן בישראל
 :לוה מעובד כוננים. גגמ׳ לא פליג ר׳. יוסי את״ק ובתוספתא מפליג גי! זקפן ללא זקפו וזהו מלחא בלא טעמא
. דל כיצד די! ככור אצל א הא כיצד נולד טי י י  ומיהו אנ! קייל כר׳ יוסי בגמ׳ ועיי! ב״ד סי׳ קע״א: ה
 הגר מפרש ואזיל. ואע״ג דלא תנא מידי מננול קידם לזה שייך לישנא דכיצד ומציגו כיוצא בזה במנחות פי״א
 משנה ד׳ כל המנחוח יש כהן מעשה כלי בפנים ואין בה! מעשה כלי מבחין. כיצד שחי לחם ארנ! ז׳ ורחב!
 ד׳. ואע״ג דמקודס לא איירי מידי משחי לחם קהני הלשון כיצד ומפרש אח׳כ מעשס שחי לחם ולחם הפנים .
 וכתב ההוי׳ט שס דיה כיצד וזיל הוא שואל על סנה הייה לחם הפניס נאפה בדפוסים ואיכ ה״נ שייך לשו! כיצד
 דל כיצד דין הככור ומפרש אח״נ הדי!: נולד לנ! אדם נ! נכור כו׳. נראה דמ״רי שנתגיירה אשחו עמו
 דהא ככור לכהן נפטר רמס הלי! רחמנא אעיכ דמ״לי שנתגיירה אשתו עמז ולא היה להם נטי נגיוחן לכן נולל
 לו בן בכור עד שלא נתגייר פטור ומשנחגייר ילדה לו אשתו בן בכור חייב והכי איתא נדפ יש ככור משנה א׳
 מי שלא היה לו בניס ונשא אשה שכבר ילדה מודה שפחה ונשתחררה מודה עונדת כוכבים ונתגיירה משבאת לישראל
 ילדה בכור לנחלה ואינו בכור לכהן. ופ" הרעיכ דלענין נחלה דאב כחיכראשיח אונו והרי לא היה לזה כניס
 ולעני! כהן חלס רחמנא בפטר רחס. ר״י הגלילי אומר ככור לנחלה ולכהן שנאמר פטר רחס. כישראל עד
 שיפטרז רחם מישראל 1פ״ הרע׳נ מניס הנולדים כנכריוחה צא פטרי ע״כ. ואכן קי״צ כחיק דדי הגצילי וכיה
 הטור כייר ס" שיה וזיל שפחה שילדה ואחיכ נשהחררה ועובדת נוננים שילדה ואח״כ נחגיירה וילדו אחיכ פטורין
 מ! הבכורה נתעברה השפחה והעובדת נונכיס ובעודן מטונרת נשהחררה השפחה ונהגיירה העונדח כוככיס וילדו
 חייט! ננכורה ספק אס ילדו קורס שנשתחררו ונתגיירה אס לאו פטור מכיל הרי מבואר דנקט הכל באשה. א״כ עיכ
 ציל דהכא נמ׳ מ״ר׳ שנהג״רה אשחו טמו וכמ״ש. או אפשר לומר דברייחא דהנא ס׳ל נר" הגלילי ולפ׳יז ׳״ל
 דמ״ר׳ אע׳ס שהיה להס נניס מקודם לכן אפיה אס נולד להם נ! אחר שנתגיירו ח״נ דננים שהיה להם
 עיוחן אינן נחשבין טד שיפטרו רחם בישראל: ואם ספק פטור. משום דהוי ספק ממונא ולקולא והכי איתא
 נמסכה חולין דף קליד גר שנתגייר והיל פרה נשחטה מד שלא נתגייר פטור. דל פטור ממתנות נהונה .
 משנחגייר חיינ אס ספק פטור שהמוציא מחנירו ע״ה ופריך עלה והרי עיסה נמשיה מד שלא נחגייר פטור
 משנהגייר חייב ספק חייב א״ל ספק איסורא לחומרא ספק ממונא לקולא דאיר חסדא וכן חני רני חייא שמנה
 הפיקוח נאמרו בגר ארבע לחיוב וארבע לפטור קרב! אשתו וחלה ובכור בהמה טמאה ובנזר נהמה טהורה
 לחיוב ראשית הגז ומתנות ופדיון הב! ופדיו! פטר חמור לפטור ועיש כרש״ ותוכן דבריו דכארכע קמייהא היי
 ספק איסורא לחיוב יד׳ בתרייתא היי ספק ממונא ולקולא. ומשיה קתני הכא כבכור אס ספק פטור דפדיון
 הכן הוי ספק ממינא ולקולא : היה לו מיסה למשות כו׳. דל למנין הלה אס נעשית העיסה עד שלא נחגייר
 פטור מחלה ומשנחג״ר מ״כ כמבואר כמסכת מלה פ״ג. והא דתנ׳ הכא שדהו לקצור מיירי לענין לקט שכמה
 ופתה כדאיחא פיד דמס׳ סאה. אכן הא לקחני הנא גני חלה אס ספק פטור יש לתמוה דבהדיא חנן נמחני׳
 לחלה אס ספק חייכ ונן מבואר מגמ' דמולין שהבאתי לעיל דקחשינ חלה נהדי ד׳ ספקות לחיונ משום דהוי
 ספק איסור יכיכ הטור והש׳ע ש״ שיל דספק הלה מייג. וענצ׳ל שטמוח נפל בדפוס נגמ׳ להכא או לגבי
 חלה צריך למחני ואם ספק חייג או שאנו ציל דנמקוס הלה ציל היה לו פרה לשחוט וזהו מארכע ספיקות
 דפטורין. אמנס יוהר נראס כפיי הראשון דגגי מלס ציל חייג. דלפ״ השני שכחגחי א״כ קחשיג ג׳ ספיקוח
 לפטור יקשה הא היי ל׳ ומיק מ׳ט לא קחשיכ הכא הדי ססיקוח לחיוב דהא עיקר הך מס׳ מיירי מדיני הגר
 והיל לאפמעי׳ כל הספיקות. אכל אי גרסי' גבי חלה חייכ ואיכ קהני הכא שני ספיקוח לפטור יא׳ לחיוב לק״מ
 די״ל בכל חלוקה תנא ושייר ול״ק מאי שייר דהאי שייר. דהא שייר תרתי. אבל אי גרס" כמקום הלה פרה וא״כ
 קהשיכ ג׳ לפטור דהיינו פדיון הנן ושדה לקצור ומתנות ולא שייר אלא חרא קשה מאי שייר דהאי שייר. ואין
 להקשות על הגמ׳ למה לא קחשיכ חימשה לפטור דהיינו שדה לקצור וייל דהוי ככלל ממנומ דקחשיכ נכריימא
 והיינו מתנות כהונה ומתנות עניים ועוד ניל לקיים גי׳ דהכא דקהני גבי הלה פטור והוא עיס ירושל׳ דפ׳ג
 דמלה טלה מחני' לקחני גבי חלה ואס ספק חייכ חמן הנינן גר שנחגייר והיה לו פרה נשחטה עד שלא נתגייר
 פטור משנחגייר חיינ ספק פטור שהמוציא מחנית מיס המן אמר ספק פטור והכא אמר ספק חייב א׳ר אחי
 אימימכ תקומי רנ אמי ואמר מי יאמר לי שהוא נוטל דמים מן השנט טניל וטעות יש נירושל׳ ונציל מי יאמר
 לי שאינו נוטל דמיס מן השבנו וט׳ש במפרש לירושלמי. דל שמפריש מלה מספק אנל אינה נותנה לכהן
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 במשיכה מפגי שאמרו גכםים שאין להם אחריות גקגין(מ) כחזקה: תלבה ט ר׳
 אליעזר אומר 0) לא זו בלבד אלא אפילו היה מטייל בתוך שדהו ובא אחד
 ואמר שדה שלי שדה שלו וחכמים אומרימ לא קגח עד שיחזיק: הלכה י(ח) זה
 בא מן הדרום וזה בא מן הצפון זה זכה במקום הלוכו וזה זכה במקום הלוכו
 דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים(מ) זה וזה לא קנח עד שיחזיק: הלכה יא היו
) כתובתי זכתה י )  עליו כתובת אשד, ובע״ח ואמרה האשה אלו שלי ואלו
 אלו כתובתי ואלו שלי אין לה אלא כתובתה: הלכה יבוק בעלחובשאטר
 אלו שלי ואלו חובי זבה אלו חובי ואלו שלי אין לו אלא חובו: הלכה יג היו
) ב׳ עבדים רועי בקר ובא אחד ואמר עבדיט הללו והצאן שלי הרי כ ) ו  ל
: ל) ) ו  אלו שלו ואם העבדים פקחין אומרים אגו ב״ה והצאן שלפגיגו שלג

 פרק רביעי
) וגר לא תוגה ולא תלחצנו לא תוגה לו בדברים ולא תלחצנו ב ח כ י מ ש )  הלכת א
 בממון אל תאמר לו אטש היית עובד (מ) הבל ואתה מקודם
 עד עכשיו חזיר בין שיגיך אתה עומד ומדבר עמי ומגיין להוגאתו(נ״א שאם
 הוגיתו) שהוא יכול לומר (0 כי גרים הייתם מכאן היה ר׳ גתן אומר מום שבך
 אל תאמר להכירך: הלכה ב ראב״י אומר(ס) לפי שסורו רע הזהיר עליו הכתוב
 במקומות הרבה [וגר לא תוגה ולא תלחצגו] (ש• ^ג) וגר לא תלחץ(וגר לא
 תוגה) ואתם ידעתם את גפש הגר(ע) הוא שסודו רע הזהיר עליו הכתוב
 במקומות הרבה: הלכה ג חביבין הגרים שבכל מקום מכגהאותם כישראל

 שגאמר
 (ה) [סנהדרין דף נח:]: (ו) [שס]: (t) [תוספתא דנ״נ]: (ח) [שם] ־

 פי׳ החיד״א
 פרס ב (הל״ן) א״ל ר׳ יוסי אלו ממון כו׳. כך היא הנוסחא החדשה ולפי סוגית הש״ס צריך להגיה איל ר'
 י יהודה אלו ממון כוי והרכ גחלת יעלןכ הגיה עוד ע״פ סוגית הש״ס ואפשר דרי חנינא בן גמליאל
 הוה סבור ברישא הכי וכי אמר לו ר׳ יהודה אלו ממון כו׳ קבל דבריו וחזר לומר משוס ז׳ מצות וכיוצא כזה

 אמרו כש״ס בכמה דוכתי ובהכי א״צ להרבות הגהות:

 פרס ג (הליב) לפי מיש בשיס בע״ז דף סיד אימא יינו כשמנו ופרשיי דיינו מותר כמאה כשמנו
 קודם שהתירו השמן גחכיצה והביחו הרב נחצת יעקב ולפ״ז יש למחוק תיבת ועסתו דמותרת באכילה 1 וקודם שהתירו השמן באכילה והביאו הרב נחלת יעקב

 ודייק: (הליט) היה מעייל כו׳. לכאורה נראה דה״פ הי׳ מסייל אחד כתוך שדה הגר ולא כוון לקנות גהלוך
 שהוא חזקה לר׳ אליעזר וכא אחד ואמר שדה שלי שאני כוונתי לקנות גהלוך שדה שלו דקנה בהליך שכוון

 לקנות ועיין בהוס׳ פרק חזקת דף נד עיא ד״ה אדעתא דהזכירו השוגיות דפייכי לזה ואני אמרתי גחפזי וצריך לסתישכ:

(א) א״ר חגיגא בר גמליאל מפגי מה גרים  אלא הרי הוא כבן יוטו יי הלכה ז
 מעוגין טפגי שהם טחשיבין קודם לשגה וקודם לשתים (א) שאגבה את הובי
 ואעשה את צרכי אלו ממון הן כדבריך אלא שהם קוברים בגיס ובגי בגיס
 וחלאים רעים ויסורין באין עליהם מפני מה מעוניט טפגי ז׳ מצות שנצטוו

 עליהם בני נח:

 פרק שלישי
 הלכה א (י) איזהו גר תושב כל שקבל עליו שלא לעבוד ע״ן דברי רבי
 מאיר רבי יהודה אומר כל שקבל עליו שלא להיות
) עיסתו  אוכל גבילות: הלכה ב רוקו ומושבו וטשכבו וטי רגליו טמאץ (נ
 ושטנו ויינו טהורים (ג) ועובר על בל תוגה ובל תעשוק ובל תלין פעולת
 שכיר י הלכה ג אין משיאין לו ולא נושאין טטנו נשים (0 ולא טלוין אותו
 ולא לוין ממנו ברבית: הלכה ד (י) אין מושיבין אותו בספר ולא בנוה רע
 אלא בנוה יפה באמצע א״י במקום שאמנותו יוצאת שנאמר (דברים כי.) עמך
 ישב בקרבך במקום אשר יבחר (ד) וכוי: הלכה ה (ח) כל ערוד! שישראל
 מצווין עליה מיתת ב״ד(ה) אין הנדים מצווין עליה: הלכה ו(י) הא כיצד היה
 נשוא אחות(0אמו ואת אחותה(אמו) מאם רמ״א יוציא וחכ״א יקיים א׳ מהן:
 הלכת ז ישראל שבא על בת עובד כוכבים ידון כדיני עובד כוכבים ועובד
 כוכבים שבא על בת ישראל ידון כדיני ישראל י• הלכה ה גר שמת והניח בן
 0) ובת שגתגיירו עמו נכסיו ועבדיו ב״ה אם היו העבדים פקחין גקנין

 הגהות הגרי״ב (א) [יבמות דף ממ:]: (ב) [עיז דף ס:]: (ג) [ב׳מ דףע:]: (ד) [ספרי סרשת חצא]:

 גוסחא חדשה
 (א) כשאנבה אח חובי וכשאעשה את צרכי אמר לו ד' יומי אלו מטון הם נחםרים הרי זה כדבריך •
Q) ב) פתו: (ג) ועוברים עליו משום: (ד) באחד שעריך בטוב לו לא חוננו: (ה) הנדים:~\"J p 
 1 (ו) אביו מאב אחות אביו מאמ רמ״א יוציא והביא יקיים שתי אחיות מאם רמ״א : (ז) או

 בה: (מ) במשיכה ועיים להם אחריות נקנים בחזקה : (ס) וחכ״א לא [קנו עד שיחזיק!] :
 (י) של כחובהי זכחה אלו לכתובתי [נ״א של כתובתי] ואלו שלי לא וכתה אלא: (כ) עבדים רועים

 בצאן ובא א׳ ואמר העבדים הללו והצאן שלפניהם שלי: (ל) הרי אלו בני חורין והצאן שלהם :
 £[־p ך (מ) בל קורם נבו ועד עכשיו חוירך בין שיניך ואתה : (ג) לך כי גרים חייהם בארץ מצרים:
 (ס) גר לפי שםורו רע הזהיר עליו הבהוב הרבה שנאמר: (ע) הא לפי שסודו רע הזהירה

 נתלת יעקב
 דבשאר האס כ״ע מודו דיוציא כיון דאסוריס לבינ א״כ שייך שלא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה
 אלא ודאי כצ״ל בהלכה זו נשא אחות אמו מן האם יוציא והיינו אחות אמו מן האס יוציא לכיע. אחות
 האס מ! האכ רמ״א יוציא וחכ״א יקיים והיינו ממש כגי' הגמרא לסנהדרין דר״מ גזר משוס אחותו מן האס
 כיון דחיכא צד שאר האס וחכמים לא גזרו ומ״ש כאן יקיים אחד מה! טייס הוא אלא כצ״ל וחכמים אומרים
 יקיים ושגירא דלישנא דמסכת סנהדרין נקט לה דקתני התם נשא אשה וכתה יוציא אחת ויקיים אחת:
 היt ישראל שבא כו׳. תיבת ישראל טעוח דמוכח הוא. חרא דישראל שבא על עובדת כוכבים אינו הייב מיתת
 כיד. ועוד מה ענין ישראל להכא דהא במסכת זאת דיני גרים אתא לאבמעינן אלא וודאי כצ״ל עובד כוכביה הבא על
 בת עובד כוכניס כוי. והכי איתא להדיא בסנהדרין דף נ״ז עינ כל ערוה שב״ד של ישראל ממיתין עליהן נינ
 מוזהרין עליהן אין ב״ד של ישראל ממיתין עליהן אין כינ מוזהרין עליהן דברי ר״מ וחכ״א הרבה עריות יש שאין ביד
 של ישראל ממיתין עליהן וב״נ מוזהרין עליהן בא על עריות ישראל נידון בדיני ישראל בא על עריות ב״נ נידון בדיני כ״נ
 ואנו אין לנו אלא נערה המאורסה בלבד פרש״י אי! נ״ר של ישראל ממימי! עליהם כגון מייכי כרימומ אמותו ואמות
 אניו ואחות אמו ואשת אחיו ואשת אמי אניו ואמות אשתו: אין נ׳נ מוזהרין עליהן. בדמפרש לקמן דר״מ אליבא
 דריע אמרה דנפקי ליה עריות ננינ מעל נן יעזונ איש נוי והמס מייני מיתות נתיני: הרנה עריות יש. כגון
 כל מ״כ נ״נ מוזהרין עליה דלרננן איתרני נ״נ מאיש איש לנל האמור נפרשה ור״מ לא דריש איש איש לרנויי:
 נא על עריות ישראל ענריות עריומ כ״נ עוכדש כוככיס: ואנו אין לנו שיהא כינ מילוק כין ישראלימ לעוכדמ
 כוכבים אלא נערה המאורסה משוה דלדידהו לית להוי קטלינן להו כקטלא דידן עכ״ל: סלי מנואר דמלוקאזאת
 נין ישראלית לעוכדתכוכניס לא איירי אלא כעוכר כוככיס התם איכא מילוק נבא על עריות ידידן או על עריות
 דידהו. לכ״נ דהיג הכא עובד כוכבים שבא על בת י עובדי כוכבים כו׳ ואין להקשות אנתימאי אתאלאשמעי'
 הכא דיני עובד כוכבים . דאפשר ליישנו כיון דנהלכה ו' קתני כל ערוה שחייבי! עליה מיתות כיד וס״ל דב׳נ
 אין מצווי! על חיכ קתני גמי חילוק זה כין בא על עריות ישראל לבא על עריות עוכרת כוככיס : ה״ה גר
 שמת כוי. לקי״ל גר שנתגייר כקטן שנולד דמייוא״ככניו שנתגיירו עמו אין יורשי( ומשיה הוי נכסיו הפקר
 והבי איתא בקדושין דף י״ז גר את הגר אינו יורש אביו לא מד״ת ולא מל״ס לתניא לוה מעות מן הגר
 שנתגיירו בניו עמו לא ימזיר לבניו ואס החזיר אין רוח חכמיס נוחה הימנו: אם היו העבדים פקחי! נקנין
 במשיכה. לכאורה אין הבנה לזה האיך תליא משיכה בענדיס פקחין. יכן הא דקתני מפני שאמרו נוי מאי
 נתינת טעס הוא ע״ז דנקנין כמשיכה. ועוד שהוא היפוך האמת דקי׳ל נכסים שאין להם אחריות אין נקנין
 כחזקה אלא כמשיכה כדאיחא בקדושין דף כיו להדיא כמתני' לכנ׳ל דכצ׳נ נכסיו הפקר ועבדיו כיח ואם
 היו עבדים קטנים במשיכה מפני שאמרו נכסים שאין להם אחריות נקני! כמשיכה. וה״פ דאיתא בקדושין דף
 כ״כ ט״כ דטכד קטן נקנה כמשיכה כבהמה ואפי' קראו ובא לו קנייה משא״כ בעבד גדול שהלך לדעת עצמו לא
 ממי קראו ובא לו. וקי״ל נמי כמס׳ גיטין דף ל״ט גר שמת והניח עבדים גדולים וקטנים גדולים יצאו כ״מ
 קטנים כל הקודם בהן זנה . והיינו כדעת אבא שאול שם והכי קייל. וא״כ היפ גר שמת כוי נכסיו הסקר
 וענדיו נ״ח והיינו נגדוליס ואם היו העבדיס קטנים נקנין במשיכה מפני שאמרו נכסים שאין להם אחריות נקנין
 כמשיכה ועבדים קטנים הוי כמו גכשיס שאין להם אחריות נדאיתא נמש׳ קדושין שהנאחי לעיל ועפ״ז עולה
י Pm : ה״ט ר״א אומר לא זו בלבד כוי. קאי אהא דלעיל דקת ני המחזיק בנכסי הגר קנה או ס ז כ ל  ה

 במשיכה או כחזקה. להיינו נעל וגרר ופרן כל שהוא. וע׳ז אמר ריא לא זו בלבל לחזקה• קנה אלא אפי ׳
 הילוך קני כנכסי הגר וחכ״א לא קני בהילוך אלא.עד שיחזיק והכי איתא נמ׳ כפיי כתוספתא פרק שנירב״כ.
 רק לסמם לא גרס ולא זו כלבד וטמס פלוגחייהו מפורש במס׳ ב״כ דף ק׳ ע״א דאיחא החם אמר ר' אלעזר
 מ״ט דר״א דכתיכ קוס התהלך כארן לארכה ולרחבה כי לך אתננה ורכנן החס משוס חכיבותא דאיי הא לקאמר
 לי׳ הכי כדי שיהא נומ לכבוש לפני כניו. פרש״י ד״ה כדי שיהא נוח לככוש דהו׳ל כיורשי! ולא כגזלנין ולא יהא
י י• היי זה כא מ! הדרוס כו׳. כתוספתא דב״כ גרסינן הכי. הלך ״ ה י מ  רשות לשטן לקטרג ולא פתחון הה ל
 בה כין לארכה נין לרחבה קנה הלכו בה שנים זה קנה מקום הילוכו וזה קנס מקום הילוכו דנרי ר״א וחכ״א

ש כמוי?י' מ ו מ נ י י ה ״ל • י כ ' היא י• הי״א היה עליו כתובת אשה כוי. דין זה1י|זייוי ע נ י ש  C5'M לא 1JP ע

 לא מצאתי כגמרא ובפוסקים . ואפשר לפרש •עיש מ״ש כש״ע חימ סימן ער״ה גר שמת והיה משכון הגר כיד
 ישראל ובא ישראל והחזיק כו קנה הראשון נגד מעותיו והאחד קנה השאר ע״כ וא״כי׳ל דה״פ הכא אס היה
 עליו כתובת אשה ואמרה האשה אלו שלי ואלו לכתובת׳ ריל שהחזיקה מחלה כשאר נכסים ואח״כ אמרה ואלו
 לנתוכתי זנתה נבל. אבל נטלה חחלה כתובתה ואח״כ גא אחר והחזיק בשאר נכסים אין לה רק כתובתה.
. דרישא מיירי געבדיס קטנים שאין להס להחזיק ׳  וכן הדין גבי כ״" «'ל י• הי״ג היו לו ג׳ עכדיס נו
 געצמן מש״ה אס גא אחר ואמר עגדיס הללו והצאן שלי הרי אלו שלו: היו העגדיס סקחין. ריל

 גדולים שיש לתה יד לזכוח געצמן יכוליה לומר אנו כיח והצאן שלנו דאנו קודמי! לכל לזכות געצמיגו י
 ויצאו כ״ח ואח״כ זכה כצאן והכי איתא כמסכת גיטין דף ליט כמ״ש לעיל כהלכה ח׳ וכ״כ הטור כייד

, כבודי ומרים ראשי: י . בעזרת ה׳ מגן בעד  סימן רס׳ז: סליק פרק שלישי

 פרק רביעי ןלא פרק זה ממש כל הענין מוזכר בגמרא ובמדרשים ורוב פרק זה מבואר כמכילתא
. ואפס קצהו  1 פרשס משפטים ובמדרש ילקוט פרשת משפטים ובמדבר רנה פרשת ח'

 מבואר במסכה כ״מ . רק מאחר שהמשכת הזאת משובשת בגרסאות לכן אבאר מתוך המדרשות הגי׳ אמיתיות:
 וגר לא תונו כוי. כמכילתא גרשי׳ הכי שלא אמר לו אמש היית עובד לבל קורס גבו והרי חזירים בין שיניך
 ואתה מדכר מילין כנגדי וכצ״ל כאן: ומניין להונאתו וכו׳. גה זה גירסא מבוררת יותר במכילתא הנ״ל והכי
 גרסי' המם ומניין שאס הוניתו שהוא יכול להונך תלמוד לומר וגר לא תונו מכאן אמר ר׳ נתן מוס שבך אל
 מאמר למברך. ופי' המפרש למבילהא ומניין שמלבד הלאו שעובר שגס לו לגנאי ימשכ שתשובות הגר כצדו
י י• ה״ב לפי ששורו  ח״ל וגר לא הונה וכו׳ כי גריה הייהס בארן מצרים וא״כ גס הוא יכול להשיבו כיוצא 5
 רע. יצר הרע שהוא שר שלו רע הוא. פירוש אמר ששורו רע. כלומר שאר אדם אף אם סר מן הדרך גומ
 לשוב על ידי פישוי דברים אכל גר כיון שסר מן הדרך שוב אינו מוזר על ידי סימוי דברים ששורו רע ואינו
 מוזר. פי׳ אחר ששורו רע כלומר מפני שסר מרע מעיז ובא לכלל ישראל על כן ראוי לחפות עליו ולקרבו
 וכענין שאמר בועז אשר נאת לחסות תחת כנפיו כל זה בפירוש למכילתא פרשת משפטים [ופי רש״י קדושין
 פ״כ א׳ הוריות י׳ג אי] • X1TI חביבי; הגרים שבכל מקיה מכני! אותן כשה ישראל שנאמר אהכתי וגו׳
 מסיפא דקרא דייק דכחיכ יעקב אשר בחרתי אלו הגרים כדלקמן כסוף הפרק . זה יקרא כשם יעקכ אלו
 הגריס. או י״ל דסמיך אסיפא דקרא דכתיב זרע אברהם. מתנות כהונה כפרשת כמדבר פרשה ח': ונאמר

 בגמרא דיכמות דף מימ ע״כ אלא שיש כהן איזה שינוי גרסאות והכי איהא שס חני ר' חנניא בנו של ר״ג
 אומר מפני מה גרים בזה״ז מעונים ויסורין באין עליהן מפני שלא קיימו ז' מצות ב״נ ר׳ יוסי אומר גר שנתגייר
 כקטן •שנולד דמי אלא מפני מה מעונין מפני שאין בקיאין בדקדוקי מצית כישראל אבא חנן אומר משוס ר״א
 לפי שאין עושי! מאהבה אלא מיראה אחרים אומריס מפני ששהו עצמן להכנס סחת כנפי השכינה איר אכהו
 ואיתימא ריח מאי קרא ישלם ה׳ פעלך ותהי משכורתך שלמה מעס ה׳ אלהי ישראל אשר באת להסות סחת כנפיו.
 רש״י. שלא קיימו שבעה מצות בעידן עובדי כוכביה ועד השתא לא איפרעו מנייהו דפורענות גנוזה להן לעיל אבל
 כשמחגיירין נפרעין מהן כדי למרק חוכתן: כקטן שנולד. ואינו נענש על שעבר: מיראה . מיראת גיהנס
 והפורעניוח האמורה עליהם : אשר באה שמיהרה ולא איחרה עכ״ל. ולפ״ו נ״ל דכהלכה צ״ל הגירסא איפכא
 דריי אמר נפרעין מן הגרים ור׳ יוסי אמר אין נפרעין דהא בהדיא א״ר יוסי כגמ׳ גר מתגייר כקט! שנולד
 דמי ואיט נענש על שעבר והכא קאמר דנפרעין מ; הגרים משמע דנענשין על העבר איו דגרסי׳ איפכא. ומה
 דאיתא הכא דרחכיג ס״ל הטעם דמעונין מפני שהן מחשבי! כוי היינו כדעת האחרים גגמ׳ הנ״ל מפני ששהו
 עצמן. ועיז מקשה בגמ' דהכא אלו ממון הן כדבריך ליל לטעמך דאמרת מפני ששהו עצמן וא״כ אין החטא
 גדול כ״כ והיה די להם טל טון זה בעונש ממון אבל מ״ט נענשין כגופן וע״ז מסיק הטעה מפני ז׳ מצות וכפי'
 רש״י שה גס בזה הגי׳ דמכא אינו מיישנ דנגמרא קאמר רחב״ג ממלה מפני ז׳ מצוח ואחרים אומרים לפי
 ששהו והכא משמע רכל זה. מדנרי רמנ״ג והוא מוהיכ והוא מפרק יטוכ להגיה כאן אמרים אומרים מפני מה
 גרימ מעונין מפני שה! ממשכין והיינו ששהו עצמן ועיז הקשה להם רמכ״ג אלו ממון הן כדבריך כו׳ וע״ז
 מסי׳ רמכיג הטעס מפני ז' מצות ומיינו כמו דס״ל לרמכ״ג כגמ׳ ולא ס״ל לרמכ״ג דגר שנתגייר כקטן שנולד
 דמי. ועם זה גת״שב לי מדרש תמוה כמגלת רות ח״ל ישלם ה׳ פעליך ותהי משכורהך שלמה מעם ה׳ אלה׳
 ישראל איר מסא אשר כאמ למסות מממ כנפיו עיכ. והמדרש הזה אין לו שמר דמאי מידש ר״מ כי לא הביא רק
 סיפא דקרא ומה יתן ומס יוסיף עליו ועיין כסוף ספר פרשת דרכים שמ״שכ מדרש זה כטוב טעם. אמנם טס
 גמ׳ הנ׳ל ניל ליישב מדרש הזה בנווב דקשיא לנעל המדרש הא דקאמר גועז לרות ישלם ה׳ פעליך ותהי משכורתך
 שלימה כו׳ משמע שחהא טוב להם כעוה״ז וכעוה״כ ולא ההא מעונה כלל נעוה״ז עז״ק הא סגרים מעונין בזה״ז.
 ע״ז גא ריח גמתק דגריו ליישב קושיא זו והגיא סיפא דקרא אשר באת לחסות ממת כנפיו ופרש״י כגמרא
 הנ״ל אשר כאת משמע שמיהרת ולא איחרת מש״ה תהא משכורתה שלימה מעם ה' געל הרחמים גלי תערוגח
 דין כלל לפי דר״ח ס״ל כדעה האחרים כגמ׳ דטעמא דגריס מעונין לפי ששהו לבוא וטעם זה לא שייך אצל רות

. בעזרת האחד ואין שני י  לפי שמיהרה לבוא ודוק: סליק פרק שנ

 פרס שלישי היא איזהו גר חושב כז׳. מבואר במס׳ ע׳ז דף ס״ד ע״ב רק דהחס קחני איפכא מהא
 1 דקאמר ר״י הכא. והכי חנא שה דר״י סבר איזהו גר חושב כל שקבל עליו שלא

 לענוד ע״ז וחכ״א כל שקנל עליו ז׳ מצות ואחרים אומרים זהו גר אוכל נכלית ומקיים כל מצות האמורוח
 בחורה חון מאיסור נכילוח. ולכאורה נראה דגי׳ הגמ׳ דהכא ט״ס הוא וצ״ל נדנרי ר׳ יהודה זהו אוכל גגילות
 ומקיים כל התורה דהא כהדיא כתיב גבי נכלה לגר אשר כשעריך תתננה ואכלה וס״ל לריי דברים ככתבן מוכח
 מהתם דג״ת אוכל נבלוח ׳והיכא קאמר הכא ריי דגיה הוי כל שאינו אוכל נגלות אעיכ צ״ל כמ״ש דגרס הכא
: ה״ב רוקו ומושבו כו׳. פשוט הוא דקי״ל ״ז  בדברי ר״י כל שאוכל נבלות והיינו כדעת האחרים במסכת ע
 דנכריס הן כזכין וכן מ״ש ויינו טהור. מבואר בגמרא מ״ל שהבאתי לעיל דקתני התם שמנו כיינו ומקשה
 בגמרא שמנו ס״ד שמן מי קא הוי יי״נ אלא יינו כשמנו ופרש״י דמותר בהנאה כשמנו וקורס שהותר השמן
 באכילה קאי אכל בשתיה אסור: ועובר על בל תונו כוי. ר״ל שאסור להונו ואסור לעושקו והכי איתא כהדיא
 בירושלמי דינמזת ריפ הערל אלא נמקום דקתני הנא ועוכר על כל תלין קתני בירושלמי וגולה על ידו כישראל.
 ולכאורה נראה טפי כגי' הירושלמי דכהדיא איתא כמסכת כימ דף קי״א ע״א גר תושב יש נו משוס ניומו התן
 שכרו ואין גו משוס לא חלין פעולת שכיר-כו׳ לכ״נ כגי׳ הירושלמי. או דצריכין להגיה גמקיס כל תלין צ״ללא
 תכוא עליו השמש והיינו כגי׳ הש״ס דכימ : J)71 לא מלווין אותו כו׳. טעות הניכר יש כאן דכהדיא איחא
 גפ׳ איזהו נשך דף ע׳ ע״כ לווין מהן ומלווין אותן גרכית וכן גג״ת וכ״כ סרמג״ם גפ״ה מהל׳ מלוה ולוה .
 ומנואר יוחר נמסכה מ״ל דף ע״א כחיכ וכי ימיך אחיך ומטה ידו עמך והחזקה גו גר והושג והי עמך אל
 חקח מאהו נשך וחרניה ויראה מאלהיך וחי אחיך עמך ורמינהו לווין מהן ומלווין אוחן נרניח ונן נגר תושב
 ארנב״׳ מי כתיב אל תקח מאתה מאתו כתיב מישראל פרש״׳ ד״ה מאחו כחיכ אאחיך קאי וכי כחינ ג״ח לענין
 וחי ממך כתיכ שאתה מצווה להחיותו ע״כ. מכל זה מוכח דכצ״ל הכא מלווין אותו ולווין ממנו ברכית:
 היד אין מושינין נוי. מנואר נהפרי והונא במ״י פ׳ כי תצא וז״ל לא תסגיר עבד אל אדוניו מכאן •אמרו
 המוכר עבדו לעונד כונביס או לח״ל יצא נ״ת אשר ינצל אליך מעם אדוניו לרנות ג״ת . עמך ישנ ולא נעיר
 עצמו בקרבך ולא בספר. במקום אשר יבחר כמקום שפרנסתו יוצא כוי. בטוב לו מנוה הרע לנוה היפה. לא
: ה״ה כל ערוה כו׳. וזהו כדעה ר״מ אליבא דריא במסי סנהדרין נ״ח ע״א כ "  חוננו זה הונאה דברים ע
 דסיל דג״נ אין מצווי! רק על חייכי כריחוח ולא על חייכי מיתות נ״ר. והא דקתני הכא אין הגריס מצווין
 עליה׳ יתכאר כסמוך כהלכה וייו: הין הא כיצד כוי. להבין הלכה זי צריכין להציע גמרא דסנהדרין כי
 נפלו טעיוח רכוח כהלכה זו. והכי איתא בסנהדרין דף נ״ז ע״ב והא תניא גר שהיה הורתו שלא בקדושה
 ולידתו כקדושה יש לו שאר האה ואין לו שאר האב הא כיצד נשא אחותו מן האס יוציא ומן האכ יקיים אחוס
 האכ מן האס יוציא מן האכ יקיים אחוח האס מן האס יוציא אחוח האס מן האב רמ״א יוציא וחכ״א יקיייס
 שה״ רמ״א כל ערוה שהיה משוס שאר האס יוציא משוה שאר האב יקייס: רש״י. שהורהו שלא בקדושה. וכל
 גר שנחגייר כקטן שנולד עכשיו בלא אב וקרובים דמי ואי! עליו קודכס מקודם לכן ומיהו רבנן הוא לגזר
 עליהם בכל האסורות לו בהיותי נכרי שלא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה הלכך נשא אחוחו מן סאס
 שנולדה קודס שנתגיירה אמו ונתגיירה עם אמו ונשאה זה משהגדיל יוציא דאחותו היא ולא גרע מכינ ומדרבנן
 שלא יאמרו כוי קסגר ר״מ אחותו מן האם אסורה לגינ ואפי' אחות אכיו מן האס ואתות אמו מן האכ
 ויליף לה מעל כן יעזונ איש אח אניו ואח אמו דאביו זה אחוח אכיו ואמו זהו אחוח אמו כדדריש ליה ר״א
 לקמן גשמעחין: מן האב יקיים דלא נאסר איסור אחיה בב״נ אלא מן כאס דכהיג וגס אמנה אחוחי נח אני
 היא אך לא בה אמי אלמא גח האג שריא להו גח האס לא שרי להו: רמ״א יוציא. גזירה משוס אחוהו
 מן האס דכיון דשם צד שאר סאס כאן אע״ג דמן האב היא אי שריח ליה אחיא למימר אין לגר אפיי שאר
 האס ואחיא למישרי אפי׳ אחיה מן האס וכיש אחור• אמו ואחוה אכיו מן האס: וחכ״א יקיים כוי ולא גזרינן
 נוי עכ״ל רש״י ז״ל וען״ז יתבאר הא דקתני הנא באחות אמו ובאחותו מן האם דפליגי ר״מ ורבנן ע״כ ליחא
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 בן למ״ד שגה ומעלה אלא הקב״ה היה עמו ובא עד שהגיע לצ״ט שנה שלא
 לגעול דלת בפגי הגרים א״א קרא עצמו גר שגאמר (בראשית כג) גד ותושב וגו׳
 דוד (י) מלך ישראל קרא עצמו גר שגאמר(תחלים לט) כי גר אגכי עמך 0) וכן
 הוא אומר(ד״ה א כט) כי גרים אנחגו לפגיך וגו׳ חביבה א״י שמבשרת גרים
 (מ)(א) היה בא״י ואמר גר אגי מקבלים אותו מיד ובחוצה לארץ אין מקבלין
 אותו אלא אם כן היו עדיו עמו וחביבה א״י שהיא מכפרת על עוגות
 ופשעים שגאמר (ישעיה לג) ובל יאמר שכן חליתי (מ) וכן אתה מוצא
 בד׳ כיתות העומדים לפגי (י) הקדוש ברוך הוא שגאמר (שם מב) זה יאמר
 לה׳ אני זה שבלו למקום ולא נתערב בו חטא וזה יקרא בשם יעקב אלו גרי
 הצדק וזה יכתוב ידו לה׳ אלו בעלי תשובה ובשם ישראל יכנה אלו

 יראי שמים:

(א)(מל»ךא) אהבתי אתכם אמר ה׳(ישעיה מא) ואתה ישראל עבדי יעקב  שנא׳
 אשר בחרתיך ונאמר׳ אהבה בישראל שנאטר אהבתי אתכט אמר ה׳ ונאמר
 אהבה בגדים (דברים י) שנאמר ואוהב נר לתת לו לחט נקראו ישראל עבדימ
 (נ) והנדים שנאמר(ישעיה ני) להיות לו לעבדים גאמר רצון לישראל שגאמר
 (שמות כח) והיה על מצחו תמיד לרצון(ג) וגאמר רצון בגרים שנאמר(ישעיה ני)
 עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי גאמר שמירה בישראל שגאמר(תחלים קכא)
 ה׳ שומרך (ל) וגאמר שמירה בגרים שגאמר (שם קמי) ה׳ שומר את גרים
 נאמר שירות בישראל שנאמר (ישעיה םא) ואתם כהני ה׳ תקראו משרתי
 אלהיגו [יאמר לכם] וגאמד שירות בגרים שנאמר (שם ני) ובני נכר הנלוים על
 ה׳ לשרתו חביבין גרים שלא מל א״א לא בן כ׳ ולא בן לט״ד אלא בן צ״ט שגה
 שאלו מל א״א בן כ׳ ובן למ״ד לא היה גר(ה) שגתגייר מן כ׳ שגה ומעלה או

 סליס מסכת גרים
 הגהות הגרי״ב (») נינמות דף מו]:

 גוסחא חדשה
 עליו התורה: (א) שנא׳ ואתה ישראל עבדי יעקב וכוי נאמר אהבה: (נ) שני(ויקרא כה) כי לי בני ישראל
: (ד) ה׳ צלך על יד ימינך: (ה) מהנייר אלא עד  עבדים ונקראו נדים עבדימ שנאמר: (נ) להם לפני ה'
 בן עשרימ או בן שלשימ אלא שהיה הקב׳ה ממשמש ובא ער שהניע לצ׳ט שנה שלא לנעול דלח בפני
 נרים ולתת ימים ושנים ולהרבוח שכר עושי רצונו שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל חורה ויאדיר:
 (ו) המלך עיר•: (ו) תושב ככל אבותי: (ח) האומר בא״י נר : (ט) העם היושב בה נשוא עון :
 (י) המקומ שנאמר זה יאמר לה׳ אגי ווה יקרא בשם יעקב וזה יכחוב ידו לה' ובשם ישראל יכנה זה יאמר:

 בתורה ובמצוח דברי אלהים חיים
 יעקב

 מעולם פהיס עונד כוננים ונא ואמר נתגיירתי נאיי נאמן אנל לא כמיל והנועם כ׳ הרנ המגיד פי״ג מהל׳ איסורי
 ביאה כאיי כיון לרוב ישראל נאמן נמיגו דאי נעי אמר ישראל אני משא״כ כחיל ע״כ. ועש״ז מנואר הלכה
 זו. דהנא מיירי נלא ידעי׳ מקודם שהיה עונד כזכניס ימ£׳ה נא״י נאמן כלא עדים משא״כ בחיל זזהו
 ממש כדנרי הר״ח והרא״ש והטור והיינו נחניכחא דאיי: שנא׳ כל יאמר שכן תליתי. סמיך אסיפא דקרא
 בישעיה ל״ג דכתינ נתריה העם היושכ כה נשוא עון והכי איתא נמי כסוף מסכת נתונות: וכן אתה מוצא
 נדי כיתות. קאי אהא דלעיל דאיירי מחנינזתא דגריס לפני. המקזס ניה על זה קאמרוכן אתה מזצא נדי
 כיתות אחת מהנה הן המה הגרים: שנאמר זה יאמר וכו׳. נציל שנאמר זה יאמר לה' אני וזה יקרא נשם
 יעקכ וזה יכתוב ידו לה' וכשה ישראל יכנה זה יאמר לה' אני זהו שכולו למקום. וזה יקרא כשם יעקכ אלו
 גרי הצדק. וזה ינתוב ידו לה׳ אלו בעלי תשונה. וכשה ישראל יכנה אלו יראי שמיס. וכן הגירסא נמכילתא
 ובילקוט פרשת משפטים ובישעיה מיד ויליף לה מדכתיב ד׳ לשונות מהאי קרא דמיירי מארנע ניתות ונל
 הד׳ כיתות מרומזים בפסוק זה יאמר לה׳ אגי קאי על צדיק גמור. וזה יקרא כשם יעקב משמע עכשיו כא
 להתגייר ועד עתה לא היה כשס יעקב. וזה יכתוב ידו לה' קאי על כעלי תשובה שמעתה יכתוכ ידו לה׳.
 ונשם ישראל יכנה אלו יראי שמיס. ומכני! אותן כשה ישראל דחשוכ משם יעקכ כאשר האריך כענין מהר״ס
 אלשיך זצ״ל כמה פעמים דכשאין ישראל עושין רצונו של מקום מכונין כשס יעקכ.וכשעושין רצונו מכוני! בשם ישראל:

 פי׳ החיד״א
 פרק ד (הל״ג) יזה ׳קרח כשה יעקכ אלז כו׳ . אפשר לומר דרך דרש כמ״ש הרב זרע בירך ח״ג משם
 י רזיל יעקב אלו כניס קטנים . וכהא א״ש הא דאמרו וזה יקרא כשה יעקב אלו גרי צדק דגר שנחגייר
 כקטן שנולד דמי ולהכי קרי עליהו יעקב. וזה יכתוכ ידו לס׳ אלו כעלי השוכס. אפשר לומר דרך דרש כמשז״ל
 דהעונות נכשכיס בידים וזיש אין בידו עין וכעל תשובה זדונות נעשות לו כזכיות וא״כ במקום שהיו כידו
 עונות עתה יהיו זכיות וז׳ש יכתוכ ידו לה׳ אלו בעלי תשובה דבמקוס עונות יכתוכ ידו לה' זכיות וזהו לה' וכשם

 ישראל יכנה אלו יראי שמיס כסוד ואתה תשמע השמיס:
 יברחםיו יזכנו ליראת אותו ולעסוק
 נחלת
 אהבה כישראל. כצ״ל נאמר אהבה בישראל ונאמר אהבה נגרים. ופן סגירסא נמנילתא ונמיר: גקראו
 ישראל עבדים כוי. חשי כאן ככא אחת וכן צ׳ל נקראו בני ישראל עבדים שנאמר כי לי כני ישראל עבדים ונקראו
 הגרים עבדים שנאמר ולאהבה את שם ה׳ להיות לו לעבדים . וכן גי׳ גמי כמכילתא ויליף ליה מרישא דקרא
 דכתיכ ובני נכר הנלווים אל ה׳ דמיירי כגרים וכתיב בתריה להיות לו לעבדים הרי דגרים נקראו עבדים:
 כתיב בגרים רצון דכתיכ עולותיהם וכו׳. סמיך נמי על הא דכתיב לעיל מיניה וכני נכר הנלווים על ה׳ דקאי
 על הגריס: אלא הקביה . היה עמו ובא עד שהגיע זכו'. במכילתא גרסינן הכי לפיכך גלגל המקיס עמו עד
 שהגיע לצ״ט שנה וכוי: היה כאיי ואמר גר אני וכוי. יתבאר מגמרא דיבמות דף מיו ע״ב ת״ר מי שבא
 ואמר גר אני יכול יקבלנו ת״ל אך במוחזק לך כא ועריו מניין תיל וכי יגור אתך גר כארצכם אין לי אלא בארן
 בח״ל מניין ת״ל אתך בכל מקום שאתך א״כ מה ת״ל בארן בחרן צריך להביא ראיה כת״ל אין צריך להביא ראיס
 דברי ר״י וחכ״א בין בארן בין גח״ל צריך להביא ראיה . רשיי. יטל מקנלין אותו. ולא נצריכנה טיפת דס
 ברית וטבילה: בא ועדיו עמו. מני[ שנאמן. ח״ל וכי יגור מ״מ. ולקמן פריך כיון דעדיו עמו פשיטא מי
 נעי קרא: צריך להניא ראיה שננית דין נתגייר שמא גבעוני מהול הוא ומשוס שבחא דארן ישראל הוא
 דקאמר הכי ומשקר . ע״כ סגמרא ורש״י. ונתנו תוספוח שס נד״ה נמוחזק לך . אומר ר״ת דוקא נידעינן דהוי
 עובד כוכבים מעיקרא דאי לא ידעינן מהימן דאי כעי אמר ישראל ע״כ. וכיכ הרא״ש והטור והש״ע דאס לא ידעינן

 כעזרת היודע שבתי וקומי ומבין לרעי. סליק פרק רביעי. ותשלם המלאכה בחודש אלול שגת לעת הגאולה לפיק
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 פרק ראשון פרס שני

 אין(ל) לוקחין בשד מטבח כותי אלא ממה שהוא אוכל ולא (מ) דקריות של
 י צפוריט אא״כ גתגמ לתוך פיו לא שיתן הוא לישראל שכבר גחשדו
 שטאכילין את ישראל גבלות. שוה הכותי לישראל לכל גזיקין שבתורה
 0) ישראל שהרג את הכותי וכותי שהרג את ישראל שוגג גולח מזיד נהרג
 (ס) שור של ישראל שגגח שור של כותי פטור ושור של כותי שגגה שור של
 ישראל אט תמ הוא משלט חצי גזק ואט מועד טשלם גזק שלם [ר״מ אוטר
 שור של כותי שגגח שור של ישראל בין תמ בין מועד משלט גזק שלט]
 ומשלם מן העליה (ס). הגביגים שלהם מותרות רשב״א אומר אמ של בעלי

 דרכי כותים פעמים כעובדי כוכבים פעמים כישראל ורובן כישראל. (א) אין
 מביאין מהן לא קיגי זבין ולא קיגי זבות ולא קיגי יולדות ולא חטאות
 ולא אשטות אבל(א) מקבלין מידן(נ) אין מקגין אותם במחובר לקרקע ולא
 טוכרין להם (ג) רחלים לגוז ולא תבואה לקצור ולא עצימ מחובריט לקרקע
 (ל) אלא טה שישהוט. (יי) אין םוכרין להם בהטה גסה ואף על פי שהיא
 שבורה ולא סייחיט ולא עגליט. (י) אבל טוכרין להם שבורה שאינה יכולה
 להתרפאות. (נ) אין טוכרין להט בלי זיין 0) ולא כל דבר שיש בו גזקלרביט.
 (י) אין טשיאין אותם ולא גושאים םהם גשיט (יי) אבל טלוין ולוין טהט

 ברבית. גותגים להם לקט שכחה ופאה ויש להם 0) שכחה ופאה והם בתיט טותרות(ע) ואס של סיטוגים (פ) אסורות (ע) השלקין והכבשין שלהם
 גאמגיט על הלקט ועל השכחה ועל הפאה בשעתן ועל טעשר עגי *בשעתו £• שדרכן לעשות בהן יין וחוטץ אסורים חולקים כהגי ישראל וכהגי כותים
 (י) ופידותיהן טבל כפירות עובדי כוכבים(0ואוסרין את העירוב כעובדי עבודת 2 במקומם מפגי שהם כמצילין מידם אבל לא בםקום ישראל שלא יחזיקנו
 כוכבים. (י0 בת ישראל איגה מילדת את הכותית ולא מגיקהאת בגהאבל^ (0 בכהוגה. כהן כותי שהוא אוכל ומאכיל לישראל בטומאה מותר בטהרה
 אסור(ק). (פ) אין לוקחים מנחתום כותי במוצאי פסח אלא לאחר נ׳ תגודים
 ולא מבעלי בתים אלא לאחר נ׳ שבתות ולא מן הכפרים אלא לאחר שלשה
 עםיות אימתי בזמן שלא עשו מצה עם ישראל או שהקדימו יום אחד אבל
 אמעשו מצה עם ישראל או שאחרו יום אחד חמצן מותר(0ור״ש00 אוסר
 לפי שאינם יודעים לשמור מצה כישראל. (ק) בראשונה אמדו יינה של נדוד
 אסור מפגי ייגה של כפר חזרו לומר כ״מ שנחשדו המעורבים בעובדי כוכבים
 פתוחה אסורה סתומה מותרת רבי מאיר אומר כל ייגם מותר חוץ מן הפתוחה
 שבשווקים וחכ״א פתוחה בכ״מ אסורה סתומה מותרת (י) גקובה וסתומה
 בסתומה . (ש) הקנקנים שלהם חדשות מותרות וישגות אסורות. (י0 מפני
 מה הכותים אסורים לבוא בישראל מפגי שנתערבו עם כהני הבמות(ש). רבי
 ישמעאל אומר גרי צדק היו מתחילתן מפגי מה אסורים מפגי הממזרות
 ושאיגן מיבמים את הגשואה . מאימתי מקבלין אותם משכפרו בהר
 גריזים והודו בירושלים ובתחית המתים מכאן ואילך הגוזל את הכותי

: םליק ל א י ש  כגוזל את י

 הכותית מילדת בת ישראל ומגיקה את בגה ברשותה. (ח) ישראל מוהל את
 הכותי והכותי מוהל את ישראל ר׳ יהודה אומר כותי לא ימול את ישראל
 שאיגו מוהלו אלא לשם הד גריזים. (ט) מעמידין בהמה בפוגדק כותי ושוכר
 כותי שילך אחר בהמתו. ומוסר בהמתו לרועה כותי ומוסר את בגו שילמדגו
 כותי אומגות ומתיחדים (מ) ומספרים עמהם בכל מקום (י) משא״כ בעובדי
 כוכבים. חולץ ליבטתו וגותן גט לאשתו וגאמן הכותי להביא גט ממדיגת הים
) גבלות ולא טריפות ולא שקצים  לישראל. אלו דבריט שאין טוכרין להט לא(י
 ולא רמשים. ולא מגדל של בהמה(כ) ולא שמן שגפל לתוכו עכבר ולא שליל
 אע״פ שישראל אוכלים אותו כוס כוס (ל) ושליל אין מוכרין להם מפגי ממכר
 טעות. וכשם שאין מוכרין להם כך אין לוקחין מהם שנא׳(דברים יד) כי עם
. (כ) גאמן הכותי לוטר אם קבר אט לא קבר ( מ  קדוש אתה לה׳ אלהיך (
 ובבהמה אם בכרה או לא בכרה. גאטן הכותי(0 על גטע רבעי ועל הערלה
 ועל הציוגות אבל לא על הסככות ולא על הפרעות ולא על ארץ העמים ולא
 על בית הפרס מפגי שגחשדו בהם. זה הכלל דבר שגחשדו בו אין גאמגין עליו:

 הגהות
 פףה א (א) נרדם ונדבות מקבלי[ כצ״ל: (כ) אין מקנין. עיז י״ט כ׳ משוס דכתיכ לא תתנם כו׳ ומשמע
 י כתוספתא שם פ״כ דגם לכותים אסור ואפשר דסטעס משוס דחשידי למכור לעוכרי כוכבים וכמו כלי זיין
 דסיפא דמפורש סטעס כגמ׳: (ג) שחת לגזוז כצ״ל וסתמא כר״מ נע״ז דף כ׳ ב׳: (ד) לקין ולא בהמה לשחוט
 כציל ועיש: (ס) מיז דף ייר כ׳ . ועיש ט״ו כ׳ דגם לישראל החשוד למכור אסור: (ו) כר׳ יהודה שס ייד
 כ׳ טיז א׳: (ז) לקט שכחה כצ״ל פי׳ דנוהג בשלהם. והס נאמנים כוי. עיי סאה פיח מ״כ וצ״ל דמיירי
 שאוכלי[ בעצמן ג׳כ ממנו בלי מעשר דאל״ה הא חשידי אלפני עור: (ח) ע״ז דף כ״ו בעובדה כוננים אבל
 ככותית מפורש בתוספתא שס פיג בה ישראל מילדה ומניקה בנה של כוחיח וכוחיח מילדה ומניקה בנה של בה
 ישראל. וכציל כאן בה ישראל מילדה (וכו׳ כנ״ל עד) ישראל. כה ישראל אינה מילדת את העוכדת כוכניס
 כו׳ אכל העובדה כוככיס כו׳. ונשמט בהעהקה מן כה ישראל עד בח ישראל: (ט) ומהיחדיס עמהס ומסהפריס

 מהם כצ״ל וככולה׳ הטעם משוס דלא חשידי אשיר: (י) עי׳ חולין דף ציד א׳: (כ) מתה כציל וע" רש״ שם: (ל) טי׳ רש״ שס ל״ז כ׳ דיה כוס: (מ) כשאתה קדוש לא העשה עם אחר קדוש למעלה ממך. כיה בניא:
 (נ) על נ״ר ועל הערלה. נגדה שם ליתא. וציל דמ״רי כאוכלין הן עצמו ממנז דומיא לאינך כמ״ש כגמ' דנדה שם:

 פרס ב (ס) כיס בתוס' ס״ל דביק וקמ״ל דל״ת דיו לקונסו כתם כנ״ש מגופו אבל בדברי תיק אציל ובתוספתא שס קתני גס כת״ק הכי ואס לא טיס הוא צ״ל משוס א״ד׳ דרימ [יטיס כתוספתא שנתב עויג נמקוס נותי וגס חסר
 1 מלה פטור כדברי ה״ק ונציל שור של ישראל שנגח שור של כוהי פטור ישל כיי]: (ע) עי׳ עיז דף ליט ב' ח״ר אין לוקחין כו׳ ועי׳ רש״י שם ר״ה אין כו׳: (פ) עי׳ רשכ״ם ביב ס׳ח א׳ ל״ה הסיטו! וש״מ :(5) עי׳

 נתונות דף כיה: (ק) לילמא תרומה היא והוא חשוד אלפני עור משאיכ נטומאה לדידיה נמ׳ אסור: (ר) מצת נותי מוהרח ור׳א אוסר נציל ומיש לפי שא״י לשמור נו׳ פ" רשיי חולין דף ד׳ טיא דיס קסנר לא בקיאי בשימור:
 (ש) לנרי ר׳ ישמעאל ר״ע אומר כוי כצ״ל:

 מסורת הש״ם
: (ג) שס דף גרז : (ד) ׳  פףה א (א) שקלים פ״א מ״ה : (ב) ע״ז דף טיו נ
: (ו) דמאי פיה מ״ ד  1 (ה) ע״ נהגריא יורה דעס סימן קנ׳ט סעיף קטן ג

 (ד) מיל סוף מכילתין:
 V ופ״ז מיד וש״מ :
 (ז) ריש פ״ו דעירובין ועי׳ רש״ שם: (ח) עיז דף כ״ז א׳: (ט) שם דף ט״ו כ׳: (י) שם ושם כ״ז א׳:

 (כ) נדה דף נ״ו כ׳:
:  פרס ב (ל) חולין דף ג׳ א׳ ב': (ט) שם ד׳ א׳ ופרש״י מחרוזות של צפרים שחוטין: (נ) מכוח דף ח׳ ב׳
 1 (ם) נייק דף ל״ח כ׳: (ע) ירושלמי פיה דע״ז הל״ד: (פ) סוספחא פ״כ דפםחיס וירושלמי פרק כ׳

 דערלה ופיה דע״ז ע״ש: (צ) קדושין דף ע״ו א׳ וש׳מ: (ק) ע׳׳ז דף ליא א' ע״ש וירושלמי שם פ״ה ע״ש :
 (ר) ירושלמי שם: (ש) ע״ז דף ליג א׳ וקמיל הנא דה״ה לנוחים: (ח) קדושין דף עיה נ' ושימ:

 סליס מסכת כותים



ב ת עבדים ס כ ס  מ
 טחטשיט זוז. בכל מעניקים חוץ (מ) מעבדים ושטרות וקרקעות. אחד
) ואין האשה קונה עבד י )  איש ואחד אשר. אלא שהאיש קונה עבד עברי
 עברי. אין קוגין ב׳ עבדים כאחד (P) («) המוכר את עצמו00 והבורח והיוצא
 בגדעון כסף אין מעניקין לו. (א) הנמכר בגניבתו לא ימכר לא בשוק ולא
) לי בגי ישראל עבדיסוגו׳ הטובראתעצטו י ) י ) כ ה יקרא כ ו )  באיטליז שנא׳
 לעובד כוכבים קרובין וביד טצווין לפדותו. הוא(כ) אינו טצווה לפדות את עצטו
 שגא׳ (שם) אחד טאחיו יגאלגו או דודו או בן דודו יגאלגו וגוי שהיה רבי
 ישמעאל אוטר וטה אחריט טצוויט לפדותו הוא איגו טצווה לפדות את
 עצמו ומה אגי מקיים(שם) או השיגה ידו ונגאל אלא מה הוא שיפדה את עצמו
 איגו חוזר לשיעבוד אף אחרים שפדו אותו איגו חוזר לשיעבוד00 ר׳ יוסי הגלילי
 אומר בית דץלשיעבוד וקרובים לחירות ר׳ עקיבא אומר ב״ד לחירות וקרובים
 לשיעבוד. (י0 גגב טאתים ושוד. טגה יטכר וחוזר וגטכר גגב מגה ושוד.
 מאתיט לא יטכר רא״א לעולם אל יטכר עד שיהא טטכרו וגגיבתו
 שוימ אל ימבר וישנה לו בגגיבה אחת (י) וחוזר לשררה שהיה בה דד״מ ר׳

) לא היה חוזר לשדדה שהיה בה: י י  יהודה אומר(

 פרק שלישי
) ואט אמור יאמר א  (0 הנרצע איגו גדצע עד שיאטר וישנה שגא׳(שטית כ
 העבד היהלו אשה ובגיםולאדגיואיןאשה[ובגים]לאדוגיואשה ובניט
 ולו אין אשה ובגימ לא ירצע כדברי רבי ישמעאל(ל) ר״עאוטר בין כך ובין
 כך ירצע (ז) בכל רוצעים אפי׳(מ) במספר אלא שאין מצות רציעה אלא
) איגו גרצע ח ) במרצע שנא׳ (שם) ורצע אדוגיו את אזגו במרצע וגו׳ ( נ ) 
) ר״מ ר״י אומר (אף) במילתא. אינו נרצע ט  אלא בגובה של אוזן כדברי (
 אלא (י) בימין (כ) בפני בית דין שגאמר (שם) והגישו אדוגיו אל האלהיס
 וגו׳(ל) נאמר דלת ונאמר מזוזה למה נאמרו שתיהן אלא הקיש דלת למזוזה
 מה מזוזה מעומד אף דלת טעוטד.(«) עבד כנעני נקגה בכסף ובשטר ובחזקה
 וקונה את עצמו בכסף על ידי אחרים ובשטר על ידי עצמו דברי ד״מ וחכ״א
 בכסף על ידי עצטו ובשטר על ידי אחדים ובלבד שיהא הכסף טשל אחרים.
 ויוצא בראשי איברים בשן ועין 0) ובראשי אזניט ובראשי אצבעות ידיס
 ורגליט ובראש החוטם ובראש הגויה ובראשי הדדין באשה(ס).רש״א אף באיש:
 (ע) הפיל שיגיו כאחד םיטא ב׳ עיגיו כאחד יוצא ואיגו גוטל כלוט זו אחר זו יוצא
 לחירות בראשוגה וגוטל דטי שגיה חתך טבשרו(ש) או הפיל שן (ם) שעתיד
) לצאת [איגו יוצא] העבד שישראל 00 שותף בו הרי זה בן חורין ע ) 
) המוכר את עבדו לאחר שלשים יומ רבי מאיר אוטר הראשון ביוט או ק ) 
 יוםים ואין השני ביום או יומים (פ) ר׳ אליעזר אומר אין שגיהם ביום או

 פרק ראשון
 W עבד עברי והגרצע גוהגים ביובל. שדה אחוזה וחרמים גוהגים ביובל
) כשדה החרם לכהן תהיה ז  אמר רבי ישמעאל לכך גאמר(ויקרא נ
 אחוזתו מה אחוזה ביובל אף חרמים ביובל; 00 שוד. היובל לר״ה לתקיעה
 ולברכות 0) אלא שהשופר של יובל דוחה את השבת. 00 מאימתי פסקו
 היובלות משעלה פול מלך אשור ותגלת פלגאסר מלך אשור והגלה לראובגי
 ולגדי ולחצי שבט המגשי. (י0 עבד עברי גקגה בכסף ובשטר וקוגה את
 עצמו בשגים וביובל ובגדעון כסף יתירה עליו אמה העבריה שהיא קוגה את
 עצמה בסימגין. הגרצע נקנה ברציעה וקוגה את עצמו ביובל ובמיתת
 האדון. הכותב שטר (א) גירושין לשפחתו רבי חגיגא בן גמליאל אומר איגה
 בת חורין וחכ״א הרי זו בת חורין. אטד לה (נ) הרי את בת חורין חכ״א
 איגה בת חורין . 0) טוכר אדם את בתו טשפחות לשפחות וטאישות
 לאישות וטשפחות לאישות אבל לא טאישות לשפחות(ג).(0 הטוכד את בתו

 על מגת שלא ייעדגה האדון טכרו קייט ותגאו בטל [טפגי שהתגה עלסיא
 טה שכתוב בתורה וכל הטתגה על טה שכתוב בתורה תנאו בטל]. האב
 לייעד והבן לייעד האב קודם הבן לייעד והאב לפדות הבן קודם מפגי
) אשר לא יעדה א  (״) שמצות ייעוד קודמת למצות פדיה שגאמר(שמוח כ
) האח איגו מייעד שהיה בדין י ) אין מיעדין שתים כאחת. ( ט  והפדה, (
 מה אם הבן שאיגו קם תהת אביו ליבום הרי הוא מייעד. זה שהוא קם תחת
) ייעדה כ  אחיו ליבוםאיגו דין שייעד ת״ל(שם)ואםלבגוייעדגה.פרט(לזה)[לאח]. (
 בםוףהשגים אם יש לו רשות עליה מיועדת כדברי(י)רשב״אואסלאואיגה
 מיועדת. וחכ״אכל זמן שהיא ברשותו מיועדת שעל מנת כן נתן את הכסף
 בתחילה. (ל) המוכר את בתו והלך וקדשה לאחר שחק באדון כדברי ר׳ יוסי

 בד יהודה וחכמים אומדים לא עשה כלום:

 פרק שני
 (מ) עבד עברי עושה ביום אבל לא בלילה 0) ר׳ יוסי אומר הבל לפי
 אומנותו. אבל הכל שוימ שלא ילמדנו לא צבע ולא טבח ולא
 נחתום(ה) לרבים(ם) ולא יטלנו לכסא ולא יטול[בליו] לפניולמרחץולא יסמוךלו
 את מתניו ולא ישיפנו ולא יסיכנו. 00 אובל ממה שהוא אוכל ושותה ממה
 שהוא שותה םיםב אצלו 0) ויושב כננדו אפי׳ היה בטל. (פ) לקה או שחלה
 איגו טחשב לו את בטלוגו ברח וחזר מחשב לו את בטלנותו. 00 לא ימכור
 את עצמו ליקה לו כסות או מצעות אבל מוכר הוא את עצמו להחיות את נפשו.
 השליט את שגיו לא ישלחגו ריקם. דכתיב (רבדים טי) וכי תשלחנו חפשי

 מעמך לא תשלחגו ריקם העגיק תעגיק לו(ק) ראב״עאומראם מתברך הוא a יומים(י) המוכר עבדו לעובדי כוכביט או לחוץ לארץ(צ)והיוצא בראשי אבדיט
) אינו צריך גט שחרור רבי עקיבא אומר צריך גט שחרור: « J 0 *על רגלו מעניק לו ואם לאו אינו מעניק לו אר״ע0) בין כך ובין כך לא יפחות 

 סליק מסכת עבדים
 הגהות

' : (נ) סי ס א וירושלמי פ ׳ ׳ ע ׳ ב׳ ועי׳ גיסי! דף מ  פרק א(א) ס״ס כאן ועי׳ גיטין דף ס״ס ב׳ קדושין דף ו
ה לימא: (ג) ריש אומר אינו מוכרס משפחות ז א׳ ונחוס׳ שם די נ ועי׳ קדושין דף סי ח נ  י נפה ולא נ
: ל י צ מרה נ : (ד) ר׳ יוסי נרי י ח ׳ א ונמיש בקדושי! דף י ׳ ס ס נ י  לשפחות ואין צריך לומר מאישות לשפחות. כ
 פרס ב(ה) נ״א לא קרן שולחט לרניס: (!)ניא וישן כנגדו אסי׳ סיס בטנו עמש:(1) בגמ' איחא םתמאת׳קדפליג על
. ומ׳ש כאן מחמשים ויז אולי J "נ סלעים יסיל כריש בקדושין דף ייו א׳ או דציל ט ׳  1 ראנ׳׳ע ולא נשם ר

 מששים זוז וס״ל כר׳מ שם: (ח) עיי קדושין דף י״ו א׳ ונראה דתנא דיון ממעט עש׳ק מכלל וסרט וכלל ונמיש
׳ ושימ: (ט) נ״א •שאין עושין טומריא נשניענדיס : (י) אולי צ׳׳ל כי עכדי סס וגו׳ ודיל דסוף נ ז י נ מ ״ נ  נ
נא הטעות ממיש למטה נדנרי ס ו י ד וכיה כתורת נהנים : (כ) נראה דמלת אינו ט  הפסוק לא ימכרו ממכרת ענ
ו מאחרים ומה אחרים י אומר כו׳ דידעינן להוא עצמו מק׳ . ויליף הכל מקרא וע״ז קחני היה (כציל) ר׳ י י  ר
: ' ו ב  מצווים הוא אינו מצווה בתמים אלא להכי כתיב או השיגה ידו ונגאל למדרש מה הוא כו׳ ועי׳ בקדושת דף טי
ג במסמר: (נ) עי׳ תוס' קידושין דף ׳ : (מ) י ע י ר י ו  פרס J (ל) בגמ׳ לא אשכחן פלוגתא נזה בין ר׳
: (ס) דנעינן דומיא דשן ועין מוס שבגלוי ואינו חוזר: (ע) ניא לצאת יוצא ה ׳ ד״ה מ נ נ י  1 כ

: (פ) נ״א ד ׳ ׳ א׳ וירושלמי שס פ  גאנטוקטא ובטבלא ופנקס ואיט יוצא כקיפס של מלכים . ועי׳ גיטין דף נ
: (צ) יצא לחירות [ י מ ס דברי ר׳ יוסי וכמ׳ש מ  ר' יהודה אומר סשני ניוס או יומים [ואולי נשמט בהעסקה וציל ג

: ל י צ ט שחרור נ  וצריך ג

 מסורת הש״ס
מ: (ג) שס דף ל׳ א׳ עיש: (ד) ערכין דף ליב : (ב) ריה דף כיו ב׳ וש׳ ׳  פרק א (א) טרנין דף כיט א
: ׳ ג א : (ח) כנורוח דף " ׳ ט כ : (ז) שס דף " ׳ : (י) שם דף ייח א ׳ : (ה) קדושין דף י״ד כ ׳  י כ
: (כ) קדושין ' ׳ וקדושין דף יז נ : (י) שם וירושלמי ינמוח פי ׳  (ט) מכילתא פרשת משפטים ועי׳ סוטה דף ח׳ א

: (ל) שם : ' יט נ  דף י
: ש י  פלס ב (ט) קדושין דף ט״ו א׳ מכילתא פרשת משפטים: (נ) מכילתא שם ותורת נהנים פרשת נסר ע
: ר ה : (צ) תורת נהנים פ׳ נ ׳ ׳ ייז א : (ע) קדושין דף כ׳ א׳ ושימ: (פ) שה טיז נ ס  1 (ם) מכילתא ש

: (א) תורת כהניס פרשת ׳ : (ת) שס ט׳ ז כ ׳ : (ש) קדושין דף י״ר כ ׳ א א : (ר) כימ דף עי ׳  (ק) קדושין דף ייז כ
: (ה) ניא אינו חוזר : ׳ ג א ׳ : (ד) מכות דף י ׳ : (ג) שם ייס א ׳  כסר: (ב) קדושין דף ט״ו כ

: (ח) שם: (ט) מכילתא פרשת משפטים ספרי פרשת ' א נ י : (ז) שס דף נ ׳ נ א  פףת J (ו) קדושין דף כ״
 1 ראה ירושלמי פיא דקדושין: (י) קדושין דף טו א׳ ושימ: (כ) מכילתא פרשת משפטים: (ל) שם

: (ע) ירושלמי דח הו : (ס) שם ונמשנה דנגעיס איתא ר׳ י ׳ : (מ) קדושין שס: (נ) שס כיה א ׳  וקדושין דף כיכ כ
: ׳ : (פ) קדושין דף כיד כ י ׳ נ״ק דף עיד כ נ נ י ר דגיטין מנילתא פרשת משסטיס וע" גיטין דף מ י  פ
י ב נ מ: (ש) שם מ׳ ג ב׳ יש׳ : (ר) גיטין דף מי ׳ נ דף נ י א קמא דף צ׳ א׳ נ נ  (צ) גישין דף מיא ושימ: (ק) נ

: ׳ ד נ  קדושין דף כי

ה ר ו ר ת פ ת ס כ ס  מ
 אשר חלק ה׳ אלהיך אתם לכל העמים להאיר בהם תחת כל השמים (דברים
. ומעלין(רשות) לשמש או לירח או לכל צבא השמים אשר לא צויתי (  י
) אץ כותבין בזהב מעשה בתורתן של אלכסגדרימ ח ) : תלכת י ( ז  לעבדם (שם י
 שהיו כל אזכרותיה כתובים בזהב ובא מעשה לפני חכמים ואמרו תיגגז:
 תלכת יא עברית שכתבו תרגום תרנום שכתבו עברית האזינו שעשו רצוף
) גמר כל ט  או שעשו את המסורג שלא כהלכתו אל יקרא בו: תלכד. יב (
 הספר ושייר בו פחות טדף טםרגו ועושה אותו דף קטן ואיגו גמגע :
) פתוחה שעשאה סתוטה וסחוטה שעשאה פתוחה הדי זו תיגגז י ג(  תלכת י
 איזו היא פתוחה כל שהתחיל מראש השיטה כטה יהא בסוף השיטה
 ויתחיל מראש השיטה והיא גקראת פתוחה כדי לכתוב שם של שלש אותיות:
 תלכת יד גמר כל הפרשה בסוף הדף אם שייר שיטה אחת ופרשה סתומה
 היא טתחיל באטצע השיטה ואם פתוחה היא מתחיל מלמעלה ומניח את

 השיטה ההיא :

 פרק שני
 הלכת א (ב)מניךןץ בין שם לשט כדי שיהיו ניכריט ובאותיות כדי שלא
 י יהיו מעורבין עירב את האותיות או שהפסיק באטצע
 השם אל יקרא בו: הלכה ב מביאין בין דפין שתי אותיות משם גדול אבל
 לא טשם קטן ואם היה משם קטן בפגי עצמו אסור: הלכה ג(ל) מגיחין תורה
 ריוח שתי אצבעות ובגכיאיט ובחוטשץ ריוח הגודל: הלכה ד טגיחין(טלטעלן)
 [מלמטן] בתורה ריוח טפח ומלטעלה שגי חלקיט בטפח ובגביאים ובחוטשין
 שלש אצבעות מלמטן ושתים מלמעלן כן וכן אמ רצה להוסיף מוסיף ובלבד
 שלא יהיו זה וזח מרובין מן הכתב: הלכה ה(מ) מגיחין בין ספד לספר בתורה
 ריוח ארבעה שיטין ובגביא של תרי עשר ג' שיטין מגיחין בסוף הספר
 ובתחלתו כדי להקים ובתורה לא גתגו שיעור אלא עושה עטוד בסוף הספר
) אין פוחתין ביריעה פחות נ )  ואיגו צריך לעשות כן אלא בתחילתן: הלכה ו
 מג׳ דפים (ס) ואין מוסיפץ על שמוגה ובקלפים לא גתגו שיעור אלא

 מוסיף
: . ג : (ח) שבת ק : (ו) מגילה ח . ׳ עירובין יג. סוטה ה : (ו) עי : ז : (ה) שם. גיטין כא: סוטה י . ט  (ד) שנת ע

: (ס) ירושלמי מגילה פיא הי׳א :  ל.

 פרק ראשון
) אץ כותבין ספר תורה לא על עורות בהטה טמאה ולא על עורות א )  הלכה א
 1 חיה טמאה ולא תופרין אותן בגידין ולא כורכין בשערן.

 הלכה לטשה טסיגי (אלא) שיהא כותבין על עורות בהטה טהורה ועל
 עורות חיה טהורה ותופרין בגידין טהוריט וכורכין בשערות טהוריט וכותבין
 בדיו שהרי יש לו סמך מן המקרא ואגי כותב על הספד בדיו(ירמיה לי):
כ) בותבין על עורות גבלות ועל עורות טרפות(ג) ואין חוששין שמא  הלכת ב(
 עורות לבובות הן : הלכה ג לוקחין עורות מכל מקום לספרים ולתפילין
) כותבין על הקלף י  ומזוזות ואין חוששין שמא עורות לבובין הן: הלכת ד(
: ו  במקום בשר ועל הגויל במקום שער ואם שיגה בזה ובזה אל יקרא ב
ה) אין כותבין לא על גבי דיפתראולא על גבי פיגקס ולא על גבי  הלכה ה (
 גייר מחוק לא בשחור ולא בשיחוד ולא בקומום ולא בקגקגתום ולא גותגיס
 קנקנתום כדיו: הלכה ו אמר רבי יעקב משום רבי מאיר נותגין קנקגתום
) היה רבי מאיר אומר הוא מן התורה בקנקנתום חוץ ו  בדיו אמר רבי יהודה (
 מפרשת סוטה אמר רבי יעקב לא היה אומר חוץ מפרשת סוטה אלא שבמקדש
 מפני שהיא נמחקת : הלכת ז אמר דבי שמעון בן לקיש משום רבי מאיר
 משום ר־ ישמעאל שנותנים קנקנתום בדיו: הלכה ת (ז) אין כותבין עברית
 ולא מדית ולא עילמת ולא יונית שבעים זקנים כתבו התורה לתלמי המלך
 כתיבה יוגית והיה אותו היום קשה לישראל כיום שעשו את העגל שלא
 היתה תורה יכולה להתרגם כל צרכה: הלכה ט י״ג דברים שיגו בה אלהים
 ברא בראשית. אעשה אדם בצלם ודמות ויכל בששי וישבות בשביעי.
) הבה ארדה (שם יא) ותצחק שרה בקרוביה ח ה (בראשי  זכר וגקבה בראו
) ויקה משה ט . כי באפס הרגו שור וברצוגם עקרו אבוס(שם מ ( ח  לאמר,שם י
. ומושב בני ( ת י ו מ ש  את אשתו ואת בניו וירכיבם על גושא בגי אדם (
. ( ב  ישראל אשר ישבו בארץ כגען ובארץ מצרים שלשים שגה ות׳ שגה(שם י
, ( א . ואת צעירת הרגלים (ויקרא י ( ז  לא חטד אחד מהם נשאתי (במרבד ט

: י : ועיש נרש׳ ט ז נ : (נ) ט׳  מסורת הש״ס (א) שנת קת. עיש ועי׳ נייושלמי מגילה פיא הייא : (ב) שם.
: (נ) מנחות : ג נ י ״ : (ל) שם עיש : (מ) נ . : (ב) מנחות ל .  (ט) מנחות ל:: (י) שנת קג
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 מוםיף כל מה שהוא רוצה ובלבד שלא יפחת מג׳ דפין:הלכה ז(א) גמד בל
 הספר ושייר בו דף אחד עושה אותו יריעה קמגה בפגי עצמה ואיגו גמגע :
 הלכה ח יריעה שבלתה לא יטול שגים ויחזיר שגים אלא גוטל ג׳ ומחזיר ג׳
 ומה שהוא מחזיר כטדת כתב הראשון: הלכה ט שיעור הדף כדי שהוא
 רואהו ובקטן לא יפחות טטפח ד׳ יומי בר יהודה אומר לא יפחות מג׳ אצבעות:
 הלכה י לא יעשה ארכו יהד על רחבו ולא רחבו יתר על ארכו אבל ממציעו
 הוא ועושה אותו מן המובחר: הלכה יא לא יעשה גויל וחציו צבאיכ! (ב) אע״פ
 שאיגו מן המובחר: הלכה יב אין דובקיןבדבק ולא כותבין על גבי מטלית
 ולא תופרין במקומ הכתב אמר רבי שמעון בן אלעזר משום רבי מאיר דובקין
 בדבק וכותבין על גבי מטלית אבל אין(ג) כותבין במקום הכתב וספר שגקרע

 טולה עליו מטלית מבחוץ :

 פרק שלישי
) עושה אדם תורה וגביאים כאחת דברי ר׳ יהודה וחכטים אוטריט י  הלכה א(
 תורה בפגי עצמה וגביאים בפגי עצמן: הלכה ב לא
 יגיח בין גביא לגביא כשם שהוא מגיח בין ספר לספר בתורה אבל מגיח
 לזה ריוח בפגי עצמו ולזה ריוח בפגי עצמו ומתחיל מלמעלן: הלכה ג(ה) אין
 עושין ספר תורה חומשין שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה אבל
 עושין חומשין תורה אימתי בזמן שמדתן ושטתן שוין. אין עושין שגי
 חומשין כאחד ולא חומש ומחצה כאחד אבל אם עתיד להוסיף עליהם מותר:
 הלכה ד ספר שגפסק או שגקד ראשי פסוקים אל יקרא בו. גלפו או שעירב
 אותיותיו אל יקרא בו: הלכה ה ספר שגמחק אל (י) יכתב בו רבי שמעון
 ב״א אומר אם היתה בבואה שלו גיכרת מותר: הלכה ו ספר שגמחק בו
 אות אחת על פגי בולו אסור גמחק רובו וטיעוטו קיימ מותר. הלכה ז אין
 פותחין בתורה יותר מארבעה דפין אבל קורין אפילו עשרה כאחת ואין
 נמגעין. הלכה ח לא יגיח כותב (ז) בין דין על וקולמוס על גבי הכתב ולא
 יאחז(ח) בקלפים ויתירן אלא יאחז בקלפימ ויוציא כתב מבחוץ לא יוציאגו
 מתוכו ויחלצו וכולם כמגיהים ספרים מותר. הלכה ט לא יתגגו על גבי
 הכסא ויתן אציליו עליו ויהא קורא בו כדברי דבי גחמיה לא יתגגו על גבי
 הכסא ויהא(נוטלו) [תלוי] וקורא בו כשם שקוראין בשטרות שאין גוהגין בזיון
 בספרימ: הלכה י לא יתגגו על גבי מטה ולא במרגלות המטה ולא תחת
 הטטה שישב אדמ על גבי המטה והספר עליה. (ט) מעשה ברבי אליעזר שישב
 לו על גבי המטה והספר עליה ועמד כאדם שגשכו גחש שגאמראת שבתותי
 תשמורו ומקדשי תיראו לא משבתות אתה ירא אלא ממי שצוה עליו שגא׳
 זה אלי ואגוהו אתגאה לו כדברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר אדבר
 בגאות שלו אבא שאול אומר אדמה לו מה הוא חגון ורחום אף אתה היה
 חנון ורחום: הלכה יא (י) אין גוהגין בזיון באוכלין לא ישב אדם על גבי
 קופה מלאה תמרים וגרוגרות אבל יושב הוא על גבי קופה מלאה קטניות
 ואף על גבי עיגול דבילה מפגי שגהגו בו כן: הלכה יב אין מכסין באוכלים
 ר׳ מאיר אומר כל שיש לו קליפה מותר ר׳ יהודה אומר כל שיש לו עוקץ או

 יד מותר אץ אוכלין אוכלים באוכלים אלא אם כן אוכלן בבת אחת.

 פרק רביעי
ו שמות שאין גמחקץ הכותב אלהים אדגי יוד הא ואו הא ל  הלכה א (כ) א
 שדי צבאות אהיה אשר אהיה ר׳ יוסי אומר צבאות היו
 נוהגין בו חול: הלכה ב הכותב אל ימחוק אל מאלהים יה מארבע אותיות
 אינן נמהקין מפני שיש שטות כיוצא בהט: תלכת ג(ל) בל אותיות המשמשות
 את השט בין טלטעלה בין טלטטה הרי אלו נמחקין: הלכה ד כל השמות

 מסורת השיס (א) ירושלמי מגילה פיא הייא: (נ) פי׳ חציו של נהמה וחציו של חיה: (נ) ליל תופרין וכיה נאגווה: (ד) עי׳ נ״ב יג: (ה) ירושלמי מגילה פיג היא: (ו) 5'ל יקרא: (ז) באגודה הגי׳ ידו בקולמוס:
 (ח) עיי ניי סואיח סי' קמז: (ט) מנחות לנ:: (י) נרנות נ:: (כ) שבועות לה. ירושלמי מגילה פיא הי'א:(ל) שס עיש: (ט) בירושלמי שם: (נ) מנחות ל: (ם) ירושלמי נרנוש פיה היא: (ע) מנוח כב

 ספרי ראה: (פ) גיסי! ס:: (צ) ירושלמי מגילה פ׳א הייא: (ק) שנת קכ: (ר) תוספתא מגילה פ׳נ עירוני! ו עיש

 ההדיוטות שאותיותיהמ כאותיות השם מכנין בהם הרי אלו נמחקין :
 הלכה ה כי ה׳ אלהיכמ הוא אלהי האלהים (דברים י) הראשון קודש והשני
 חול ואדני האדנים•(שם) הראשון קודש והשני חול אלהי אברהם (בראשית לא)
 קדש ואלהי נחוד הול אלהי אביהם חול. אלהים לא תקלל (שמות כב)
 משמש קודש וחול ר׳ ישמעאל אומר קודש: הלכה ו כל שמות האמורים
 בתורה באברהם קודש חוץ מן הראשון ר׳ חנינא בן אהי ר׳ יהושע אומר
 קודש: הלכה ז(«) כל שמות האמוריט בתורה בלוט חול חוץ מן האחרון
: הלכה ת אלהים נצב  במיכה חול אפילו יה בנכות קודש אפילו אל
 בעדת אל בקרב אלחים ישפוט (תהלים פב) משמש קודש וחול יסגירני אל
 אל עויל(איוב טו) הראשון קודש והשגי חול כי אל אל האמור (שם לד)
 הראשון חול והשגי קודש ואל יהי מקום לזעקתי (שם טו) חול ואלהים
 אמר לבהלגי (ד״ה ב לה) קודש חדל לך מאלהים אשר עמי(שם) קדש כדברי
 ד׳ יוסי בר יהודה אלהים זדים קמו עלי(תהלים פי) קדש אלא שהקורא צריך

 להיות קורא ומפסיק :

 פרק חמישי
 הלכה א הכותב שגי שמות של קודש מקיימ את הראשון ומחטיב את
 האחרון רבי יהודה אומר אם היה האחרון בסוף הדף
 טחטיב ומוחק את הראשון ומקיים את האחרון: הלכה ב שני שמות של
 חול מקיים את הראשון ומוחק את האחרון רבי יהודה אומר אם היה האחרון
 בראש הדף מותק את הראשון ומקיים את האחרון: הלכה ג הכותב יהודה ולא
 כתב בו דלית יתלגו מלמעלה את השם כתב השם וכתב את יהודה עושה
 דלית הא ומוחק את ההא האחרוגה (ויתלה את דלית): הלכה ד היה צריך
 לכתוב את יהודה וגתכוין וכתב את השם אע״פ שגתן בו דלית טחטיבו
 וכותב יהודה אחר: הלכת ת היה צריך לכתוב את השם וגתכוין וכתב יהודה
 אע״פ שגתן בו דלית מוחק את הא האחרוגה ויכתוב דלית הא ר׳ יהודה אומד
) הכותב נ ) ו ה כ ל  יחזור עליו הקולמוס ויחדשגואמרולו אין זה מן המובחר: ת
 את השם וטעה אות אחת יתלגו מלטעלה טעה את השם כולו יתלגו בין
 השיטין כדברי ר׳ יהודה ר׳ יוסי אומר מוחק מה שלפגיו וכותב את השם
 וחוזר ותולה מה שמוחק ר׳ חגגיה בן עקשיא אומר צריך לגגוז את כל
 היריעה: תלכת ז טעה וכתב יסגירגי אל אל עויל(איוב טי) מוחק את
 הראשון ומקיים את האחרון: תלכת ת (ם) הכותב את השם אפילו הטלך
 שואל בשלומו לא ישיבגו אלא היה כותב שגים שלשה שמות הרי זה
 טפסיק ביגיהם וטשיב: תלכת ט הטובל את הקולמוס לא יתחיל מאותו
 השם אבל מתחיל הוא מאותו השם שלפניו: תלכת י(ע) המוחק אוח אחת טן
 השם עובר בלא תעשה אמר ר׳ ישמעאל לכך גאמר ואבדתם את שמם מן
 המקום ההוא וגאמר לא תעשון כן לה׳ אלהיכם (דברים יב) אבל דיו שגטפה
 על גבי הכתב־ מותר למחקו שלא היה כוגתו אלא לתקן: הלכת יא(פ) אין
 עושין מגילה והלל לתיגוקתר׳ יהודה מתיר מן בראשית עד המבול מן ויקרא
 עד ויהי ביום חשמיגי ושאר כל הספרים אסור ואם עתיד להוסיף עליהם
 מותר: תלבה יב(צ) אלו שטות הגחלקים בית אל בית און באר שבע פוטיפרע
 צפגת פעגח חרה אף חרה אפי ר׳ יוסי אומר אין גחלקים הכל שוים שאין
ק) הכותב שם על בשרו ) ג  חולקים עמיאל עמיגדב צוריאל צורישדי: תלכת י
 לא ירחץ ולא יסוך ר׳ יוסי אומר מותר ובלבד שלא ישפשף(ר) על קרן הפרה
 ועל כרעי הטטה גוררן וגוגזן על האבן שוטטה וגוגזה : הלכת יד המחתך
 בספרים בחדשים מותר בישגים אסור(במקום הספרים) בטקק הספרים ובמקק
 התפילין ובטקק טטפהות מהספרים הדי אלו יגגזו אבל לא יגיחם אלא במקום

 תורפה והם טרקבץ טאליהם: סליק

 סליק מסכת ספר תורד•

 תפילין
 יד פרשה אחת ואם עשאה ארבע פרשיות כשרה רבי יהודה אומר יתפור
 ויתגם לתוך קמיע(כ) מודה ר׳ יהודה שאם היה שגיהםשל ראש חופה אחת מהן
 (בעודן) [בעור] ועושה אותה של יד(ל) תפלה של יד גיתגה בגובה של יד 0) אף
 בין עיגיך בגובה של ראש על ידך בין עיגיך מה על ידך בגובה של יד אף
 בין עיניך בגובה של ראש כדברי ר״א בן יעקב (ח) ר׳ יהודה אומר גאמר על
 ידך וגאמר בין עיניך מה על ידך שהוא ראוי ליטמא (ברגע) [בגגע] אחד אף
 בין עיגיך מקום שהוא ראוי ליטמא(ברגע) [בגגע] אחד (מ) גאמר בין עיגיך
 וגאמר(דברים יד)ולא תשימו קרהה בין עיגיכםמה קרחה במקום השער אףתפלת
 לא תתן אלא במקום השיער(מ) גאםר וכתבתם וגאמר וקשרתם יד הכותבת
 היא יד הקושרת מצות תפילין(0 מהשחר(ם) עד הערב(ע) הישן ביום איגו
 חושש לחלוץ את תפילין(המתכגין)(פ) [המשכים] לילך בדרך לא יתגגה קודם
 למצוה ואם גותגה קודם למצוה גותן ידו עליהם בשעת מצו ה ומברך(צ) תפלה
 של יד איגה מעכבת של ראש ושל ראש איגה מעכבת של יד אט הפך את
 הקמיע מלמעלה לא יצא (ק) כשהוא גותן גותן של יד תהילה וכשהוא חולץ
 חולץ שלראשתחלהוכןלעגיןהםגדלין(ר) כשהוא גועל גועל שלימין תחלה
 וכשהוא חולץ חולץ של שמאל תחלה כיוצא בו כל הגכגם לסעודה(ראשון)
 [אחרון] יוצא ראשון(״)הוץמן הפת(ת) העושה תפלתו עגולה סכגה שאין בה
 מצוח גותגה על מצחו או על פיסת ידו הרי זו דרך המיגות ציפה זהב וגותגה
 על גקלה (י) שלו והוא בית יד הרי זו דרךהחיצוגיסביתמטלטלץ (כ) תפילין

ד י ת  מסורת הש״ם ב
: '  (א) ריש מסכת מוווה ושינ ער שכתבן עכרית : (ב) כרכות כ׳ וש״מ : (ג) סוכה מ״כ א׳ ערכין נ׳ נ
 (ד) ירושלמי ריש פיי דעירובין ושימ: (ת) עירוכי[ ציו א/ וש״מ: (ו) כרכות י׳׳ז כ׳ וע״ש כתום׳ וש״פ וכגירסת
 הירושלמי שס:(!) עיי גינוי! מ״ה ב' וש״מ: (ח) מנחות מיכ כ׳: (ם) עי׳ עירוכין ציז א׳ ובירושלמי פ״י שס
 ובתוספתא פ״ג דעי! הכיא תום׳ במנחות מיג א׳ עיש: (י) מנחוח ל״ד כ׳: (כ) א״ר יוסי מודה נציל ע״ש:
: (נ) עי׳ ברכות נו׳ כ׳ סוכס מיו א׳: (ם) מנחות ליו א׳: (ע) סוכס כיו כ׳:  (ל) שס ל״ז ב׳: (מ) שם א'
 (פ) מנחות ל״ו א׳: (צ) שם ליש א׳. (ק) שס ליו א׳: (ר) שבת סי״א א׳: (ש) עי׳ סנהדרין צ״כ אי כל

 שאינו משייר פת כוי: (ת) מגילה כ״ר ב׳:

 ; בשנת ועי׳ בש״ע איח סי׳ ש״ח ס״דבהגיה ובאחרונים שם:

ת כ ס  מ
ן כותבין תפילין(א) לא על עורות בהטה טטאה ולא על עורות חיה טמאה  אי
 י אבל כותבין על עורות גבלות וטרפות ואין חוששין שמא עורות לבובין
 הן גקבו במקום הכתב פסוליט בטקום הריוח כשרים עשאן ורן זייגין זייגין
 ווין פשוטים כפופים כפופיט פשוטים פתוחים סתומים סתומים פתוחים או ששגה
 אותיותיהן או שכתבן עברית או שעשאן כמין קמיע הרי אלו פסולים00 גשים
 ועבדיט וקטגים פטורין מן התפילין(ג) כל קטן שהוא יודע לשמור את תפיליו
 חייב בתפילין(י) מעשה בטבי עבדו של רבי גמליאל שהיה מגית תפילין(ה) מיכל
 בת שאול היתה מגחת תפילין אשתו של יוגה היתה עולה לירושלם (י) גושאי
 המטה וחילופיהן וחילופי חילופיהן(או) [את] שלפגי הטטה (או) [את] שלאחר
 הטטה כל שלצורך המטה פטורין ושאין צורך המטה בהם חייבין עמדו להספד
 המספידין פטורים והרואים את הפגימ (א) חייבין האומר (ב) כא(ג) על פגי
 שהוא כתב או גתן עליו ספר גתן עליו תפילין ה״ז לא ישמע לו(ש)התפילץ
 מקבלת טומאה(ל) טזה ושוגה ומטביל רבי חגיגא בן גמליאל אומר צריך הוא
 להתירה(ס) גפלה לתוך המים ושחתה כדי שתמחק צריכה בדיקה(י) רצועות
 תפילין לוקחין מכל מקום 0) רשב״ג אומר כל עור שגעשה בו מלאכה אסור(ח) אין
) גותן זוג אחד ובודק לא  לוקחין תפילין אלא מן המומחה ואם אין שם מומחה(ט
 שיתן לו פרשיות המוכר אלא שיטול הוא לעצמו ויבדוק בדק ומצא כראוי
 גוטל כל האגודה ואיגו חושש (י) תפלה של ראש גכתבת ארבע פרשיות קדש
 לי והיה בי יביאך שמע יהיה אמ שמוע וכן של יד אלא שהוא עושה של

 הגהות
 פ״א (א) פטורים ושאינם רואים את הפנים חייבים כצ״ל ע׳ כרכות ייט ב׳ ובתוספתא שם פ״כ. ואפשר
 לכוון סגירסא שככאן דאתיא כר״י שם: (ב) בוא וקרא פשוק על מי שהוא מתבעת או
 תן מליו ספר תן עליו כצ״ל וד״ז מכואר כירושלמי פיו דשכת וסוף עירוכין שאסור: (ג) ז״ל המעתיק בהדפסה
 הראשונה ,יש פה חסרון ככ׳י כתיכה אחת או שתיס ולריק יגעתי למלא החסרון״ וכיס זכינו לדכר אמת כי חסר
 כאן כ׳ מלוח וקרא פסוק ושארי חלופי האותיות מצוי כמלאכת ההעחקס והדפוס כידוע *) : (ד) ע׳ כלים פייח
 מיס ור״פ כ״ג ושימ: (ה) ע״ש ריפ כיג בריש כשם החוספחא ובמקואוח פ״י מיכ ומ״ג: (ו) עי׳ מגיא סי׳
 ל״ט ס״ק ט״ו: (ז) שנאמר והיה לך לאות לך לאות ולא לאחרים כצ״ל: (ח) כגמ' וכמכילחא וספרי איחא ריא:
 (ט) חסר כאן •שה מ״ר השלישי והוא ת״ק שכגמ' כנריתא השניה: (י) כמשנה דמגילה איתא כית אונקלי.

 ומ״ש כאן והיא בית יד הוא פירוש על לשון המתני׳: (כ) אולי צי!

 *) בשיא הנקרא נשם ילקוט על מש״כ פי׳ ע״ז הברייתא פי׳ זר ודברים פמ״נ:



 תפילין סג
 שיטבל במערה פשט ר״א את כליו ופשט אתתפיליו אמד ליה דבי והלא מי
 המערה זו יפים משל זו ולא היה בין זו לזו אלא ארבע אמות לבש ר״א את
 כליו ונתן את תפיליו שלא היה ר״א(כ) מהלך ארבע אמות בלא תפילין כך היה
 ר״א עושה מצות תפילין קבע כך היה ר״א אומר גדולה היא מצות תפילין שכך
 אמר הקב״ה לישראל(יהושע א) והגית בו יומם ולילה (0 אמרו ישראל לפגי
 הקב״ה רבון העולטים וכי אנו יכולין להגות יוטם ולילה אטר להט הקב״ה בני הוו
 גותגים תפילין על ראשיכם ועל זרועותיכמ ואני מעלה עליכם כאילו אתם הוגיט
 בתורה יומם ולילה שגאמר (שטות יג) והיה [לך] לאות על ידך ולזכרון בין
 עיגיך למען תהיה תורת ה׳ בפיך(מ) חביבים ישראל שהם מקיימין בל המצות
 שבתורה הא כיצד תפילין על ידיהם ותפילין על ראשיהם ומזוזה על פתחיהם
 וארבע ציציות על בגדיהם עליהם אומר דוד מלך ישראל (תהלים קיט) שבע
 ביום הללתיך על טשפטי צדקך משלו משל למה הדבר דומה (נ) למלך
 שאמר לאשתו תהא מקושטת ומתוקנת לפני אמרה לו מפגי מה אמר לה
 כדי שתהא רצויה לי כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל בני הוו טתוקגיט
 וטקושטימ לפני במצות אמרו לו מפני מה אמד להט כדי שתהיו רצוימ לי
 שנאטר (שה״ש י) יפה את רעיתי כתרצה יפה את כשתהא רצויה

 לי בטצות: סליק

 הגהות
 (א) אולי ציל אס אין עמו אמר מסלו מתוך כוי וע״ סוסי עירובי[ צי! נ׳ ל׳ס ריש. ומיש כאן ואפי׳ הס
 מאה ע׳ מוס׳ שם ר״ה מיג : (כ) ט״מ כאן ועי׳ עירובי! שם בממני': (ג) אולי ציל אשמו : (ר) ברוחק
 כציל וכן ציל למטה. וכגמ׳ לא מצינו להדיא לינא למולן כרמוק דיא רק ככהכ״ס. ועי׳ שכת קכיז כ׳ כיון

 שהגיט לפהמ כיממ מלן מפליו כרמוק ליא כו׳ עיש: (מ) ולא יניח כממלה כציל:

ת כ ס  מ
 בתוך הבית (א) המוצא תפילין ברשות הרבים מכגיסן זוג זוג ר״ג אומר
 שגי זוגות(ב) אחד איש ואחד אשהאחד חדשות ואחד ישגות ר׳ יהודה אומר
 מותר בישגות ואסור בחדשות (ג) המוצא ספר או תכריך של תפילין גותגם
 לחבירו והכירו לחבירו בשבת ואפילו הם מאה אם(א) עמו גוטלו אחד מתוך
 ארבע אמות וגותגו לתוך ארבע אמות שהיה ר׳ שמעון אומר כל שהוא עומד
 (ג) בפגי ב״ד איגו עומד ולא בכתבי הקדש (י) מי שהיה בבית הספר או
 בבית המדרש(יי) בבית הכסא או בבית המרחץ ושכח לחלוץ את תפילין
 מכסן בשערו ויוצא ואם איגו יכול גכגס לבית קרוב וחולצן וגותגן לתוך
 אפוגדתו (י) אע״פ שיש לתוכה מעות ותולה אותם בכרעי המטה אם יש
 עמו אחד (0 אסור לא יתגם תחת ראשו(0 ואם היה משמרן מותר (ח) אם
 היה משא כבוד והזיע איגו חושש לחלוץ את תפילין היוצר חולץ של יד ומגיח
 של ראש הנחתום חולץ של ראש ומניה של יד ואם היה אופה בשתי ידיו חולץ
 אף של יד(ט) הנכנס לבית הערומים חולץ את תפיליו(ד) ודוחק ארבע אמות
 מבין הערומים מקצתן ערומים ומקצתן מכוסים לא יחלץ (ה) בתחלה הגכנס
 לבורסקי למשרה ולכובסים חולץ את תפיליו ורוחק ארבע אמות (י) הנכנס
 לבית הכסא חולץ את תפיליו ורוחק ארבע אמות ואם היתה רחיצה של כבוד
 לא יחליץ עד שיגיע מעשה שהלך ר׳ אליעזר לאובלין אצל בעל הבית אחד נהגו

 מסורת הש״ס
 וא) עירובי! דף צ״ה א': (ב) שם דף ציו ב׳: (ג) שס דף ציה כ׳: (ד) עי׳ ביצה לף ט׳ו א׳: (ה) עי׳
: (ז) עיש דף כיל א׳: (ח) עיי כימ לף קיה כ׳: (ט) שכת  ברכות לף כיה א':(1) ע״ש לף כיג ב׳
: (ל) מדרש ש״ט: (ט) מנחות דף מיג כי:  דף י׳ א׳: (י) ברכות דף כ׳ג אי: (ב) סוכמ דף כימ אי

 (נ) ספרי סיפ ואתחנן:

 ציצית
 בתוך ג׳ אצבעות של כגף יתר מכאן פסולה 0) גיתגה בפתיל פסולה בין טפח
 לפתיל כשדה ר׳ אליעזר בן יעקב פוסל(ם) קצצה וחיברה כשרה ר״מ פוסל
p הכותי ומצא ^ ^ t t עשאה בפגי עצטה כשרה0)00 הלוקח טלית מן העובד 
 בה תכלת הרי זו פסולה וטשל ישראל הרי זו בחזקתה טלית שגטלה אחת
 טציציותיה אוחז בה ויוצא גיטלו שתים מכסה כמין טריגון גיטלו שלש
 אסור לצאת בה (פ) אין מתירין ציצית על המת (מ)(צ) אבא שאול בן
 בטגית אומר אבא אמר לי כשאמות התיר לו ציציות שיש בה משום
 קדושה וחכמים אומרים אין בה משום קדושה אלא עושה אותה תכריך
 למת ומרדעת לחמור (ק) הצובע טלית לעצמו אם (לכסות) [לגסות] בה
 הרי זו פסולה צבעה אפילו ארבעה וחמשה פעמים פסולה שאין צובעין
 תכלת אלא בחלזון (י) חלזון למה הוא דומה בריאתו דומה לדג וגופו
 דומה לרקיע (ט) ואיגו עולה אלא (לשבע) [לשבעים] שגים לפיכך דמיו
 ביוקר (׳») המוצא תכלת אף על פי שהיא שזורה פסולה (י) (ת) שאין

 לוקחין תכלת אלא מן המומחה: סליק

 הגהות
 פרת א (א) אולי ציל טלית שהקטן מכסה ולפיהגירסא שהוא צ׳ללנאורה דקאי אקטןדרישא ועי׳נטושיע
. ורישא לכיה דיקא. וסיפא קמ׳ל לכיש:  1 ט" ט״ז וכאמרוניס שס: (כ) ע" מגיא ס" י׳מ סיק ג׳

 (ג) עיש כמג׳א: (ד) הוא בגד פיש לו ג' קרנוח וע" נזיר מ' כ' ושימ. וססלגס. ע" בירושל׳ פיר דמענית
 שמונים מנויומ של אורגי פלגש כו׳ ופי׳ כערוך שהוא מין משי. ואפשר שהיה דרכם לעשיש מזה המין בגדים
 שאיל ד' כנפות מרובעים : (ה) אזלי ר״ל ששלש אצבעות של כיה משערק כשלש אצבעות האמצעיים ודי של כ״ש
 ר״ל נזוטרהי שיש מהם ו' נשל טפמ וע״ש כגמ' דמנמומ ולימא בגמ׳ דברי ריבי׳: (ו) דברי ר׳ ומכ׳א אינם
 מעננים נציל: (ז) ע" שיע סי׳ טיו סיג ונהגריא שם: (ח) ע" כהגר״א יו״ד ס" שניא: (ט) נגמ׳ אימא

 1 : (י) אולי צ״ל ואין או שאין פירושו ואין וכמ׳ש נניצה ח' א׳:

ת כ ס  מ
 (א) הכל חייבים בציצית רבי שטעון פוטר בגשים מפגי שהזמן גרמא(ב) כל
 קטן שהוא יודע להתעטף בציצית אביו עושה לו ציצית(ג) טלית
 שהוא(א) טכסה ראשו ורובו חייבת בציצית(י) וסדין ב״ש פוטרין וב״ה טחייבין
 (ה) אפיקרסין פטורה ור׳ עקיבא אומר חייבת (י) טלית כפולה חייבת בציצית
 ר׳ שטעון פוטר0) טלית שכולה תכלת חייבת בציצית כר(נ) שעשאו סדין
 וסדין שעשאו טלית הרי אלו חייבין(ח) כסות הלילה ופרסי (ג) המטה
 הרי אלו פטורין טן הציצית והטריגון (ל) והפילגס (ט) ופוכלתרין
 וארביקוה ואגטגה הרי אלו פטורין זה הכלל בל שאין לו ארבע כגפים פטור מן
 הציצית. (י) מצות ציצית ב״ש אומרים ארבע חוטץ של ארבע אצבעות וב״ה
 אומרים שלש חוטין של שלש אצבעות א״ר יוסי בר יהודה אף שאמרו ב״ה
 שלש של שלש(ס) קרובים דברי אלו להיות כדברי אלו שייר את התכלת ולא
 שייר את הלבן את הלבן ולא את התכלת מעכב(כ) שהתכלת והלבן מעכבין
 זה את זה(י) רבי אומר אינם מעכבים(ל) ארבע ציציות מעכבות זו את זו מפגי
 שכולן םצוה אחת הן ר׳ ישמעאל אומר ארבע מצות הן(«) הציצית ניתנה

 מסורת הש״ס
 (») מנחות מיג א׳: (ב) סוכס מיכ א׳ ערכין כ׳ כ׳: (נ) מנחות מ' כ׳ מיא א׳: (ד) שם מ׳ א׳ וש״מ: (ה) עי׳
 מיק כ״כ כ׳ ומס׳ שמחוה פיט וכרא״ש דמיק שם: (ו) מנחוח מיא אי: (ז) שס ליח כ׳ ליט א׳ מיא כ׳ ירושלמי פ״
 וסנהדרין: (ח)שס מיג א' ושימ: (ט) עיי ספרי פ׳ חנא וכעל העיטור הל׳ ציציה ש״כ סיף ח״א: (י) מנמוח מיא
: (כ) מנחוח ליח א': (ל) שס כיח א': (ם) שס מיא כ׳ מיכ א׳: (נ) עיש מיכ א' ובספרי ס׳ ׳  כ' ככורוח ליט נ
 שלח ובעל העיטור הל׳ ציצימ שיא מיג וצ׳ע: (ס) עי׳ מנמוח מיא א': (ע) עיש מיג א׳: (פ) עיש מיא א׳:
 (צ) מס׳ שמחוס סי״כ: (ק) מנמות מ׳כ כי: (ד) שם מיד אי: (ש) עירוכין ציו כי: (ת) מנמוה מ״כ בי:

 ליס אך מבואר שפ מיג ב׳ ושימ שהתכלת דומה לים ויס יומה לרק

ת מזוזה כ ס  מ
 לטרקלן נותן(צ) דרך הנעלה ואם היה דניל על כולם נותן דרך כולם בתים לפנים
 זה מזה נותן דרך כניסתו לכולם רבי יהודה אומר אם היה הסולם מטלטל לארבע
 רוחותיו פתח שהוא פתוח מן הגג גותן דרך כגיסתו מן הגג אמר ר׳ נתן בר׳ יוסי
 בזה ב״ש טחייבין וב״ה פוטרין סוכה שהיא לפגים מן הגג גותן דרך יציאתו
 מן הסוכה לגג ר׳ יוסי אוטר טן הגג לסוכה אכםדרה שהיא לפגים טן הבתיט
 ואין לה יציאה ממקום אחר גותן דדך יציאתו מן האכסדרה לבתים ר׳ יוסי
 אומר דרך כגיסתו מבתים לאבםדרה (ק) פתח שהיא משמשת שגי פתחים
 וכותל רחב טפח גותן מזוזה אחת כדברי ר׳ יהודה יותר מכאן שגי
0 החצי ולמעלה דברי ר״מ ר׳ יהודה אומר טטפח )  מזוזות(י) המזוזה גיתגה מן
 ולטטהומטפח ולטעלה(ש)(ל)חקק בכותל והרחיק טפח וגתגה הרי זו מזוזה כשרה
 יותר מכאן פסולה(ח) חקק במקל וגתגה הרי זו פסולה גתגה בשפופרת תלאה
 אחר הדלת אחר המזוזה ר׳ מאיר מכשיר ור׳ יהודה פוסל בית חדש כיון
 שגמרו(ה) חייב במזוזה (א) הדר בפונדק בארץ ישראל שלשים יום חייב במזוזה
 השוכר גותן מיד ובחוצה לארץ הרי זה (ו) פטור והשוכר גותן לאחר שלשים
 יום >ב) השוכר בית מן הנכרי ומן הכותי נותן מזוזה מיד (ז)(0 וכשיצא יטלגה
 והשוכר מישראל יתן מזוזה מיד ואם נתן לא יטול(ח) הלוקח בית מן הנכרי
 ומן הכותי חייב במזוזה ומישראל הרי זו בחזקתו הלוקה מלבן מן הנכרי לא
 ידליק עד שיבדקנו שהמזוזה נבדקת אחת(י) לכ״השנהדברי ר״ש ר׳ יעקבאומר
 עד זמן מרובה אבל הכל שוין שאם היה מעביר ממקום למקום שצריכה
 בדיקה כיוצא בה מוכנות מים שברשות הרבים נבדקת אחת בשבוע ושברשות
 היחיד אחת לכ״ה שנה דברי ר׳ מאיר וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה
 זה הכלל כל מקום שהוא בת ראש נבדק אהת בשבוע ושאינו בת ראש גבדלן

 אחת לכ״ה שנה : סליק

 הנחות
 פרק א (א) מרי אלו חייבוח כצ׳ל: (כ) פרהדרין כציל:

 פרס ב (ג) השליש ולמעלה כצ׳ל וכגמ' איחא זס כשם ר׳ ייסי: (ד) מכאן עד כיון שגמרו חייב כמזוזה
 1 איחא כבה״ג כלשון שבכאן ומ׳ש שכרוחק טפח כשרה ר׳ל שהמזוזה מונחה בתוך הטפח כיון שכל

 החקיקה אינה אלו טפח: (ה) עי׳ חוש׳ ע״ז כיא א' דיה הא נוי דאפי׳ לא ימכרנו כו׳ אין כאן חיוב מזוזה
 מה״ח: (ו) סדר נפונדק פטור לעולם ונ״מ נירושלמי סוף מגילה ונמס' שמחוה פיז וצ׳ע על הפוסקים
 שהשמיטו דין זה: (ז) נירושלמ׳ ליחא מלח מיד ונא! ונסיפא דחנ׳ גינ מיד צ׳ל דמיירי נאיי (ח) בירושלמי

 קחני לשון זה אהדר כפונדק כחיל וז׳ש ואס נחן דלכהמצה א׳צ:

 פרק ראשון

 סליסא לה מסכת מזוזה

ץ כותבין טזוזות (א) לא על גבי עורות בהטה טמאה ולא על גבי עורות  א
 י חיה טטאה אבל כותבין על עורות נבלות ועל עורות טרפות (ב) ואין
 חוששין שטא עורות לבובין הם(ג)צריךלהגיחשיטה אחתלכל צד כדברי רשב״א
 (י) גקבה במקום[הכתב פסולה במקום] הריוח כשרה(ה)עשאהווין זייגין זיינין ווין
 כפופים פשוטים פשוטים כפופים פתוחים סתומים סתומים פתותים(י) או ששגה
 אותיותיה (0 או שגכתבה עברית הרי זו פסולה (ח) בית התבן בית העצים
 בית האוצר הרי אלו פטורים רפת הבקר פטור אם היו הגשים גאותות בו
 חייב (ט) הצריפים והבורגגין והלקטיות (י) והבורםקיות הרי אלו פטורים מן
 המזוזה בית המרחץ פטורה אם יש לה בית דירה פתח החיצון חייב (כ) פתח
 שבזוית אין בו אלא מזוזה אחת פתח שהוא עשוי בגםרים אין בו אלא מזוזה
 אחת חייב ר׳ אליעזר בן יעקב פוטר (ל) הכיפין פטורות ד׳ מאיר ור׳ יהודה
 מחייבין אבל הכל שוין שאם היה הבגין מלטטה והכיפין מלמעלה הרי אלו
 חייבות במזוזה (מ) שערי העיר שערי הרחובות (א) שערי העזרות הרי אלו
 פטורים (נ) ושל הלשכות שהיו במקדש היו פטורות מן המזוזה והלשכה
) בית הפרוה שהיתר. בית דירה לכהן גדול ז׳ יטים בשגה(ם) וסוכות נ ) ל  ש

 היוצרימ הרי אלו חייבות במזוזה ור׳ יוסי פוטר:

 פרק שני
 המזוזה גכתבת על הימין(ע) בכגיסתו מן השוק לבית שער וביציאתו מן
 החצר(פ) לבית שער גגגא שיש לה פצים מן החצר גותן דרך יציאתו
 מן הגגה לחצר ואם יש לה בית שער גותן מכאן ומכאן קיטוגיות שהן פתוחים

 מסורת הש״ס
 (א) שכח קיח א׳ מסי סופרים ס״א הלכה א׳ עיש בניי והגהוח הגר׳א: (ב) מיס שם היג: (ג) מנחוה ליכ
 א׳ עיש וציע: (ד) מס׳ חפלין ס׳א מנחוח כ׳ט א' ועי׳ כסגר״א א״ח סי' ל״ב ס׳ק לז: (ה) שכח ק״ג כ'
: (ח) יומא ייא א': (ט) עיי מעשרוח פ״ג מיז: (י) יומא "א  ט״ש: (ו) מנהוח כ״ט א׳: (ז) מגילס ח׳ כ'
 איכ' (כ) מנחוחליד א' עיש: (ל) עירוכין י׳א כ׳ יומא י׳א כי: (מ) יומא ייא א׳ : (נ) שס יויד א' :
: (ע) מנחוחל״ד א' וש״מ: (פ) ע״ש ליג כ': (צ) ע׳של״ג א׳ ל״ד  (פ) ע" מעשרוח פ״ג מיז סוכה ח' כ׳
 א': (ק) שס ל״ג כ׳: (ר) שם אי: (ש) שם כ׳: (ת) שם ל׳ב ב': (א) שס מיד א׳: (ב) ירושלמי סוף מגילה:

 (ג) בימ ק׳כ א׳: (ד) ע" יומא ייא א׳


