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חיד"א למכור)דברי לי יש טלית ד"ה ע"ב: נג עירובין על עינים, :(פתח

וסדרי רמזי בו שאין הקדוש בתלמוד אות אין כי נודע "אמנם

עניני רומזים היו ה' ביראת הכל עסקיהם כל כי וכו'. ומוסר חכמה

דרכיך 'בכל דרך על לצורכם, דבר ידברו אם אף דבריהם, בכל מוסר

עכ"ל דעהו'"

דברי שכל "הגם ביהודה": "נודע מחבר לנדא, יחזקאל הרב דברי

מקום מכל דיברו, ובחידה וברמז נסתר, ענין בהם יש באגדות רז"ל

מהיקש ויוצאים זרים דברים יהיו שלא צריך דברים של בפשטן גם

במחצלת)הטבעי" קבורה שאני ד"ה ע"ב יח ברכות על השלם, (צל"ח

טוב יום תוספות ה)דברי משנה סוף ה פרק נזיר ביאר(על כאשר

פירשו לא שבגמרא "אע"פ חז"ל: שפירשו ממה אחר פירוש במשנה

נתונה הרשות מידי, ולא מינה נפקא לא דינא לענין הואיל כן,

המקרא, לפירוש המשנה פירוש בין הפרש רואה אני שאין לפרש.

חיבורי הרואות עינינו כאשר במקראות, לפרש נתונה שהרשות

דין שום ויפרש יכריע שלא צריך אלא הגמרא, שמימות הפירושים

החיים" "אור דברי עין ועוד עכ"ל. הגמרא" בעלי דעת (עלהסותר

לומר) יכוין או ד"ה ז כא, .שמות
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הקדמה

תוכן ההקדמה)לוח (של

האגדות נמשל של מלא ביאור לכתוב אפשר אי – א

האגדות ללמוד גדול חיוב – ב

אמרו שחז"ל הרפואות על – ג

מדע עניני על – ביולוגיה)ד פיזיקה, סיבותיהם(אסטרונומיה, ביארו שחז"ל

ומזיקין רעות רוחות ענין – ה

הקדמונים הגאונים ופרשנות אסמכתא, ועניני התמוהות, האגדות על – ו

באגדה בנושאים בחז"ל שיש דעות חילוקי על – ז

זה שבספר הביאורים אסיפת מטרת – ח

בחרנו מהם המקורות לקיטת שיטת – ט

זה בספר נמצא שלא מה – י

הספר של לשמו הטעם – יא

שבספרנו הדברים הובאו מהם הספרים רשימת – מהמחברים)יב כמה של רשימת (ואח"כ

יעקב" "עין של חז"ל אגדות המבארים אחרים ספרים רשימת – יג

האגדות שבח מאמר – יד

באגדות הגנוזים סודות דברי – טו

*

שבאגדות הנמשל של מלא ביאור לכתוב אפשר אי א.

אדם של לבו המושכים דברים היא "אגדה" השם ונפיק")הגדרת "נגיד מהארמית במסכת(שמא שאמרו כמו

ע"א. יד חגיגה ע"א; פז שבת

רמב"ם מכותב נבוכים, למורה הפתיחה ח')(תחילת דף קאפח, הגר"י מבוארהד' ביאור לכתוב אפשר אי כי

חז"ל דבריו)לאגדות כאן את(עד יבין ואחד אחד וכל במשל, דבריהם הלבישו חז"ל כי היא לכך הסיבה .

בזה מסוים, פירוש המבאר יכתוב אם וגם המוסרית. או ההרגשית או השכלית רמתו לפי רק הנמשל

ההם הדברים בסגנון והמוסרית, ההרגשית השכלית, ברמתם לו דומים שהם אלו של רצונם ישביע רק

רשמו שחז"ל ההיא האגדה בדברי שיש ההבנה רבדי כל את כלל מיצו לא שעדיין פשוט וזה שנכתבו.

להבות יעלו כך בגחלת, שינשפו ככל סלנטר, ר"י וכדברי הגחלת". "על לשמור למען רק בקיצור, רק
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בה" דכולא בה והפוך בה "הפוך כך מקודם. פללו שלא מה שונים, אש ה')ולשונות סוף לכן(אבות, .

לגמור" המלאכה עליך "לא כמ"ש חז"ל של אגדותיהם של משמעותן עומק כל השגנו שלא שברור אע"פ

ב') ממנה"(אבות, ליבטל חורין בן אתה "אי .(שם)אעפ"כ

טועם אחד וכל רבות. פנים יש חז"ל לדברי בבואתו. רואה נגדו שעומד מי כל לראי. דומות חז"ל אגדות

טעמו. את בהם

האגדות מן למדין שאין חז"ל מאמר ה"ד)על פ"ב פאה אבל(ירושלמי ודינים, הלכות מהן ללמוד כוונתם

משל בדרך עמוקים, דברים הם אגדה דברי רוב ע"פ ועוד, מהם. ללמוד יש בודאי ורעיונות מושגים

מהר"ל דברי עיין בהם. חז"ל כוונת להבין כדי בעומק לחקור ויש עמ'ומליצה, הששי, באר הגולה", ("באר

קיד–קמגקלג–קלו) עמ' ראשון, כרך מגיד, אהרן הרב להגאון אהרן" "בית בספר גדולה אריכות עיין ועוד .

ספרו. של

הוא כי מעוטה, שתועלתו או החשיבות קל שהוא לחשוב אין בתלמוד שהובא "הדרש הרמב"ם: כתב וכך

עיון יעויין שאם לפי הנפלאים. והענינים העמוקים הרמזים מן כולל שהוא במה מאד גדולה לתכלית

הענינים מן מהם ויתגלו ממנו, למעלה שאין מה המוחלט מהטוב מהם יובן הדרשות באותם מעמיק

דורותיהם" הפילוסופים בו כילו אשר וככל המדע, אנשי הסתירו אשר ככל אמיתיים וענינים האלוהיים

יט) עמ' קאפח, יוסף הרב מהד' המשנה, לפירוש הרמב"ם .(הקדמת

חז"ל אגדות ללמוד גדול חיוב ב.

מדרש, בידו ואין הלכות בידו שיש מי "כל אמרו: כך חז"ל. של אגדותיהם ללמוד עלינו גדולה חובה

חטא" יראת של טעם טעם עיי"שלא כט, פרק סוף נתן, דר' לחיד"א)(אבות רחמים" בדורנו"כסא ואמנם .

או בתפלה ה' עבודת בעניני בין פרטית, או ציבורית השקפה בעניני בין "דעות" המבטאים הרבה יש

מתוך לדבריהם ראיה להביא רבים הורגלו לא אבל טובות". "עצות סתם או מוסר בעניני בין גמ"ח,

בעניני כך חז"ל, מדברי חזקה ראיה להביא בלי המעשית בהלכה להורות שאסור כמו הרי חז"ל. דברי

הרבה יש ובמדרשים. בתלמוד חז"ל מאמרי על מבוסס זה אא"כ דעה שום להביע אסור שבלב, אמונות

בלבד לבם הרהורי מתוך דרך המורים לאחרים, מטעים וגם בזה בעלישטועים שדעת היא נפוצה (תופעה

יג) ס"ק ג' לחו"מ הסמ"ע כתב כן התורה, דעת היפך היא .בתים

קטע מקוטעות בידיעות מורגלים לבם, בהתגלות החפצים אלה "ואמנם איש": "חזון דברי יפים כמה

בתורה לתרגם יודעים אינם ומהם ברבים. להשמיע הרצאות ילקוט בידם שנאסף עד מכאן וקטע מכאן

כלל תנ"ך למדו שלא ומהם מספקת, ידיעה ב"ראשונים" הכתוב את יודעים אינם וכתובים, נביאים

הרכים לב להטות לעתים גורמים המה אמנם ואם הש"ס... מקומות ברוב אגדה ללמוד מבינים ואינם

ויצירתם התורה עניות כאן ויש תורה לנו חסר סוף סוף כי בהם שלמה שמחתנו אין אבל ומוסר, ליראה

תבונה" ואין עצה ואין חכמה אין תורה אין שאם בהחלט, מתוקנת מכת"י,בלתי ליקוטים איש, (אורחות

פ"ה) דף תשמ"ט, גריינימן, הרב

ידיו" מעשה ואל ה' פעולות אל יבינו לא "כי הפסוק ה)על כח, האגדות"(תהלים "אלו יהושע ר' פירש

שם) תהלים, די(מדרש היה לכאורה יבנם". ולא "יהרסם זה: של עונשו אח"כ שכתוב מה הוא ונורא .

עונש ולא ושכלי, רוחני עונש על כאן שמדובר אלא יבנם"? "ולא להוסיף ולמה "יהרסם", בקיצור לומר

תהלים במדרש אמר עליהם לה'. בעבודתו שמקצר במה חוטא חז"ל באגדות מלעיין הנמנע (קמו,גופני.

קורין,ה) הן מה יודעין ואין קורין כולם כעוורים... בתורה שהולכות האלו הדורות העורים? הם "ומי
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עכ"ל עוורים" עיני תפקחנה אז לבוא, לעתיד אבל שונין. הן מה יודעין ואין שונין

כותב מח.)החיד"א לקידושין העין" ושיחה("מראית משל ואפילו לבטלה, אות אפילו בתלמוד "דאין

ארמלו" מלמיתב דו טן למיתב "טב ההדיוט משל את מפענח החיד"א לדוגמא שםבעלמא". (בדבריו

מא.) .לקידושין

בסיני למשה נמסרו חז"ל של א)אגדותיהם מז, פרשה רבה, שמות באחד(מדרש שפקפק באחד מעשה .

ובין בהלכה בין חז"ל בדברי ספק הטלת לשמוע אנחנו "נרתעים איש": ה"חזון לו ענה חז"ל. מדרשות

ו חז"ל, בדברי ככופר קבלתנו לפי הוא מזה והנוטה ר"ל, גידוף של כשמועה ופסולבאגדה נבלה שחיטתו

בלבי" דבריך נגעו ולכן ועוד. טו)לעדות א, איש, חזון .(אגרות

שבתלמוד הרפואות על ג.

התוספות כתבו כן בתלמוד. שהוזכרו ברפואות להשתמש כוורא)אין ד"ה יא. קטן (יםמהרש"ל(למועד

י"ב) סי' הבשר' 'כל פרק חולין, על שלמה לאו"חשל אברהם קשה)ומגן ד"ה עקיבא(קע"ג ר' חדושי וכן

של"ו)איגר יו"ד לשו"ע אסותא(גליון לאו דרבנן לכון למימר אנן "צריכין הקדמונים: של לשונם לך והא .

לא(=רופאים) הלכך אינון מצוה דברי ולאו אמרינון קצירא ובחד בזמניהון דחזונין בעלמא ומלין אינון

מחמת בודאי וידע [=דקדוק] דמבדיק בתר אלא מדעם מנהון דעבד וליכא אסותא אלין על תסמכון

יתנא אגמרו והכא סכנה. לידי נפשיה דליתי וליכא לה מעיקא לאו מילתא דההיא בקיאים רופאים

קבלה כגון דאיתיה מאי אלא אסותא אלין מן למיעבד דלא דילנא וסבי אבות לנא סב.)ואמרו (ברכות

עקתא" ביה ולית להו דעבד לההוא ליה שצ"ד)דקים הרכבי, הגאונים, הרב(תשובות הערות עיין ועוד .

ס"ק פה עמ' קוק, הרב מוסד הוצ' הרמב"ם, בן אברהם רבנו של השם", "מלחמות בספר מרגליות, ראובן

18

גאון שרירא רבי תשובת 152)ע"ע עמ' התשובות, אוצר הגאונים", קדם"("אוצר "גנזי וכן תרס"ו,. חמישי, (ספר

אפשטיין) נ. י. מאמר 2 .צד

המשנה בפירוש הרמב"ם ח)וכתב פרק סוף וארצם".(נדרים, מאכליהם לפי מועילה היתה שום "אכילת

כפי הנסיון אצלם הורה זכרו, אשר "הרפואות משיחו": ל"ישועות הקדמתו סוף אברבנאל, ר"י כתב וכן

עתה". יצדקו ולא וזמנם, וארצותם מזגיהם

הרמב"ם בן אברהם לר' מאמר יש שבתלמוד תרופות כרכים,לענין חמשה יעקב", ל"עין בהקדמה (ההדירו

שהסביר אחרי וכו' ידועה דיעה להעמיד שירצה מי כל לדעת חייב אתה כי דע ד"ה אחרי הרביעית, הפסקא ובתחילת

אחת) הגיונית לשלימותהקדמה ותבונתם התלמוד חכמי מעלת גודל מפני נתחייב לא זו הקדמה "ולפי :

בכל דעתם ונעמיד להם שנטען ופרטיה, כלליה בביאור אמריה ויושר ודקדוקיה התורה בפירוש תכונתם

בפירוש נאמין כאשר שאמרו] [הדברים אותם ולהאמין והתכונה, הטבע ובחכמת ברפואות אמריהם

ש כענין אדם, לבני להורותם [הסמכות] נמסרה ולהם בידם, החכמה שתכלית התורההתורה פי 'על נאמר

ושמאל' ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא תעשה, לך יאמרו אשר המשפט ועל יורוך (דבריםאשר

יא) שם.יז, עכ"ל "

כפי בעולם] [האמיתי המצב עם התכונה מעניני שאמרו מה כל לתאם תבקשני "ואל הרמב"ם: אמר וכך

להם שיש משום בכך דברו ולא חסרים, היו התלמוד] תקופת [של זמן באותו שהמדעים לפי שהוא.

שמעום או המקצועות, באותם הדורות אותם ידעני שהם מצד אלא הנביאים, מן הדברים באותם מסורת

הדורות" אותם יד)מידעני פרק סוף ח"ג נבוכים, .(מורה
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ההגדות" על ב"מאמר המאמרים")רמח"ל, אלא("ספר המדעים פשטי על ללמד באו לא שחז"ל מלמד

היו המאוחרים, אלו בדורות נמצאים חז"ל היו ואם כמשל. בהם והשתמשו הדברים בתוך סוד איזה גנזו

חז"ל לדבריו. אחת דוגמא כאן נביא אנו דבריהם. בהם לרמוז כדי אחרים במשלים סב.)בוחרים (ברכות

לבריאות טובה עצה היא פשוטו ע"פ והענין הכסא. בבית מורגל להיות כלומר וצא" הערב וצא, "השכם

הגר"א אבל מחלות. לעצמו יגרום ולא נקביו ישהה שלא האדם לא)גוף כד, משלי שמדובר(על ביאר

בעיסוקו גם והמדות. הדיעות מעיפוש יום בכל אותה לפנות תמיד, נפשו לבדוק צריך שהאדם כאן

רעיון זו גשמית בעצה שגנזו הרי שלומד. מה מקיים אם לראות לימודו, ואחרי לפני מוסר ילמד בתורה

אחר.

הראשונים שכל היא וכו')עובדא טור רא"ש, רמב"ם, בספריהם.(רי"ף, שבתלמוד מהתרופות הביאו לא

הרפואות של מסוים שחלק ויש הארצות. ושל אדם בני של הטבעים שנשתנו היא לכך הסיבה לפעמים

סוג'סטיה בכח ההם בימים אז שלו)פעלו בסגנון סז. לשבת המאירי כתב האנשים(כן האמינו כאשר

שהוזכרו טבעיות בתרופות ולא הקונבנציונלי בריפוי מאמינים האנשים שמרבית כעת בפעילותם.

כללו שחז"ל רפואות פרטי ללמוד גדולה מצוה ואעפ"כ לרפאות. פועלים כ"כ לא כבר הם מקדמונינו,

התורה פנימיות ע"פ עמוקים לרעיונות משלים הם באמת כי ב"בארבתלמוד מהר"ל דברי משמעות (כן

המאמרים") ("ספר ההגדות על במאמרו רמח"ל וכן ק"ו, דף הזה,)הגולה" בעולם כך כל מבינים אנו אין אם .

לפנינו רשמו שחז"ל התרופות שבכל הנמשל מה להבין נזכה הנשמות בעולם לבוא משמעותלעתיד (כך

תתשס"ד) קטע חסידים", ע"א."ספר כז ע"ז ע"א, ע גיטין ע"א, מד בברכות שהבאנו מפרשים ע"ע .

מדע עניני על ביולוגיה)ד. פיזיקה, סיבותיהם(אסטרונומיה, ביארו שחז"ל

שאמרו מה כל לתאם תבקשני "ואל רמב"ם: המצב(חז"ל)כתב עם התכונה המעתיק:מעניני (תוספת

חסהריאלי) היו הזמן באותו שהמדעים לפי שהוא, מסורתכפי להם שיש משום בכך דיברו ולא רים,

המקצועות" באותם הדורות אותם ידעני שהם מצד אלא הנביאים, מן הדברים נבוכים",באותם ("מורה

יד) פרק סוף .ח"ג

"זועות" בענין חקרו חז"ל מהר"ל. דברי כאן "רעמים")ונביא מפרשים כמה לפי או אדמה, שיש(רעידת

העולם אומות שלטון תחת סובלים ישראל שבני על הקב"ה של לצער התופעה את וייחסו (ברכותבעולם

ע"א) ההרעשה,נט את המחייב טבע שיש בודאי כי מהטבע. חכמים דברו לא "כי מהר"ל: כך על וכתב .

נתלה שיהיה ראוי אין מקום מכל וכו'. וכו' הטבע אל יביטו לא חכמים אבל הטבע. בספרי שמבואר כמו

יתברך" בהשם אם כי בלבד בטבע סג)הדבר עמ' ד, באר הגולה", באו("באר לא "כי שוב: כך על וחזר .

או הטבע לחכמי יאות זה דבר כי הטבעית. הסיבה ופחות קטון כי הטבעית, הסיבה מן לדבר חכמים

ז"ל הם אבל לחכמים. ולא שמחייבת(חז"ל)לרופאים, הסיבה מן תחילתהטבע"(הגורמת)דברו (שם,

קו) עמ' ששי, תרופות.באר בעניני דברו שחז"ל מה כל גם כוללים דבריו ולכאורה .

בארוכה: לשונו ונביא כך, כתב רמח"ל גם

התכונות או הטבע מן בענינים חז"ל ירמזום הסודות מעיקרי רבים שדברים שתדע צריך "עוד

ואמנם(אסטרונומיה) והתכונה. הטבעית החכמה אנשי ההם בדורות מלמדים שהיו הלימודים מן וישתמשו

ולא יוסיף לא כן ועל בזה. לרמוז שרצו הסוד אלא התכוניי, או הטבעי ההוא הענין להם העיקר אין

הכוונה כי לא, או אמיתי הלבישוהו אשר ההוא המשליי הלבוש היות הנרמז הענין אמיתת על יגרע

יכול היה עצמו הענין ואותו החכמים. בין ההם בדורות מפורסם שהיה במה ההוא הסוד להלביש
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עצמו, המאמר אותו בעל אותו מלביש היה וכך אחרים, בדורות המפורסם כפי אחר בלבוש להתלבש

ההם" בדורות אותו אומר היה ט–י;אילו עמ' מישור, בהוצ' שההדירו המאמרים", ב"ספר ההגדות, על (מאמר

השלם) יעקב" ל"עין במבוא ג"כ .והובא

התכונה דברי כל שיסביר(אסטרונומיה)כלומר הטבע חכמת ספר התלמוד ואין משל, לשם רק הובאו

ומדות. אמונה בעניני ללמד ספר הוא אלא טבעיות, תופעות

מבבל חיים יוסף ר' הגדול הרב כתב חי")וכן איש "בן "בניהו"(מחבר ע"ב)בספרו כה דף בתרא בבא (על

נ צפונית מערבית לקרן מגעת "וכשהחמה חז"ל: מאמר מהעל כי "דע הרקיע: מן למעלה ועולה כפת

להם שנראה מה השכל, השערת לפי זה אמרו החמה, מהלך בענין כאן יהושע ור' אליעזר ר' שאמרו

התכונה על(אסטרונומיה)בחכמת לו שנראה כפי אחד כל אלא אותם. לאמת אלו דברים החליטו ולא ,

בזמן עתה ולכן מרבותיהם. בקבלה אלו דברים אמרו לא אבל שבידו. התכונה חכמת של הכללים פי

בכוכבים ראייה של כלים לעשות ונתחכמו התכונה חכמת של הכללים שנתפשטו וכו'(טלסקופ)הזה

וכו'. דאמת" אליבא אותם להחליט שנראים דברים כמה וידעו ראו המה

והמזיקים הרעות רוחות ענין ה.

משנה" "לחם ה"ב)בספר פ"ג העשור שביתת בענין(הל' חז"ל מאמרי להעתיק חש לא שהרמב"ם כתב

התוספות כתבו וכן בינינו. מצויים אינם הם כי ומזיקים רעות התםרוחות ד"ה סוף ע"ב קז דף חולין (על

שיבתא) שלמה"משום של "ים כתב וכן שם). חולין, חי"(על איש "בן כתב וכן ס"ק. סוף פנחס ב', (שנה

פעלים"יג) "רב בספרו כך על וחזר קכז), דף ט', סי' ישרים, סוד סוף(ח"ב פי"ד שבת בירושלמי ומפורש .

בא"י ולא בבבל בעיקר היו הללו שהדברים מה"ג מתי ננערו לשם בבל, מגדל הוקם שם כי להסביר בול.(יש

קט.) (סנהדרין משכח" מגדל "אויר אמרו בבבל)לכן ד"ה רש"י נז. (ברכות בישיבתה חטא שיש אמרו ונתגרשנווכן

חטאינו) מחמת הללו.לשם לענינים לבבל מחוץ במקומותינו לחשוש אין ובכן יוסף". "עץ דברי בזה (ע"ע

(דף יעקב לעין הקדמתו ג')XIIבסוף בבבל".)קטע רק האלה הברואים נמצאו באגדות"לא גנוזות ואעפ"כ

תפילותינו תורתנו, בזכות מתגברים אנו עליהם הבסיסיים הרע כוחות אודות היקום, סודות הללו

התורה. ברכת בלי אותם ללמוד ואסור מתורתנו חלק הם הללו אגדות שלנו. טובים ומעשים

שטערן, זכריה יוסף ר' של האגדה" "תהלוכות וכן לא. פרק התלמוד", "מבוא חיות, מהר"ץ דברי עיין

.20 עמ' ששי פרק

רעה רוח מפני בשבת הנר כיבוי איסור ע"ב)ובענין כט הערוך(שבת א)פירש פסקא רוח, שד,(ערך: י"א

ברכות על המאירי כתב "מזיקין" ובענין שחורה. מרה לו שמעלה רעות מחשבות ע"ב)וי"א סוף שהם(ד

הכוזבים. הדיעות

לחקור ד"ה 20 עמ' ששי פרק שטערן, זכריה יוסף ר' של האגדה" "תהלוכות עיין קמיעות, ענין על

ספק. בהיתר

אסמכתא ועניני התמוהות, האגדות על ו.

גר"א דברי לפרסם 57–56)ראוי עמ' בנדפס רנד: דף ח"ב זהר אור, מי(יהל חטא על משה של עונשו בענין

לו... הדר ולא תואר לא מים, בלי ועיף ציה ארץ דאיהי ליה הגונה דלאו בצלמא דיליה "קבורה מריבה

מחולל והעניןוהוא בגי'... אותי 'ויקבור דילך בקבורה דישראל ופשע חובה בגין חול אתעבידת מפשעינו,

חנה בר בר דרבה המעשים כגון בש"ס שהן הגדות והן ברמז גנוז משה... סוד עג:)כי בתרא וסנחריב(בבא
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צו.) רזין(סנהדרין כל משה תורת והתורה, האורה כל גנוז ובהן בטלים, דברים כמו ח"ו הנראה לפי שהן

' וזהו לו. ניתן ולא הדברים, באלו הסוד יגנז שלא משה שבקש וזה שנעשהמחוללדאורייתא. מפשעינו'

יתגלה ולעתיד לו'. תואר ולא 'נבזה וזהו למענכם' בי ה' 'ויתעבר בפשעינו, והוא חול, של דברים חול,

לעתיד" שיתגלה חדשה' 'תורה וזהו שבתוכו, ג)הסוד יג, רבה ויקרא הגר"א.(מדרש עכ"ל

ואחלמה" שבו "לשם 305ובספר ח"ב הדעה, ספר שלפנינו, בדור המקובלים גדול אלישוב, שלמה הרב (של

י"ד) סי' הדעת, עץ להםדרוש תואר שלא נוכראין וקליפין בלבושין עלמא בהאי התורה "מתלבש כתב:

להם הדר קנב.)ולא ח"ג זהר אדם(עיין של ולבו לשומען קשה אשר חז"ל אגדות כמה זה דרך ועל וכו'.

בהקליפה הדעת אור שפעת התלבשות מסיבת הכל והוא התורה. רזי גנוזים ובהם עליהם משתוממות

רח"ל". והחיצונים

משל. בלשון חז"ל דברו התמוהות מהאגדות בהרבה כי להודות יש שבאגדות, הסודות את שנדע בלי גם

בעלמא משל היה שזה נאמר שלא כדי למה?" עירו ושם "שמו שאמרו לכך סוףוראיה טו דף בתרא (בבא

מהר"לע"א) זה על וכתב ע"ב). נג שבת אודות כח, דף ח"א אגדות עוד(חידושי על ללמוד אפשר שמזה

מהר"ל, כך על שידע ובלי כמשל. רק נאמר שזה אפשר האיש, שם הזכירו לא שאם בתלמוד מקומות

הדבר אותו אומר הוא גם הרי בערבית, ספרו את כתב הרמב"ם בן אברהם ר' אודותכי מאמרו (בסוף

מהסוף) שורות וארבע כארבעים השלם", יעקב ב"עין הנדפס חז"ל, של הגדולדרשות המקובל של לשונו גם וכך .

יהוידע" "בן בספרו חי" איש היה)"בן משל תאמר שלא ד"ה ע"א, סג עירובין גדולה(על הוכחה "מכאן :

יסכר ובזה וכו'. וחידה משל דרך אלא הביאום לא בתלמוד הנזכרים מהמעשיות שהרבה עצומה וראיה

מכאן, יש גדולה והוכחה מאד. זר פשוטם שנראה בדברים חז"ל דברי על המלעיגים שקר דוברי פה

זה. ליסוד הסכימו גדולים שלשה הרי עכ"ל. וברור" ויציב נכון דבר והוא

מספר –על מוגזמים ים

שטערן, זכריה יוסף ר' הגאון דברי כך על עיין מוגזמים, מספרים אגדה בדברי מוצאים אנו רבות פעמים

חיות רצ"ה הגאון דברי בקצרה עיין עוד ;44–46 עמ' יב, פרק האגדות", מהר"ץב"תהלוכות ספרי (כל

שלשים) פרק סוף התלמוד, מבוא שמ, עמ' ח"א והםחיות" ומספר, מספר לכל יחודי רעיון יש באמת אבל .

צפונות של בלעז)סוג "מספרים"("קודים" ערך מהר"ל", "אוצרות בספרנו מהר"ל, בשם שהבאנו וכפי

ריג–רכד) .(עמ'

– אסמכתא עניני על

הריטב"א דברי ע"ב)נקדים טז השנה למשה(ראש ונמסרו שמים מן הם האסמכתאות גם כי האומר

מהר"ל דברי וכן יד)בסיני. עמ' א, באר הגולה, להרחבת(באר נאמר מדבריהם אחד דבר שיהיה ח"ו "כי

יש המקרא, מן ראיה והביאו זה?' דבר 'מניין אמרו וכאשר אמת. דבריהם כל רק המליצה, ויפוי לשון

לדבריהם". המקרא מן ראיה באמת

הפשטנים לדברי סיוע כאן נביא זאת עג;ובכל פסקא ח"ג, הכוזרי מג; פרק ח"ג נבוכים במורה רמב"ם (כמו

לסימנא") גירסא "לאוקמי ואמרו סיימו שם גירסא, ד"ה ע"ב צב במנחות הםוהתוספות האסמכתות שלדבריהם

רמזים אנצקלבגדר אסמכתא)(עיין ערך: תלמודית, תמימה"ופדיה "תורה של ביאור אריכות כאן ונביא .

מ) פסקא כז לד, וכו':(שמות בתלמודים דמצינו דהא ודע שהןד"ה לאסמכתאות רבות דוגמאות שם (והביא

ומסיים) רחוקות, דרשות :ע"פ

פה שבעל 'דברים הכלל מפני אלא ממש, הכתובים פשט הוא שכן חלילה חז"ל כוונת אין אלה "בכל
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בכתב' לאומרם רשאי אתה ע"ב)אי ס ויותר(גיטין פה, בעל הכל לזכור הלומדים על הדבר קשה היה

מקובל ומאמר ענין כל אסמכתא] לשון המעתיק: [הערת לסמוך חז"ל השכילו לכן האגדות. עניני מזה

הלכה שהם לדברים שאפילו מצאנו מזה ויותר וכו'. לזכור. נוחים שיהיו כדי התורה מלשונות באחד

עליהם סמכו ומחיצין חציצין שיעורים כמו התורה בלשון סימוכים למצוא חז"ל טרחו מסיני למשה

בעירובין כמבואר המקרא] [על אקראי ע"ב)כולם תפילין(ד של קשר ע"א)וכן ז ברכות וניסוך(עיין

בחג ע"א)המים ז השנה כהנה.(ראש והרבה

בשבת כמו והסימנים הציונים מעלת לשבח בתלמוד מקומות בכמה חז"ל כיונו זה ע"א)"ואל (קד

ובעירובין בתורה'. עשה ע"ב)"'סימנים אגמריה(כא העם' את דעת לימד עוד חכם קהלת שהיה 'ויותר

ובעירובין משנה'. של בגירסא בין המקרא בתיבות בין וסימנים, מסורת לה 'קבע רש"י ופירש בסימנים,

ע"ב) ועני(נד דינים כמה שסמכו הענין "וזהו בדוגמאות: שהאריך עי"ש לתורה'". ציונים שונים"עשה נים

ראה ולדוגמא ביה, דאיירי להענין כלל שייך שאינו הצד מן מענין אחת מלה או פסוק איזה בלשון

ע"א ט ושם ע"א, ח זרה עבודה ע"א, קיז ושם ע"א, פו מציעא בבא ע"ב, עב כתובות ע"ב, צ בשבת

לזכור" נוחים הענינים שיהיו כדי אלה בכל והכוונה ע"ב. מה נדה ע"ב, מז חולין ע"א, כט ודף וע"ב,

עוד. עיי"ש

מהפסוק כך לדרוש לחז"ל מניין מבינים שאיננו דרשות אותן על

רישא רק בגמרא הובא כי בגמרא, הובא שלא מה דקרא, סיפא מפני דבריהם דרשו חז"ל רבים במקומות

"בן קיימו אמנם אם מסויים פסוק להשלים יודעים הלומדים שרוב בטוחים היו התלמוד ועורכי דקרא.

ולפי וכו'. למקרא שליש שנותיהם, לשלש לימודם על יפה חזרו ואח"כ למשנה" עשר בן למקרא, חמש

הי"ב)רמב"ם סוף פ"א תורה תלמוד ולא(הל' היטב המקרא כל כבר שיודע אחרי רק מזה פטור האדם

ממנו. שכח

התמוהות האגדות לענין מהראשונים כמה של יחס

ללשון כבר תורגם ממנו שחלק השם" לעובדי "המספיק בערבית ספר כתב הרמב"ם בן אברהם רבי

יעקב". "עין של וילנא למהדורת במבוא הובא האגדות" על "מאמר הנקרא ממנו חלק אותו הקודש.

בחלום)שם בהם ואירעו שנראו המעשיות השני "החלק המתחיל בדיבור המאמר, סוף חלק(לקראת כי קובע

אפשר ש"אי ידעו כי פשוטה בלשון חז"ל ודברו בחלום. לחז"ל שנראו ממה הם התמוהים מהדברים

לכתוב תכניתו על הכותב הרמב"ם, מאביו, זו שיטה קיבל אברהם רבי ובינה". שכל בעל בהם שיטעה

[תוספת וזולתו בתלמוד הנמצאות הדרשות כל בו אאסוף חיבור לחבר עתיד "ואני חז"ל: לאגדות ביאור

ראיות ואביא לאמת, מתאים הסבר ואסבירם ואבארם המפורסמים] המדרשים ספרי כלומר המעתיק:

בלשון והזכירוהו בחלום אירע מהם ומה משל, מהם ומה כפשוטו, מהם מה ואגלה מדבריהם. זה לכל

וכו' רבות" אמונות לך אבאר החיבור ובאותו בהקיץ. אירע כאילו פרקפשוט סנהדרין על המשנה, (פירוש

קמ) עמ' קאפח, הגר"י של בתרגומו קוק הרב מוסד מהד' נבוכים"עשירי, "מורה בספרו ועיין מוסד. (מהד'

ח) דף קאפח, הגר"י בתרגום קוק, במלאכתו.הרב הפסיק מדוע

ימ "ובזה הזה: המאמר ערך מדוע מנמק לאגדות, בביאורו הרמב"ם בן אברהם רבי של המאמר לטובסוף

על מלהוציא כראוי,(חז"ל)נפשו שלא דיבות הקראיםהמדברים יוציאו בהם,כאשר וכיוצא והכסילים

היה שלא דבר ושיארע מצוי, שאינו דבר שיימצא ויחשוב הנמנעים, בדברים הסכלות ביוון שיטבע או

שהדברים לפרסם נאלץ חז"ל, לדברי מבזים שהיו הקראים עם הויכוחים מפני כלומר עכ"ל. נברא" ולא
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ומליצה. משל שהם או בחלום היו

הגאונים כתבו המשובשות הדיעות מהאגדות להסיר שיש הנ"ל לדברים חגיגהקרוב הגאונים", "אוצר (עיין

(65 עמ' שם ועוד סז–סח, גאוןסי' האי הרב דברי וראה .(47 עמ' ח"ב אויערבך, הרב מהד' ב"האשכול", (מובא

הנודע הגאון לי ואמר אחרים. בספרים שנמצאו למדרשים בתלמוד, שנקבעו מדרשים בין ההבדל על

להשמיט שבקשו הקראים טענות מפני היא הגאונים בתקופת זו פרשנות סיבת כי מרגליות ראובן הרב

כמה המקובלים ושאר מהר"ל ע"י לנו שנודע כעת אבל בהלכות. אפילו חלילה חז"ל בדברי האימון

על "ננס בבחינת אנו הרי לתלמוד, שמחוץ בספרים ואפילו אגדה של מלה בכל שיש עמוקים סודות

הראשונים. של בדורותיהם ידעו שלא מה אנו יודעים כי הענקים", גבי

חיים אלהים דברי ואלו אלו חז"ל, מחלוקת בכל ז.

מה מוצאים העיון ואחרי חיים, אלהים דברי ואלו אלו חז"ל, בדברי מחלוקת שבכל אומר הכהן צדוק ר'

צודק הוא גם בעצם כי דאמר, מאן כל ו')התכוון השנה, ראש ,168 דברים צדיק", של"ה("פרי כתב וכן .

אמשטרדם ובמהד' י'. פסקא רפב דף ח"ב תטו; פסקא רטז עמ' ח"ב כץ, מאיר הרב מהד' הגדול, לשבת א' (דרשה

השניה) המעלה ד"ה בהגהה קצ. דף שבועות במסכת וכן קעא. שחז"לדף ודעה דעה כל ולהבין לטרוח יש לכן .

דיעות. חילוקי כמו שהובאו אבל הביאו

מקובצת" "שיטה מעין להכין בודנהיימר שמעון הרב ידידי ע"י נתבקשתי שנה משלושים למעלה לפני

הם אם בין הדברים, להבנת מסייעים פירושים ללמוד יכול יהיה תורה בן שכל כדי חז"ל לאגדות

הספרים על דף אחרי דף לעבור בעז"ה למשימה לי לקחתי אז מהאחרונים. הם אם ובין מהראשונים

ההקדמה בסוף שמובאת ברשימה יב)המנויים .(פרק

הזה ספר הביאורים אסיפת מטרת ח.

כמה להוכיח חז"ל דברי ביושר ולפרש מהאגדות, לחלק הלומדים של תמיהות לסלק בביאורים כוונתי

הפשטנים של בדרכם הלכתי אמנם ועקש. נפתל בלי וישרים, אמתיים והדומיםהם המאירי (הרמב"ם,

שכללהם) היא לאמיתה האמת אבל אמת. דרך והיא הכל, על ומקובלים מובנים הדברים שיהיו כדי

התורה סודות על מבוססים חז"ל ע"ב)דברי רמד דף ח"ג שהובאו,(זהר והסגולות התרופות אפילו .

בתלמודהלחשי אין התורה. סודות את ומסתירים מלבישים כולם התמוהות, האגדות וגם והקמיעות, ם

לבטלה אחת השלם)מלה יעקב" "עין בתחילת שההדירו ההגדות", על "מאמר רמח"ל, הלכו(ע"ע זו ובדרך

קו)מהר"ל עמ' הגולה, ו)והגר"א(באר א, משלי אגדות(על שבכל הסודות פרטי יודע אינני אני אמנם .

זה במקצוע רקע לו שאין למי אותם להסביר יכול הייתי לא יודע, הייתי אם וגם להסבירם. כדי חז"ל

ושנים מעיר "אחד רק הם המבינים אשר הנמשל, את מבין שלא למי בערפל הכל ביגיעה. בזה עסק ולא

שלא אע"פ סודית, משמעות בעלת היא בחז"ל מלה כל סוד שע"פ מראש מודיע הנני ולכן ממשפחה".

שהבאתי. בביאורים הפרטים את לפרט יכולתי

מה ע"פ היא לכך התשובה הפשטניים? הפירושים את להביא מה משום כן אם השואל, ישאל ואם

כושר לפי בתורה: מסוימת רמה לו יש ואדם אדם כל כי זצ"ל. דביר שמואל הרב ממו"ר ששמעתי

נבוכים" "מורה שבספר התורניים הדברים בתורה. לעסוק מצווה הוא וכך האישית; רמתו לפי קליטתו,

הזאת. נטיה בעלי או ההיא ברמה שהם לאנשים ביותר ומתאימים אמת, שהרמב"םכולם להיות (ויוכל

כמוהו, מסוים מחשבתי בכיוון שהם לו והדומים תלמידו ועקנין אבן ר"י לשם כך כתב אלא כך, היה לא אישית
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ויקרא) פ' הזכרון, בספר הריטב"א וכדברי נבוכים", "מורה ספר מיועד עבורם ישאשר אחר תורני ספר כל וכך .

הקיבול וכלי יכולתו לפי בתורה לעסוק אחד כל על מוטל ההיא. הרמה לבעלי המתאימה האמת בו

בזוהר מפורש וזה קג:)שלו. דף לפום(ח"א ואתדבק אתידע דאיהו קוב"ה דא בעלה, בשערים "נודע :

כל שונה, הוא ודור דור כל כלומר, דחכמתא". ברוחא לאדבקא דיכיל כמה חד, כל בליביה דמשער מה

ראוים שהם מה לפי להם מתגלה הקב"ה אבל התורה, בלימוד משותפים כולם שונה. הוא וחכם חכם

יותר. לא אליו,

'כבוד דכתיב הגדה... בעלי לבנים.... זוכה צדקה לעשות ש"הרגיל הודיעו חז"ל יקרה. פנינה כאן נביא

ינחלו'" ע"ב)חכמים ט בתרא כפשוטו...(בבא הבנה להם שאין מקראות "דכמה יעקב": "עיון כך על העיר .

הסתר אלהים 'כבוד כי בנסתרות עסק לנו אין ובאמת הסוד. ע"פ או הדרש ע"פ הכתוב פירוש וצ"ל

ב)דבר' כה, הסוד(משלי לגלות שלא קונו כבוד על חס הגדה שבעל 'כיוכיון וזה נתכבד, ג"כ הוא לכך ,

אכבד'" ל)מכבדי ב, הסוד(שמו"א את יודע איננו ההוא הדרשן שגם להיות יכול לפירושו, פירוש עכ"ל.

ומעטף מלביש בזה הוא הרי הדעת על המתקבל הסבר לדבר שנותן במה אבל חז"ל. במאמר או שבפסוק

בזהר לכך. ראוים בלתי שהם לאלו יתגלה לבל הסוד, ע"א)את קנב דף בתורה(ח"ג הנאמר שכל מפורש

בזהר למדנו ועוד הפשטית. בהבנה מלובש שהוא אלא סוד, ע"פ הוא ע"ב)שבכתב רמד דף "ורבנן(ח"ג :

ליה". סדרו דאורייתא רזין על דלהון תלמודא כל ואמוראין ב"שערדמתניתין נתבארו המקצת מן (ומקצת

רמונים", ("פרדס רמ"ק כתב וכן הגר"א. של לברכות בביאור וכן מפאנו, רמ"ע בכתבי וכן לאריז"ל, רז"ל" מאמרי

פ"א) כז מהר"לשער פי"ג)וכן פי"א 45, 39 עמ' ישראל", של)("תפארת פשטיי בביאור הנאמר כל כי ודאי .

כסף" במשכיות זהב "תפוחי היא התורה אבל ונכון. אמת" "תורת הוא אף ב"מורהההגדות כך על (עיין

הפתיחה) בסוף .נבוכים",

לפעמים אשר לו יחודי באופן חז"ל אגדות פירש פרשן כל לכאורה כיצד לומד כל יתפלא ראשון במבט

ואחד אחד שכל היא לכך התשובה האמת? מי עם נדע כיצד הא אחרים. מפרשים של דבריהם סותר

לאברהם" "חסד בספרו כתב חיד"א של סבו האמת. את י"ח)אמר נהר ב', שרש(מעין היא "התורה

משם אשר הפירושים מן אחד כל כפי בתורה פירושים רבוא ס' כנגדם יש לכן ישראל של הנשמות

רבוא ס' כן גם יש כנגדם הפשט, כפי הם פירושים רבוא ס' כי ודע מישראל... אחת נשמה שרש נתהוה

יש(דרוש)באגדה לומד לכל שלנו, במלים התורה". חוקי בכל בזה וכיוצא בקבלה, רבוא ס' כן וכמו

מתפרשת התורה "ובאמת רמח"ל: כתב וכך כלל. זה את זה סותרים ואינם נפשו, שרש לפי האמת

שיראו עד לגמרי הפשט מן הרחוקים אחרים פירושים ויש הנראה, פשט לפי פירושים ויש רבים. בדרכים

שהוא מה שלפעמים עד הרבה. הפשט מדרך שונה אחר לדרך המלות כוונת ממשיכים המה יען זרים...

צירוף מחמת נמשך וזה אמת, יהיו הפירושים וכל לשבח. יתפרש לגנאי שהוא ומה לגנאי, יתפרש לשבח

תכליות הרבה אחד בדבר ובהיות רבים... לצירופים מצטרפים ואורותיה בתורה נברא הכל כי התורה...

לבד" אחד משורש כולם שיצאו יש דרכים, הרבה ועיי"שאו י"ב, דף ספינר, יוסף הרב מהד' במרום", ("אדיר

הפכיים") ואפילו משונות, הארות נקבעות "יהיו ס"ט .דף

בחרנו מהם המקורות לקיטת שיטת ט.

לציין אפשר שאי להעתיק)ברור שכן יכיל(וכל זה ספרי אז כי קדמונינו, שכתבו ופירוש פירוש לכל

נפיתי אלא כרכים! עשרות דלהלן:כמה עקרונות לפי הדברים

וכיו"ב(א) בפסוק שמצאו שינוי איזה מפני כך, דרשו חז"ל מה משום שבארו מקומות
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מסוים(ב) נמשל או מוסרי רעיון הביאו כאשר

מדומה.(ג) סתירה או קושיא סלקו כאשר

של איזכור סתם מחמת ולא הללו, מהסיבות אחת מחמת הוא ספר לאיזה שציינתי ומקום מקום כל

כך משום אשר ביאור חידוש איזה ימצא שהזכרנו במה שם המעיין כל אותו. לפרש ובלי חז"ל מאמר

ההוא. הספר ציינתי

מרכאות סימוני יש כן אם אלא המקורי, המחבר של מלשונו שקצרתי לדעת ")ויש – הבאתי(" אז

חז"ל. ממאמרי סיוע עוד לדבריו הבאתי לפעמים תוספתלשונו. הוא סוגרים תוך בספר שכתוב מה (וכל

הקדמון) המחבר דברי ולא שלנו

ספרים ממאה למעלה על להלן)עברתי כמה(כמפורט כמובן ויש חז"ל. לאגדות פרשני חומר לחפש כדי

מהנ"ל ספר בשום מצאתי לא שעדיין שלי, במחברת ציינתי אותם התלמוד, באגדות מקומות עשרות

זה, קדוש בחיבור שעסקתי שנים כמה בסוף לעיל. שציינתי העקרונות לפי ההן האגדות את שיפרש מי

שם לחפש פניתי ועימוד הסופית לעריכתו זה ספר להגשת קרוב החכמה". "אוצר תוכנת על לי נודע

כל מפורסמים. שאינם אע"פ ההם, לספרים ציינתי בספרי מקומות עשרות ובכמה זמננו, אחרוני בדברי

שהם למרות בערכם, לזלזל ואין ההם. הספרים בקלות ימצא החכמה" "אוצר תוכנת ברשותו שיש מי

חידושיהם לחדש שמים מן להם הניחו שמקום ענק" גבי על "ננס בבחינת הם כי זמננו, אחרוני

ופירושיהם.

כשיראה אחד כל שיווכח כפי מפרשיהם, לכל לציין הצלחנו לא חז"ל אגדות דברי של רובם רוב וכמובן,

אלא הגיעו לא ההם הספרים שגם וברור להלן. עיין בכך, העוסקים ספרים של הארוכה הרשימה את

חז"ל. של אגדותיהם של קדשים בקודש שגנוז ממה למקצת

העמוד מספר את גם ציינתי מהספרים עםבהרבה להתבלבל לא כדי לועזית, בסיפרה ציינתי מהר"ל (בספרי

הפרק) הפרקמספר מספר גם ציינתי ההם, הקדושים לספרים חדשות מהדורות בעז"ה עוד שיהיו ומפני ,

המחפש. על להקל

לכך הצמדתי וגם רש"י. שבאותיות המהדורה לפי מפתחות ציינתי מלובלין, הכהן צדוק ר' בספרי

ההם(בסוגריים) הספרים של ברכה הר במהדורת המקום באותיותציון ב"אוצראשוריות)(הנדפסה הנמצאת ,

החכמה"

זה בספר נמצא שלא מה י.

חסר "העיקר כי דחוק, דרוש להביא לא וכן גימטריאות. או קבלה, דברי מהספרים להביא לא השתדלתי

"עוללות דברי לפעמים הבאנו זאת [ובכל לכך. כוונו ולא אמרו שלא מה בחז"ל מלביש והדרשן מהספר"

מהחיבור התועלת בסיכום, פילוסופיא. בצורת שמפרשים ספרים הבאנו לא כן לו]. והדומים אפרים"

פשוט. פשט למחפש ההגדות סתומות לבאר הוא הזה

לדייק והרוצה בלשונם. כתבתי לא כלל בדרך המחברים, של מלשונם שקיצרתי שכיון כאן מודיע הנני

ציטט סימני הוספנו ממש לשונם שהבאתי במקומות אבל שם. ולראות המקורי הספר את לפתוח חייב

(" – כמקובל.("

שמחבר אע"פ שבנידון, הארוך חז"ל מאמר של מסוימת שורה או לפסקא רק מקור הבאתי לפעמים
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ג"כ יעיין שהמעיין טוב לכן לאחריה. או לפניה ההיא שבאגדה ענינים שאר על ג"כ כתב ההוא הספר

ואחריה. המובאה לפני כתוב מה ציינתי אליו בספר כתוב מה

ההם, המחברים שאמרו למה ראיה להביא כדי רק חז"ל מאגדות שציטטו בספרים מצאתי פעמים רבות

ציינתי לא ולכן המאמר. בעצם הבנה תוספת שום שנתנו ובלי המאמר עצם את בארו שהם בלי אבל

הללו. לציטטות בספרי

במקום רק ציינתי המלאכה לפי בתלמוד. שונים מקומות בכמה שמופיעים מחז"ל רבים מאמרים ישנם

רשמתי שלא הלומד ימצא מסוימת לאגדה אם ולכן ומקום. מקום בכל ולא בספרים, למקורות אחד

הש"ס" "מסורת להערות הגמרא דף בצד נא יעיין פיק)לספרים, ישעיה ר' בעוד(של מופיע המאמר ואם

דף כל על ימצא יעקב" "עין בספר הלומד וכן לשם. שהבאתי במקורות שם גם יעיין בתלמוד, מקומות

המקבילות. לרוב שציין יוסף" "יד פירוש ודף

הספר של שמו לבחירת נימוק יא.

שמו בתוך שמו ירשום מחבר שכל שטוב כתב "הרוקח" ספרו בתחילת מגרמייזא, אלעזר ר' עולם גדול

כל לומר אדם חייב כי זאת הסבירו אחרונים ראיות. לכך והביא וגימטריא, רמז דרך אפילו הספר של

בהם נקנית שהתורה דברים ממ"ח והוא אומרו, בשם תורה ו)דבר פרק העולם(אבות, שמנהג ומכיון .

המחבר, של לשמו יתאים הספר של ששמו טוב זה, תורה דבר ראו שם אשר הספר של בשמו דבר לומר

שמו. את הזכירו שלא מהחסרון העולם ינצל ובכך

אגדה" פרושי "לקט וכן 741 גימ' צוריאל" יחיאל "משה הוא המלא אותשמי בלי "פרושי" כותבים (כאשר

ח) ח, ובנחמיה לד; טו, בבמדבר כמ"ש המקרא, אמות ללא הראויה, קדש לשון בכתיב ידועוי"ו, .742 בגימטריא

ה ספר מחבר זה, למנהג המקור אף והנה הכולל. עם מחשבים שלפעמים הטורים" כךמ"בעל נהג רוקח,

"אלעזר" שמו כי ו'. אות הגדולים")להשמיט ב"שם החיד"א כתב "רקח"(כך נכתב כאשר רק מתאים וזה

חסר לה)בכתיב ל, וכן כה; ל, בשמות שמופיע נכתב(כמו הספר ששם למרות הנכון. הכתיב הוא כך ובכן

ו'. עם "הרוקח" רבים ע"י

הגר"א בשם מובא הספר. של שמו ע"י שמי את לכוון נימוק עוד י)ויש פסקא פ"ג התור", על("קול כי

נרמז כך נולד. כך לשם כי בחייו, תפקידו מה ידע וכך שמו, של הגימטריא הוא מה לכוון יהודי כל

חדש" זהר ימין)ב"תקוני טור 10 עמ' הגר"א, באורי עם וחשבונות(מהדורה בגימטריאות ידע דלא "דמאן

רבות ופעמים זה, בספרנו המוזכרים הקדושים הספרים לימודי על שקדתי רבות שנים וכו'. דיליה"

מהתפקידים אחד נרמז בשמי והנה העמוקים. חז"ל דברי לבאר כדי מקומות מראי ורשמתי ציינתי

הספר. של בשמו נרמז זה ולכן האגדות. ממפרשי ללקט והוא חלד, עלי בהיותי עלי המוטלים

בעז"ה בספרנו שהובאו הספרים רשימת יב.

חידושי מהר"לאגדות, מאת כרכים ארבעה ברק)– בני וכן לונדון, (מהדורת

אליהו הכהןאגדת אליהו הרב תלפיות")– "מדרש וכן מוסר" "שבט מחבר תקט"ו, (מאיזמיר,

ציון ביהודה)–אהבת נודע שו"ת מחבר של דרשות תקפ"ז, (פראג,

החיים עטראור בן ר"ח התורה, על –

לצדיק זרוע מלובליןאור הכהן, צדוק ר' –
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חדש פוריםאור עניני על מהר"ל –

הישר הילמןאור יצחק שמואל הרב הרצוג), יצחק הרב הראשי הרב של כרכים(חותנו חמשה ,

תש"ז) (שנת

תורה התורה"אור "מעלות בספר החכמה" ב"אוצר ראה חבר; אייזיק יצחק הרב "מעלות– לספר (הערות

הגר"א)הת אח של ורה"

אליהו מאיזמיראזור הכהן אליהו הרב מוסר)– שבט מחבר: תר"ו, (שאלוניקי,

משה ר' התורהאלשיך, על שנה)– 400 (לפני

ליעקב מליסאאמת יעקב הרב העזר)– אבן על דעת חוות המשפט, נתיבות מחבר: תרכ"ה, (ורשא,

הגולה מהר"לבאר –

שבע באר אילנבורגשו"ת בר יששכר ר' שע"ד)– ויניציאה, ה"לבוש", (תלמיד

יעקב"הבונה ב"עין נדפס מודינא, די אריה יהודה הרב של וילנא)– (מהדורת

בחיי ערבנו כרכים– שלשה התורה, ל

לעתים פיגובינה עזריה ר' ת"ח)– (ויניציאה,

אהרן מגידבית אהרן ר' כרכים)– (י"א

אלהים מטראניבית משה ר' של"ו)– ויניציאה, (המבי"ט,

הלוי התורהבית על תרמ"ד)– הלוי(וילנה, בית שו"ת ספרו שבסוף דרשות וכן תרכ"ג), יוסף(וילנה, הרב ,

חיים ר' הנודע הגאון של אביו סולובייצ'יק, בר דב

יהוידע מבבל)בן חיים יוסף ר' תרסד(של תרנח– שנות ירושלים, כרכים, ד'

התלמודברשימותי סדר לפי במקומו ולא שם, נמצא לענין הביאור כאשר ד"ה, תחילת ומפורט הוזכר

מבבל)בניהו חיים יוסף ר' תרסג–תרסה(של ירושלים, כרכים, ב'

התלמוד סדר לפי במקומו ולא שם, נמצא לענין הביאור כאשר ד"ה, תחילת ומפורט הוזכר ברשימותי

גליוני לייטרבשולי משה הרב תשכ"ז)– קוק, הרב (מוסד

תשובות ב"אוצרהגאונים, גם הובאו מהדברים וחלק תרמ"ז, ברלין, הרכבי, אליהו אברהם ר' בעריכת –

במקומה סוגיא כל לוין, רב"מ הו"ל הגאונים"

תשובות מהדבריםהגאונים, חלק תרל"א, וינה, מיוחס, מרדכי משה הרב הו"ל תשובה", "שערי נקרא –

במקומה סוגיא כל לוין, רב"מ של הגאונים" ב"אוצר גם הובאו

ה' מהר"לגבורות –

אריה בעריכתגור ירושלים, מכון במהדורת השתמשתי לתורה. רש"י פירוש על ממהר"ל כרכים חמשה –

השתמ מהר"ל ספרי בשאר ס"ק. ציון ע"י וציינתי הרטמן, יהושע ברק.הרב לונדון–בני במהדורת שתי

כתוביםהגר"א נביאים ועל התורה על אליהו, אדרת אביב)– תל סיני, אליהו"(הוצ' "קול וכן מתוך; (לקט
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בשמו) שהביאו וסביספרים חנה, בר בר רבה של לאגדות ביאורו וכן השירים; ושיר לאסתר פירושו וכן ;

קמא ובבא ומגילה ברכות לאגדות וביאורו אתונה; סוד)דבי (בדרך

סופרים מלובליןדברי הכהן, צדוק ר' –

שאול חז"לדברי לאגדות פי' תרל"ז)– ומשיב"(למברג, "שואל מחבר נתנזון, שאול יוסף ר' ,

צדק מלובליןדובר הכהן, צדוק ר' –

חיים אבותדרך לפרקי מהר"ל –

נועם קלווריעדרכי מקהילת אליעזר בן שמואל ר' תקכ"ד)– קניגסברג, מהגר"א, "הסכמה" לספרו (יש

הגדול לשבת למהר"לדרש פסח" של "הגדה בסוף הובא מהר"ל, של (לונדון)–

הר"ן הרי"ףדרשות על הפירוש בעל גירונדי, ראובן בן נסים רבנו –(1380 שנת (נפטר

מהר"ל הגולה"דרשות "באר בסוף הובאו תשובה. לשבת המצוות, על התורה, על –

דברה ברלין)עמק יהודה צבי נפתלי הרב כרכים(לנצי"ב, חמשה ,

הזכרונות מלובליןספר הכהן, צדוק ר' –

וחיי סנהדרין)–חמרא מסכת על בנבישתי(שיטה חיים רב לגאון תקס"ב), "כנסת(ליוורנו, של המחבר הוא ,

הגדולה"

חסידים החסידספר יהודה ר' דעת– מובאת לנדא, בצלאל לר' מוילנא" החסיד "הגאון ובספר שנה, 800 (לפני

הרוקח) בעל גרמייזא, ר"א ע"י נכתב שהספר קוק,הגר"א הרב מוסד הו"ל הבאתי שממנו המפורסם הנוסח .

ראה הספר של נוסח עוד על עולם". "ברית פירוש עם המהדורה היא החכמה" ב"אוצר תש"ך. שנת

להלן:

חסידים וויסטינעצקי,ספר הכהן ר"י הו"ל המפורסמת, ממהדורה השונה ב' נוסח החסיד, יהודה ר' –

משנת פירוש עם חסידים "ספר השם תחת החכמה" ב"אוצר נמצא פרמא, יד כתב ע"פ תרנ"א, ברלין,

כרכים שלשה אברהם",

רמה אבולעפיהיד מאיר ר' הרמב"ם)– של דורו (בן

דבש וי"ט–יערות בח"א דרשות י"ז היו זו במהדורת כרכים. ב' ירושלים, הספר, אור הוצ' אייבשיץ, יהונתן (ר'

אחרות) במהדורות גם הדרוש למצוא אפשר יהא שציינתי הדרוש מספר ולפי בח"ב, דרשות

מראה ש"נ)–יפה ויניציאה, אשכנזי, יפה שמואל (ר'

משיחו אברבנאלישועות יצחק ר' –

קדושים מלובליןישראל הכהן, צדוק ר' –

הקמח הנ"לכד בחיי מרבנו תש"ל)– קוק, הרב מוסד בחיי", רבנו ("כתבי

חכמים ת"ס)–כבוד שנת בפינטשוב, דיין וולף, שמעון (הרב

יקר מלונשיץכלי אפרים ר' שע"ט)– שנת "מקראות(נפטר מספר כחלק נמצא הספר החכמה" ב"אוצר ,

תשנ"ה שנת ירושלים, תנ"ך, גדולות",
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אליהו לופיאןלב אליהו רבי חסידים)– כפר כרכים(ישיבת ג'

אריה ברודלב מהעיר יהודה אריה הרב חולין, למסכת תק"פ)– שנת (לבוב,

לקוטי" בתר עברתי"לקוטי מהם ואילך, תשי"ג שנת החל כרכים, י"ד ארה"ב. ברוקלין, אלטער, שמואל (הרב

מהם חלק והבאתי בחרתי אחרים, ספרים ממאתים הביא הוא בהם הש"ס לאגדות השייכים כרכים חמשה על בס"ד

הנוכחית) הרשימה בגמר נפרדת, רשימה להלן כמפורט ובשמם

מאמרים הכלקוטי צדוק ר' מלובלין– הן,

ישראל שליט"א)–מאור יוסף עובדיה ר' הגאון לציון כרכים(הראשון ב'

במסכתהמאירי במקומה אגדה לכל פירוש שבתלמוד, מסכתות לכל מפירושיו וכן התשובה, חיבור –

מובאת היא שם

תעלומה ברכות)–מגיד מסכת יששכר"(על "בני מחבר אלימלך, צבי ר' אדמו"ר והספר, תר"א, שנת (נפטר

תרל"ו) בשנת לראשונה נדפס

הנבוכים קוקמורה הרב מוסד קאפח, יוסף הרב של תרגומו לפי רמב"ם, –

*

מהר"ל:

אגדות" "חידושי להלן עיין אגדות,

חדש בנדפסאור העמוד מספר וכן ופסוק, פרק באיזה ציינתי לונדון, מהד' פורים, עניני על מהר"ל, ,

הגולה בלועזיתבאר הדף מספר מצוין לונדון, מהד' מהר"ל, ,

השם בלועזיתגבורות הדף מספר מצוין לונדון, מהד' מהר"ל, ,

אריה הרטמן),גור יהושע הרב בעריכת כרכים, תשמט–תשנד(חמשה שנות ירושלים, מכון

חיים לונדוןדרך מהד' אבות, פרקי על מהר"ל, ,

תשובה)דרשות על המצוות, על התורה, בסוף(על ונדפס בלועזית, הדף מספר מצוין לונדון, מהד' מהר"ל, ,

הגולה" "באר ספר

הגדול לשבת בלועזיתדרשה הדף מספר מצוין לונדון, מהד' פסח", של "הגדה בסוף נדפס ,

אגדות חלקים)חידושי בלועזית(ד' הדף מספר מצוין לונדון, מהד' מהר"ל, ,

ישראל בלועזיתנצח הדף מספר מצוין לונדון, מהד' מהר"ל, ,

מצוה "אורנר הכרך בתחילת ונדפס בלועזית, הדף מספר מצוין לונדון, מהד' מהר"ל, חנוכה, עניני על ,

חדש"

עולם חלקים)נתיבות בלועזית(ב' הדף מספר מצוין לונדון, מהד' מהר"ל, ,

ישראל בלועזיתתפארת הדף מספר מצוין לונדון, מהד' מהר"ל, ,

*
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התלמוד בדרכי מרגליותמחקרים ראובן הרב קוק)– הרב (מוסד

חרוץ מלובליןמחשבות הכהן, צדוק ר' –

הלוי אלקבץמנות שלמה ר' הרמ"ק)– של שמ"ה(רבו שנת ויניציא, וכןמהד' העמוד, מספר לפי (מסומן

ופסוק) פרק כל ציון לפי לאסתר, הפירוש לפי

עני לנר"מנחת "ערוך מחבר עטטלינגער, יעקב ר' החכמה"), ב"אוצר נמצאת צילום שנת(מהדורת מהד'

תרל"ג

ברוך עפשטייןמקור הלוי ברוך הרב תמימה")– "תורה של תשי"ד(מחבר יורק, ניו מהד' ,

העין (החיד"א)–מראית

מרגלית ראובן הרב ספרי להלן

הים מרגליותמרגליות ראובן הרב תשי"ח), שנת קוק, הרב מוסד (הוצ'

והמסורה מרגליותהמקרא ראובן הרב מ, תשמ"ט)(הוצ' שנת קוק, הרב וסד

ועריכתה המשנה מרגליותיסוד ראובן הרב תשט"ז), שנת קוק, הרב מוסד (הוצ'

בתלמוד וכינויים שמות מרגליותלחקר ראובן הרב תשמ"ט), שנת קוק, הרב מוסד (הוצ'

התלמוד בדרכי מרגליותמחקרים ראובן הרב תשמ"ט), שנת קוק, הרב מוסד (הוצ'

אור מרגליותניצוצי ראובן הרב תשכ"ה), שנת קוק, הרב (מוסד

מרגליותעוללות ראובן הרב התלמוד", בדרכי "מחקרים ספר שבסוף קטן, קוק,[קונטרס הרב מוסד (הוצ'

תשמ"ט) ]שנת

ומרגליות מרגליותפנינים ראובן הרב תשס"ו), שנת קוק, הרב מוסד (הוצ'

*

חכמה מדווינסקמשך הכהן שמחה מאיר הרב תרפ"ו)– שנת נפטר שמח", "אור (מחבר

החיים ולוז'יןנפש חיים ר' –

ישראל וגאולהנצח גלות עניני על מהר"ל, –

מצוה חנוכהנר עניני על מהר"ל –

עולם מדובר,נתיבות נתיב באיזה צויין מקום ובכל נתיבות ל"ב יש מוסר. בעניני חלקים ב' מהר"ל, –

מדובר דף באיזה לועזי במספר ציון וגם

חכמים צדקסמיכת כהן נפתלי ר' בשנת– מחדש זה ספר וההדירו שנה, מאות כשלש לפני לובלין (אב"ד

"תנש"א) בשם לברכות לביאוריו קרא וברכה"אשר קדושה

העקרים אלבוספר יוסף ר' –

– אפרים המשנהעוללות על טוב יום תוספות רבנו של רבו מלונשיץ, אפרים ברזני,ר' במהד' (השתמשתי

מהמד' השונים עמודים לפי מסודרות הנ"ל מהמו"ל הספר של אחרות מהד' בשוק יש אבל תשנ"א. שנת אביב, תל

המאמר) מספר כאן הוספתי ולכן שציינתי.
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צבי פריינדעטרת צבי הרב תש"ן)– ברק, ע"ז(בני במסכת עיונים

יעקב ריישרעיון יעקב ר' יעקב"– "עין במהדורת ההדירו תפ"ט, ווילהרמשדארף, יעקב, שבות שו"ת (מחבר

)(וילנא)

חי כל פלאג'יעיני חיים ר' תרל"ח)– טורקיה, (איזמיר,

למשפט תש"זעינים כרכים, ג' אריאלי, יצחק הרב –

שמואל ראביןעיני שמואל הרב לפסקתא– ישי" "זרע וכן למקרא" "אם של מחבר תר"ל, בשנת קארטשין (אב"ד

ירושלים) וגשל, הוצ' נהרדעא,רבתי, וגשל, הוצ' בבלי", "תלמוד בערך: החכמה" ב"אוצר נמצא זה ספר ;

ש הספרבליקוטים בסוף

תמר תמרעלי יששכר הרב תשל"ט)– שנת ב', מהדורה כרכים, בחמשה לירושלמי (ביאור

יוסף זונדלענף חנוך הרב של יוסף")– "עץ של יעקב"(מחבר ב"עין וילנא)נדפס (מהד'

יוסף זונדלעץ חנוך הרב של למדרשים)– בפירושיו יעקב(המפורסם בעין נדפס

יצחק עראמהעקידת יצחק ר' ספרד)– מגורשי כרכים(בדור אבלחמשה רפ"ב. שאלוניקי, (לראשונה

צילום מהד' גם בשוק ויש תשס"ט. ושנת תשכ"א, בשנת צילום במהד' שההדירו תר"ט. פרעסברג, במהד' השתמשתי

שציינתי) ממה אחר עימוד לפי הם אבל ורשא, או לבוב של

העיקרים" "ספר עיין עקרים,

לנר כרכיםערוך ארבעה עטלינגר, יעקב לר' תרל"א)– שנת נפטר אלטונא, (ראב"ד

מאמרות מפאנועשרה עזריה מנחם לר' תש"ס), ושנת תשנ"ז, שנת לב, ישמח מאמר(מהד' ספרי: כולל ,

מאמר ה', צבאות מאמר ה', שבתות מאמר הנפש, מאמר העתים, מאמר חי, כל אם מאמר דין, חקור

קשיטה מאה אלם, יונת רוממה; ה' ימין מאמר הלוחות, שברי מאמר המילואים,

מפאנו רמ"ע מפאנופניני עזרה מנחם ר' תשס"ד), שנת ירושלים, לב, ישמח מכון (מהד'

עינים כרכיםפתח ב' לחיד"א, –

צדיק התורהפרי על כרכים חמשה מלובלין, הכהן צדוק ר' –

הצדיק מלובליןצדקת הכהן צדוק ר' –

חיה לנפש ציון ירושלים)–צל"ח, מכון מהדורת ביהודה", "נודע (ממחבר

וברכה חכמים)–קדושה סמיכת לעיל: (עיין

באמת במברגרקורא דוב יצחק ר' תרל"א)– א–מיין, פרנקפורט גרמניה, (וירצברג,

חיים אבותרוח פרקי על ולוזין, חיים ר' –

הריטב"אריטב"א חידושי עיין ,

הריטב"א מוסדחידושי הוצ' של המושלמת המהדורה לפי התלמוד, כל על – אשביליא בן טוב יום ר' –

קוק מקומות)הרב בכמה חסר הקודמות במהדורות (כי
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פינטורי"ף יאשיה ר' יעקב"– ב"עין מובאים דבריו קארו, יוסף ר' תקופת אחרי סמיכה שקבלו מאלו (והוא

וילנא) מהדורת

לילה מלובליןרסיסי הכהן, צדוק ר' –

רדב"ז כרכיםשו"ת ב' – זמרא בן דוד ר' –

רשב"א כרכיםשו"ת חמשה – אדרת בן שלמה ר' –

הרשב"א שנתחידושי ירושלים, קוק, הרב מוסד הוצ' פלדמן, ליב אריה הרב בעריכת – ההגדות פירושי ,

נדרים חולין, זרה, עבודה בתרא, בבא תענית, ברכות, על תשנ"א,

ציון ביהודה"שיבת ה"נודע של בנו שמואל, הרב של דרשות תקפ"ז)– (פראג,

השרתשיח מלאכי מלובליןת הכהן, צדוק ר' –

הברית לוחות הורביץ(של"ה)שני ישעיה ר' צילום– מהדורת חיפה, רמה, יד מכון כ"ץ, מאיר הרב (מהדורת

שנדפס) הראשון המקור שהוא אמשטרדם, מהדורת לפי העמוד מספר לציין הוספתי וגם החכמה". ב"אוצר נמצאת

תשובה משלישערי ועל אבות, על מפירושו הבאנו וכן גירונדי, יונה רבנו –

זהר מרגליותשערי ראובן ר' תשט"ז)– קוק, הרב (מוסד

הש"ס על אמת התורהשפת על מדבריו מקצת הבאנו וכן כרכים; שלשה מגור, אדמו"ר –

העולה איסרלישתורת משה ר' של הרי"מ(רמ"א), חידושי ישיבת הוצ' כרכים, ב' שנת, (ת"א,

תשנ"ב–תשנ"ט)

ברכה עפשטייןתוספת ברוך ר' השולחן")– "ערוך מחבר של כרכים(בנו חמשה ,

והמצוה כתובים(המלבי"ם),התורה נביאים, תורה, על

תמימה עפשטייןתורה ברוך ר' השולחן")– "ערוך מחבר של כרכים(בנו חמשה החכמה",, ב"אוצר (מופיע

תמימה) תורה תורה, חומשי חמשה ערך: תחת

חיים שפ"ד)–תורת שנת נדפס שור, חיים אברהם (ר'

ישראל מהר"לתפארת –

השבין מלובליןתקנת הכהן, צדוק ר' –

– מפורסמים מחברים שמות כאן נציין הנ"ל הספרים על א"ב)נוסף סדר (לפי

התורה על אליהו, ר' הגאון – אליהו)גר"א כתובים(אדרת נביאים ושאר משלי, ת"א), סיני, וכן(מהד'

לאגדות סוד)ביאורו לאגדות(ע"פ וביאורו השירים, ושיר לאסתר ופירושו אליהו", "קול וכן נועם, אמרי ,

אתונא דבי וסבי חנה בר בר רבה

– דסלר אליהו כרכים)הרב ארבעה מאליהו", "מכתב (ספר

מבבל חיים יוסף בניהו)רבי יהוידע, (בן

לייב הרב מורנו מהר"ל,

איידלש שמואל הרב מורנו מהרש"א,
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– מיכל יחיאל בן לייבוש מאיר הרב – המלבי"ם מאיר חמדה)רבנו ארץ וכן אור, תורה לתורה, (בפירושו

מפאנו עזריה מנחם (רמ"ע)ר'

ראובן הרב מרגליות,

העולה)רמ"א איסרליש(תורת משה ר' ,

ברלין)הנצי"ב יהודה צבי נפתלי דבר)–(ר' הרחב דבר, (העמק

אשכול מהד' עמדין, יעקב רבי סידור – יעקב ר' בציוןעמדין, והמפורסמת, הישנה למהדורה ציינתי (וגם

הדף)

הש"ס מסכתות כל על עמדין ר"י גליון

התלמודגליון מבוא וכן הש"ס; מסכתות כל על – חיות הירץ צבי הוצ'ר' חיות", מהר"ץ כתבי ב"כל (נדפס

תשי"ח) ירושלים, חכמים", "דברי

לקוטי קדושים, ישראל הזכרונות, צדק, דובר סופרים, דברי זרוע, אור ספריו: – מלובלין הכהן, צדוק ר'

התורה על צדיק" "פרי חרוץ, מחשבות כרכים)מאמרים, מלאכי(חמשה שיחת לילה, רסיסי הצדיק, צדקת ,

השבין. תקנת השרת,

מוסר שיחות – שמואלביץ חיים מיר)ר' ישיבת חלק(ראש איזה כתבנו חלקים. לשלשה מחולק הספר .

בספר עמוד ואיזה

***

שהזכיר ממה דבריהם העתקנו בעז"ה, זה בחיבור שהוזכרו אחרים ספרים חמשים של שמותיהם אלו

ב אלטער שמואל לקוטי"הרב בתר תשי"ג"לקוטי שנת החל ומסכתות, תורה על כרכים י"ד יורק, ניו (ברוקלין

לפי חז"ל, של אגדותיהם ממפרשי הרבה אסף בהם הכרכים חמשה מאותם שלקטנו מה רק כאן והבאנו ואילך.

המסכתות) מצייניםסדר אנו ליקטנו. מהם אחרים ספרים של שמותיהם עוד כאן ברשימה עליהם והוספנו .

לקוטי". בתר ב"לקוטי שחסר מידע ומקומם, לאור הראשונה ההוצאה שנת בית, אלף סדר לפי כאן אותם

ההוא הספר בפנים לעיין הלומד ירצה שאם היא מזה החכמה")התועלת וחשוב(ב"אוצר מבוקשו. ימצא

הדבר רוח הלומד יבין ומזה חי, תקופה באיזו וגם המחבר היה מדינה מאיזו הדבריםלדעת וסגנון ים

אז. שנכתבו

אותם ספרנו. לתוך והבאנו זה, בספרו מדבריהם שהעתקנו ומחברים ספרים אותם של שמותיהם להלן

הם: ואלו בפנים ראינו ולא דבריהם, את המביא שני מקור מפי אבל הזכרנו

ישרים תרנ"גאורח ורשא, טאקטין, צבי מנחם הרב –

יעקב תרצ"באמרי פיעטרקוב, הופמן, קופל יעקב הרב –

צבי כהןאמרי הירש צבי הרב מסכתות)– ועוד סנהדרין ע"ז, תרנ"ו–תרנ"ח(על וילנה, חלקים, ב' ,

טוב תצ"זבאר אלטונא, מפרסבורג, פייבל שרגא אורי ב"ר דוב הרב –

חיים מים תקפ"אבאר סדילקוב, מברודי, עוזר חיים הרב –
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רחובות תרל"דבאר לבוב, פאשקוס, אלעזר אהרן הרב –

דנהורא ממזיבוז'בוצינא ברוך ר' אדמו"ר הבעש"ט)– תר"ם(נכד לבוב, ,

אברהם זבארזירברכת דוד בן אברהם מה"ר של [א] התכוון. ספר לאיזה ספק כאן יש (זולקווא,–

גרשוןתקי"א) ב"ר אבלי אברהם מה"ר של [ב] או תרנ"ו); מלינרציק(ורשא, דב חיים מה"ר של [ג] או ;

תרצ"א) (לומזה,

הש"ס תרפד–תרצ"חגליונות וינה, חלקים, ג' אנגיל, יוסף ר' הגאון –

שאול נתנזאהןדברי שאול יוסף ר' הגאון מחב(לבוב)– ומשיב, שואל שו"ת ר

שמים ישראלדגן הרב סבו של חיבור הבדולח", "עין הספר בסוף [נדפס מיכלזון, יחזקאל צבי הרב –

תרס"א פיעטרקוב, לנדא], יונה

יצחק אמשטרדם,זרע גראנבאם, יצחק ר' של לספרו הוא לקוטי" בתר "לקוטי של כוונתו כי [אפשר –

תקמ"ט]

יהושע לואיסחמדת סט. זמברובסקי, יהושע הרב תרצ"ג(ארה"ב)– ,

לב תרל"ה–תר"מייטב סיגעט–לבוב, ב"ח, טייטלבוים, יהודה יקותיאל הרב –

הרקח מאהעליין טייטלבוים, משה ר' אדמו"ר ב)– פרק תחילת סוכה לקוטי", בתר ב"לקוטי (מוזכר

אליעזר תרכד–תרלאילקוט פרסבורג, חלקים, ג' סופר, זוסמאן אליעזר הרב –

הגרשוני תרנ"דילקוט פאקס–סיגט–ברגסס–קלוזש, שטרן, גרשון הרב –

יהודה תרצה–תרצ"הילקוט דוינסק, גינצבורג, ליב יהודה הרב –

יהושע תרצ"גילקוט ברוקלין, רבינוביץ, השיל יהושע הרב –

יעקב תפ"טישרש אזמיר, אבואלעפייא, חיים הרב הגאון –

אהלים תקמ"חיתדות ברלין, שנלנקי, אב"ד יואל, הרב –

חכמים תס"גכבוד המבורג, מפינטשוב, וולף שמעון הרב –

תמרים חביבכפות בן משה ר' הגאון בארץ")– "שמות שם תחת שלו, חיבורים עוד עם קונשטנטינא,(נדפס ,

תקצ"ג זאלקווא, תפ"ב; וי"א תפ"ז

ופרח שמ"אכפתור שנת בזיליאה, לוצאטו, יצחק בן יעקב הרב "קהלת– בשם שמ"ד בשנת אח"כ (ונדפס

לקוטי"יעקב") בתר "לקוטי ובספר תרנ"א. שנת ובלבוב, תס"ט; באמשטרדם, ושוב ע"ב). טו דף חגיגה (על

צפת קורדוברו, ר"מ של תלמידו היה שהוא מודיע

אור וארזיר,כתנות מאיר הרב תקי"ד)– דאדר, (פרנקפורט

שלמה שנ"זלחם ויניציאה, אגדות, ביאורי הלוי, לבית יצחק ב"ר שלמה הרב –

תודה תקע"ולחמי אופיבך, הורביץ, הירש צבי הרב –

אליעזר תר"מ]ליקוט יאסי, אליעזר", "ליקוטי אל לקוטי" בתר "לקוטי כוונת [שמא –
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חיים בן חבר פלויטלקוטי פייבל חזקיה ר' סופר)– חתם בפרסבורג(תלמיד נדפסו חיבורים, עשרה ,

תרלח–תרנ"ג בשנים ועוד,

בלימודים תרל"ולשמוע וילנה, לנדא, אליהו יצחק הרב –

ד תקנ"בכיאמירא שנת ליוורנו, קארבאלייו, ברוך מרדכי הרב –

קטורת תרל"במלאה פרסבורג, סופר, זוסמאן אליעזר הרב –

לב תרס"טמשמחי לבוב, וצדיקים, חסידים בשם ופשטים מאמרים של– זה בשם אחר לספר שהכוונה (או

תרפ"ה) שנת ארה"ב, לואיס, סט. סילברמן, גדליהו מה"ר

מגדים תרכ"בנועם לבוב, זינגר, מאדלס יקותיאל אליעזר הרב –

דבש ברלין,–נחלי שרגא, בן דוב הרב של או תרפ"ט; לבוב, פרידמן, שמואל הרב של או זה: בשם ספרים ב' (יש

תקצ"ב)

יוסף תרע"גנחלת מונקאטש, מייזלש, ליפא חנינא הרב –

שורק 404?נטע נ' מחלקה ספרים, עקד בית עיין –

תסד–תסוחכמיםסמיכת א–מיין, פרנקפורט הכהן, יצחק ב"ר נפתלי הרב "קדושה– זה ספר נקרא (גם

ב–1642 ערך ספרים", עקד "בית עיין וברכה"

יפה אזמירעין פאלאג'י, יצחק הרב תלמוד", "יפה מהספר ג' חלק הוא תרנ"ה(טורקיה)– ,

יצחק תרלח–תרלטעיני וילנא, ליב, יהודה ב"ר אהרן יצחק הרב חלקים)– (ב'

ישרים ספרים"!עיני עקד ב"בית נמצא לא –– –– – – – – –

חיים תרצ"געקבי וילנא, שולמן, יעקב הרב –

למאה ואידסלבעשרה מן הירש צבי הרב מהדורות!)– עשרה בחמש הופיע זה וספר דרשות, מהדורה(עשר ,

תקס"א זולקווא, ראשונה:

יקרים ניימן,פנינים בצלאל שמעון ר' תרפ"ח(תר"ס)– ורשה, תנינא, ומהד'

וברכה תסד–תסוקדושה א–מיין, פרנקפורט הכהן, יצחק ב"ר נפתלי הרב "סמיכת– בשם זה ספר נקרא (גם

ב–1642) ערך ספרים", עקד "בית עיין חכמים"

יצחק תרנ"זקהלת וילנה, רייטבארד, יצחק הרב –

רענן התוד"השמן שנת דפוס, מקום חסר שמעוני", ל"ילקוט פירוש הכהן, מאיר ב"ר דובער יואל הרב –

מכירו(ת"ך) שאינני אחר לספר התכוון האוסף בעל אא"כ י–242, יעקב, לבן הספרים" ב"אוצר מובא ;

רקח תקמ"חשמן נאווי–דואהר, פינץ, ק"ק אב"ד מינץ, אלעזר הרב לחיד"א)– עינים" ב"פתח (מובא

רבים בת תרנ"אשער ירושלים, ליב, אריה חיים הרב –

היריעה ספרים"!שפת עקד ב"בית נמצא לא –– –– – – – – – – –
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וכדי הנ"ל, רשימה שסידרתי אחרי בעז"ה שמצאתי נפרדת רשימה להלן
כאן להעתיקה הנני תורה ללומדי להועיל

הביאורים "אוצר בספרו הכהן, יעקב פנחס הרב שהכין ספרים רשימת על מבוססים דלהלן דברים

תשי"ב)והפירושים" שנת אג(לונדון, המבארים הספרים ריכוז של במחלקה ,283–296 עמ' התלמוד, דות

חנהאחרילהלן בר בר רבה אגדות המבארים ספרים אותם בנפרד הבאנו זו עגרשימה בתרא (בבא

אתונאואילך) דבי סבי ח)ומאמרי אגדות(בכורות המבארים ספרים מקצת להלן הבאנו וכן להלן. עיין

הירושלמי. שבתלמוד

התלמוד: אגדות על כלליים ספרים רשימת וכאן

תרל"ז וורשא, ראבינאוויץ, דוד בנימין מה"ר – בד אבנט – 1

תר"ס ווארשא שטיין, אברהם מה"ר – מילואים אבני – 2

תרכ"ה איזמיר, פאלאג'י, אברהם מה"ר – עיניו את אברהם – 3

תרמ"ג ווינא, מובנות, בלתי אגדות על ביאורים זילבערער, מרדכי מה"ר – מרדכי אגדות – 4

תרנ"ט ווארשא, הגיון, בדרך פרייל,ביאורים יוסף יהושע מה"ר – טל אגלי – 5

ברלין יהושע יעקב משה מה"ר – משה אהל – משה")6 "פני תרל"ו(עם ווילנא ,

תרל"ח ווארשא, ואגדות, רמב"ן על ביאורים ממעזריטש, חיים אלעזר ב"ר משה מה"ר – משה אהל – 7

תע"ט דאדר, פראנקפורט שפירא, כהנא יעקב מה"ר – יעקב אוהל – 8

תרע"ג לבוב, נייהויז, צבי אהרן מה"ר – בלום אוצר – 9

– הכבוד אוצר – תקס"ח;(הקדמון)10 נאווי–דוואהר, אבואלעפיא, הלוי טודרוס ווארשא,(ח"ב)מה"ר

תרל"ט

האגדה אור – חלקים)11 ברוקלין(ג' לאנגער, אורי מה"ר תש"ב–תש"ד(ארה"ב)– ,

תרנ"א ווילנא, ווידרין, זלמן אליהו מה"ר – זרוע אור – 12

התמוהות האגדות ביאורי צדק, כהן יוסף מה"ר – חדש אור – קיא–קמה)13 תרמ"א(עמ' לונדון, ,

דאדר, פראנקפורט מחז"ל, מאמרים י"ב על ביאורים שיטץ, יוזפא ב"ר חיים מה"ר – החיים אור – 14

תרכ"ג

תר"ן ווילנא, צוכטמאן, יעקב אורי מה"ר – יעקב אור – 15

תרכ"ד אדעססא, חז"ל, מאמרי י"ד ביאור לעווינזאהן, בער יצחק מה"ר – לי"ד אור – 16

תרנ"ה ווארשא, כ"ץ, ציון בן מה"ר – התלמוד שמי על נגה אור – 17

מפשעווארסק משה מה"ר אדמו"ר – משה פני אור – התורה)18 על מספרו ח"ב תר"ס(בסוף ברדיטשוב, ,

תרנ"ג; ווארשא, זרעים, בסדר האגדות על ביאורים טאקסין, צבי מנחם מה"ר – ישרים אורח – 19

תר"ע בווילנא וח"ב תרס"ט; בפיעטרקוב, ח"א הש"ס, כל אגדות על וביאורים

תרכ"ה בווארשא, הוספות ועם תקצ"ה; אוסטרהא, עדיל, הלוי יהודה מה"ר – הים איי – 20
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מאילייא, פורת בן יוסף ב"ר מנשה מה"ר והלכה, באגדה תמוהים מאמרים על ישובים – מנשה אלפי – 21

תר"ך וארשא ח"א ובהשמטות תקפ"ב; ווילנא

תרי"ח לבוב, ואגדה, בהלכה מחקרים מאדילס, יקותיאל אליעזר מה"ר – טהורות אמרות – 22

תרפ"א פיעטרקוב, מיכל, יחיאל מה"ר אגדות, וחידושי התורה על ביאורים – אמת אמרי – 23

ווארשא, פיינבערג, אריה גרשון מה"ר הש"ס, ואגדות תהלים מדרש על ביאורים – בינה אמרי – 24

תרנ"ד

תר"ס ווארשא, לעמאוויצקי, יהודה משה מה"ר והטבע, חקירה ע"פ ביאורים בינה, אמרי – 25

תרנ"ח לבוב, מבורשטיין, נחום מה"ר ושבת, ברכות למסכתות אגדות ביאורי ברכה, אמרי – 26

דוד מה"ר ע"י אגדות על חידושים הכרך ובסוף דרשות; אייזנשטאדט, מאיר מה"ר יושר, אמרי – 27

תרכ"ד אונגוואר, דייטש,

תרמ"ג ווארשא, אחרים, מספרים מלוקט משה, ב"ר צבי מה"ר נועם, אמרי – 28

לתורה" "פעלים ספר להלן עיין שפר" "אמרי ספר –

תרע"ב פיעטרקוב, תרכ"ה; ווארשא, מליסא, לוברבוים יעקב מה"ר ליעקב, אמת – 29

תרי"א פעסט, והתלמוד, המדרשים אחדות על ביאורים דעסויער, גבריאל מה"ר האריאל, – 30

תרס"ח ירושלים, כ"ץ, יהושע אברהם ב"ר משה מה"ר משה, אשי – 31

תרע"ז לונדון, הש"ס, ואגדות תנ"ך על אבראהאמזאהן, מנחם יצחק מה"ר מים, באר – 32

פאשקוס אלעזר אהרן מה"ר רחובות, באר – ח')33 (בכורות אתונא דבי סבי אגדות על ביאורים של)(ובסופו

תרל"ד לבוב, נאטהאנזאן, שאול יוסף מה"ר

מווילנא אליהו ר' מהגאון אגדות, ביאורי – 34

תשנ"ב ברק, בני חלקים, ד' גולדשטוף, דניאל הרב חז"ל, אגדות ביאורי – 35

יפה דוד רפאל ב"ר ניסן אברהם מה"ר ניסן, ביכורי – ומועד)36 זרעים אגדות תרע"ט(על ווילנא, ,

תרמ"א ווילנא, אגדות, וביאור הטבע פלאי על מאמרים שולמאן, קלמן מה"ר האסף, בית – 37

תרנ"ז ברדיטשוב, פרידמאן, אליהו אליעזר מה"ר ארזים, בית – 38

הש"ס אגדות על וויגאדער, יואל מאיר מה"ר ארזים, בית – יהודה")39 "בית ספרו של ירושלים,(ח"ג ,

תש"ד

יעקב", "עין מספר שנשמטו הש"ס אגדות מודינא, אריה יהודה מה"ר יהודה, בית – חלקים)40 (ב'

שצ"ה–שצ"ו ויניציאה

תמ"ז זולצבאך, ניסן, בר' יהודה מה"ר יהודה, בית – 41

תר"ס מונקאטש, מובנות, בלתי אגדות על ביאורים גלבארד, צבי יהודה מה"ר יהודה, בית – 42

היבשער יעקב מה"ר יעקב, בית – חלקים)43 תרצ"ב(ב' מונקאטש, תרע"ג; קראקא ,
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אגדות, וביאורי משניות על הדרן לעווין, ליב אריה מה"ר ישראל, בית – תרס"ג(אנגליה)ליווערפול44 ,

תרמ"ט דראהאביטש, התלמוד, באגדות חקירות ברילל, יעקב מה"ר זקנים, בן – 45

תרנ"ג פרמישלא, הש"ס, אגדות וביאורי המועדים על דרושים רייך, יוסף מה"ר בנימין, בני – 46

מיניאפוליס מקאוונא, הכהן ברוך אברהם מה"ר אב, ברכת – תר"ס(ארה"ב)47 ,

תרנ"ו ווארשא, גרשון, ב"ר אבלי אברהם מה"ר אברהם, ברכת – 48

תרמ"ד ווארשא, מעהרענלענדער, ברוך ישראל מה"ר חיים, ברכת – 49

מעהרענלענדער ברוך ישראל מה"ר ישראל, ברכת – ווארשא,(הנ"ל)50 הפלפול, בדרך באגדות חידושים ,

תרמ"א

תשס"ד ירושלים ויספיש, צבי הרב צבי, דברות – יא51 ט, ח, ז, ו, חלקים הם אגדות ועל חלקים, י"ד (הו"ל

הנ"ל) מהספרים

תרל"ד ווארשא, סתומות, אגדות וביאור במוסר, דרושים ויסטינעצקי, יצחק מה"ר השכל, דברי – 52

שפיץ סג"ל הירש צבי מה"ר – וחידותם חכמים דברי – חז"ל)53 של מליצותיהם תקס"ב(ביאור אופיבאך, ,

תרל"ט קראקא, חקירה, ע"פ האגדות ביאורי געזאנג, יעקב מה"ר וחידותם, חכמים דברי – 54

ווינא, שיר, ובדרך בית אלף בסדר ביאורים וויסמאן–חיות, מרדכי מה"ר וחידותם, חכמים דברי – 55

תרנ"ב

עדס יעקב הרב אגדות, על יעקב, דברי – 56

תשנ"ט ברק, בני חלקים, ג' אבו, בן דוד מוסר, דברי – 57

תרל"ז לבוב, נאטהאנזאהן, שאול יוסף מה"ר שאול, דברי – 58

תרמ"ד טשערנאוויץ, לנדא, ראובן מה"ר ראובן, מחנה דגל – 59

ירושלים, והביקורת, העיון דרך על ביאור ליבוביץ, שמואל נחמיה מה"ר האגדה, רשומות דורש – 60

תרפ"ט

תרל"ח ווארשא, הכהן, יואל ב"ר יוסף מה"ר הכהן, לחיי דרוש – 61

תרכ"ד ווילנא, ליפשיץ, פנחס צבי מה"ר – הישר דרך – 62

המתודות ביאור היינמן, יצחק מה"ר האגדה, דרכי – ירושלים(השיטות)63 באגדה, חז"ל בהם שהשתמשו

אביב) בתל תש"ט(נדפס ,

מפיזענץ, יצחק ב"ר משה מה"ר משה, דרש – מאמרים)64 שמ"ט(רנ"ו קראקא, ,

מישעל וואלף מה"ר חכמים, דברי הגיון – ובחירה")65 "הידיעה קונטרס תרע"א(עם לבוב, ,

דאם אשר מה"ר כאורה, היכל – קומרנא)66 אדמו"ר תר"ץ(תלמיד לבוב, ,

תרל"ב ירושלים, שלעז, שלמה ב"ר ציון בן מה"ר ציונים, הציבו – 67

אלגאזי, שלמה מה"ר שיבה, זהב – תנ"ב68 פיורדא, תמ"ג; קושטנדינא,
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תרצ"ב בילגורייא, לייטער, משה מה"ר ים, של זוטו – 69

תרס"א ורשא, ספירשטיין, יצחק הרב יצחק, ויאמר – 70

אנטווערפען ברמד, אברהם מה"ר אברהם, זכר – תרצ"א(בלגיה)71 ,

שטערן, נתן בן זכריה מה"ר יהוסף, זכר – תרנ"ט–תרס"ג)72 ווילנא; וורשא, חלקים, "תהלוכות(חמשה מאמר

עמ' 81 ספרו)האגדות", של בח"א נדפס שבו ראשון" "פרק אבל ג; חלק בסוף כקונטרס (נדפס

תר"ס ווילנא, סינגער, ש"ץ זונדל חנוך ב"ר העשיל יהושע מה"ר בספר, זכרון – 73

תרמ"ט ווילנא, בכרך, כ"ץ חיים מה"ר חיים, זכרון – 74

תרנ"ד לבוב, ברודא, יהודה מה"ר יהודה, זכרון – 75

תשט"ז יפו, רוזנפלד, אהרן מה"ר הפליטה, שארית זקני – 76

מפרעמישלא בנימין ב"ר ישראל מה"ר ישראל, זרע – חלק77 באותו אגדות וביאור שונים. חלקים (כמה

ישראל") "בית הנקרא ת"ץמהספר ווילהרמשדארף, ,

שי"ז פירארה, יעקב, ב"ר נסים מה"ר מהישועה, יפה חיבור – 78

תרכ"א ווילנא, והגדות, עתיקות, בעניני שולמאן, קלמן מה"ר השרון, חבצלת – 79

גאטטליעב פסח מה"ר מהר"פ, חידושי – חלקים)80 תרמ"ט(ב' לבוב,

ווילנא, התלמוד, אגדות על וח"ב התורה, על ח"א קראפמאן, יהושע מאיר מה"ר מחשבות, חושב – 81

דתרס"

יאלוש צבי יעקב מה"ר יהודה, בית חינוך – יעקב")82 "קהלת וכן הרועים" "מלוא הספרים: ביאורים(מחבר ,

תרכ"ט ווארשא, הש"ס, אגדות על

תרס"ה ווילנא, וורונובסקי, יעקב יצחק מה"ר יעקב, חלק – 83

תר"ו ברעסלוי, טרוימאן, טוביה ב"ר אברהם מה"ר לאברהם, חסד – 84

תרפ"ט ווינא, מורמלשטיין, ב. ומה"ר הירשבערג, ז. ח. מה"ר להלכה, האגדה יחס – 85

תרפ"ב–תרפ"ז קלויזנברג, סיגעט, חלקים, ג' שטערן, גרשון מה"ר הגרשוני, ילקוט – 86

מילוואקי ראבינאוויטש, העשיל יהושע מה"ר יהושע, ילקוט – תרצ"ג(ארה"ב)87 ,

אשכנזי יפה שמואל ר' הגאון ירושלמי, תלמוד על ביאור מראה, יפה – שמ"ז)88 שנת (קושטנדינא,

יפה", "עין פירוש עם הש"ס אגדות ביאור על הוא מספרו ח"ג פאלאג'י, יצחק מה"ר תלמוד, יפה – 89

תרנ"ה(טורקיה)אזמיר ,

תקנ"ח סלאוויטא, החסידים, דרך על האגדות ביאורי מטשערנאבול, נחום מה"ר לב, ישמח – 90

איזמיר אבואלעפיה, חיים מה"ר יעקב, ישרש – תפ"ט(טורקיה)91 ,

מפינטשוב יעקב בן וואלף שמעון מה"ר הבית, כבוד – ומועד)92 זרעים תס"ז(אגדות האמבורג, ,
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מפינטשוב יעקב בן וואלף שמעון מה"ר חכמים, כבוד – האמבורג,(הנ"ל)93 הירושלמי, לאגדות ביאור ,

תס"ג

המדרשים,94 אגדות על וח"ב הש"ס; אגדות על ח"א לנדא, סג"ל אלעזר ב"ר אליהו מה"ר חכמים, כבוד –

תרס"ח לבוב,

תרמ"ז ברעסלוי, פלעססנער, שלמה מה"ר לחי, כה – 95

תרפ"ח וילנה, אבאביץ, מאיר מה"ר – אור כוכבי – 96

תרי"ח, ווילנא חלקים, ב' מובנות, הבלתי לאגדות ביאור שערשעווסקי, אדיל יהודה מה"ר לזהב, כור – 97

תרכ"ו

תרכ"ה ברלין, הפילוסופיה, בדרך אגדות ביאור לעווינזאהן, יהודה יחיאל מה"ר – יאיר כיום – 98

שמ"א באזיליה, לוצאטי, יצחק בן יעקב מה"ר ופרח, כפתור – יעקב",99 "קהלת בשם נדפס הספר (ואותו

תס"ט אמשטרדם, שמ"ד; שאלוניקי,

תשס"ז ירושלים, מזרחי, אריה מה"ר אריה, כרם – 100

ותכונת שיטות ע"פ חז"ל מאמרי ביאור מענקין, ליב אריה ב"ר פתחיה מה"ר פתחיה, כרם – 101

תרצ"א ירושלים, בחיים, ודרכיהם מאמריהם

שנ"ז ויניציאה, הלוי, לבית יצחק ב"ר שלמה מה"ר שלמה, לחם – 102

תרס"ז וורשא, פראגער, יוסף מה"ר יוסף, לקוטי – 103

תע"ז ברלין, שווערזענץ, אב"ד מאיר מה"ר מוהר"ם, לקוטי – 104

עשר על ופירוש קבלה ע"פ האגדות ביאור אלימלך, יהודה ב"ר אברהם מה"ר ופאה, שכחה לקוטי – 105

חיים)ספירות ב"ר יוסף שט"ז(מה"ר פירארה, ,

לוריא יצחק מה"ר ש"ס, לקוטי – לאריז"ל)106 מיוחס תקמ"ה(הספר קארעץ, תקמ"ג; דפוס, מקום חסר ,

ועוד

תס"ד דאדר, פראנפורט מזאמוטש, ליפמאן אליעזר מה"ר טוב, לקח – 107

תרפ"ט בריסק, סקליאר, מרדכי מה"ר עני, לקט – 108

שאלוניקי, מובנות, הבלתי הש"ס אגדות על דרשות ממעזריטש, זאב משה מה"ר משה, לשבת – 109

תע"ח

תרל"ו ווילנא, ח"א, לנדא, אליהו יצחק מה"ר בלמודים, לשמוע – 110

תרצ"ו קיידאן, סתומות, לאגדות ביאורים ראבינוביץ, יחזקאל ב"ר א"ש משה מה"ר אגדה, מאור – 111

תק"ג. שנת מנטובה, וח"ב ת"ג; שנת אמשטרדם, ח"א פינטו, יוסף ב"ר יאשיהו מה"ר עינים, מאור – 112

תקי"ד אמשטרדם, שלמה", "קהלת בשם יחד החלקים שני יצאו ואח"כ

הנסתר, וחכמת האגדות למחברי וסניגוריה וביאורים, מחקרים טורש, דובעריש מה"ר צדק, מאזני – 113

תרנ"ה ווארשא,

תקט"ו אזמיר, אריז"ל, קבלת ע"פ ביאורים ביקייאם, מאיר מה"ר עין, בת מאיר – 114
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הה על מאמר – תקצ"ג115 סדילקוב, לוצאטו, חיים משה מה"ר גדות,

תרע"ב זאלעטשיק, פאהאריללע, מאטל המכונה מרדכי מה"ר מרדכי, מאמר – 116

תשנ"ח ירושלים, שלום, בן שלמה מה"ר לאגדה, המאור שלמה, מדרש – 117

תקצ"ז רעדעלהיים, תקפ"ז; פראג, מהאגדות, מוסר סיפורי פראנק, בער יששכר ה"ר לוי, מחנה – 118

תר"ץ זאמושץ, תרס"ט; ווילנא, התמוהות, אגדות על ווישנעוויץ, אהרן דוד מה"ר אהרן, מטה – 119

תרמ"ג ווארשא, משיסלאוויץ, יונה מאיר מה"ר השלח, מי – 120

תרס"ד מונקאטש, מליסא, יעקב מה"ר דאגדתא, מילי – 121

תרמ"ט ווילנא, שולמאן, קלמן מה"ר ערב, מנחת – 122

תרל"ה ווילנא, עדעלמאן, ראובן שמחה מה"ר המסילות, – 123

ח"א מדעיות, חקירות ע"י שבאגדות התעלומות גילוי וואהלמאן, מענדיל מה"ר האגדה, מסתרי – 124

תר"ץ אביב, תל וח"ב תרפ"ד; ווארשא

תרנ"ו ווארשא, זאבלודאווסקי, פישל ירוחם מה"ר התלמוד, ים מסתרי – 125

תק"פ אוסטרהא, ליב, יהודה ב"ר דוד מה"ר גנים, מעין – 126

ובסופו מהזוהר; מלוקט מוסר בעניני ביאורים אלגאזי, אברהם ב"ר שלמה מה"ר ספירים, מעולפת – 127

ת"ך קושטנדינא, חז"ל, לאגדות ביאורים לעין", "קילורית

תרס"ז לונדון, לעווין, ליב אריה מה"ר לב, מערכי – 128

ומליצה משל מאמר כל ואחרי מהאגדות, מעשיות לקוטי הלוים, מן יצחק מה"ר חכמים, מעשי – 129

ת"ז ויניציאה, הענין, להבין

תרכ"ט ווארשא וח"ב תרכ"ו; ווארש ח"א שאצקעס, אהרן משה מה"ר המפתח, – 130

והוראדנא ווילנא תצ"ו; אלטונא אגדות, ביאורי מווילנא, דיין משה ב"ר דוד מה"ר דוד, מצודת – 131

תק"פ

תרל"ו אדעססא, דובזעוויץ, דוב אברהם מה"ר המצרף, – 132

תרפ"ט ירושלים חז"ל, באגדות דן השני וחלק חלקים, ב' פרינדבערג, ברוך מה"ר חיים, מקור – 133

ירושלים, ומועד, זרעים על ח"א רבינוביץ, יהושע אברהם מה"ר שבתלמוד, התמוהות ההגדות מקור – 134

תרצ"א

תקע"ו ברעסלוי, הכהן, רפאל ב"ר הירש צבי מה"ר הכהן, עיני מראה – 135

אזולאי דוד יוסף חיים מה"ר העין, מראית – תקס"ד(חיד"א)136 ליוורנו, ,

תר"ל ווילנא, חנה, בר בר רבה אגדות על שפירא, אייזיק יהושע מה"ר עצה, מרבה – 137

תקכ"ד פיורדא, ברכות, מסכת בסוף אגדה מאמרי קוניץ, פסח ב"ר יעקב מה"ר שלום, מרבה – 138

תרצ"ג ווארשא, חלקים, ב' מארגאלין, משה יעקב מה"ר הים, מרגליות – 139
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תשנ"ו ירושלים, חלקים, ב' הש"ס, אגדות על ליברמן, יוסף מה"ר יוסף, משנת – 140

ווילנ זאבלודאווסקי, מיכל יחיאל מה"ר מים, משען – תרכ"ט141 א,

תרפ"ט פיעטרקוב, יאדמאן, חיים אלעזר מה"ר פי, נדבות – 142

תרכ"ב לבוב, מאדילס, יקותיאל אליעזר מה"ר מגדים, נועם – 143

פאדווא מאיר יעקב מה"ר מים, נחלי – אגדות)144 על ביאור הוא מזה תרמ"ג(חלק וורשא, ,

תרס"ב פיעטרקוב, גליקסמאן, ברוך מה"ר ברוך, נחלת – 145

תר"ט ברעסלוי, מליסא, לוברבוים יעקב מה"ר יעקב, נחלת – 146

תק"ן לבוב, תמוהים, מאמרים לכמה ביאור הכהן, משה ב"ר דוד מה"ר דוד, נפש – 147

כללים י"ח ובסופו והדיבור, המליצה חכמת על ליאון, מסיר יחיאל ב"ר יהודה מה"ר צופים, נפת – 148

תרכ"ג ווינא, אגדה, מאמרי לבאר

ירושלים, וירושלמי, בבלי בתלמוד ההלכיות האגדות קיצור מענקיס, דובער מה"ר מנרות, נר – 149

תרס"ט

תרנ"ד וורשא, לאגדות, ביאורים פיינזילבער, יוסף אהרן מה"ר אהרן, עבודת – 150

תצ"ג אויפבאך, פייבוש, יואל ב"ר זעליג אהרן מה"ר אהרן, עולת – 151

תצ"ח זאלקווא, בש"ס, תמוהים למאמרים ביאור שלמה, ב"ר לוי מה"ר שלמה, עטרת – 152

תפ"ט ווילהרמשדארף, ריישער, יוסף ב"ר יעקב מה"ר יעקב, עיון – 153

תצ"ד ברלין, פוזנר, יצחק מה"ר מאת יצחק" "הליכות ביאור עם יצחק, עיון – 154

תש"ח יורק, ניו חגיגה, ברכות, ח"א פאללאק, מנחם מה"ר מנחם, עיון – 155

יעקב עין – יעקב")156 "בית או ישראל" "עין בשם ג"כ יעקב(נדפס מה"ר ע"י חז"ל אגדות מאמרי אסיפת

וצורפו חלקים, חמשה תרפ"ג ווילנא, ובמהדורת רעו–רפב. שאלוניקי, ראשון: דפוס חביב, בן שלמה ב"ר

לשם:

לאיתן" "משכיל מחבר אברהם להרב איתן, אהבת א]

גורסאות וחילופי מקומות מראי פיק, ישעיה מה"ר בלום, אוצר ב]

יעקב" "עין בעל שהשמיטן אגדות מודינא, די אריה יהודה מה"ר יהודה, בית ג]

וחידושים פירושים אסיפת יעקב, גאון ד]

אידלש אליעזר שמואל מה"ר מהרש"א, אגדות חידושי ה]

ספרים מע"ב מלוקט הגאונים, חידושי ו]

דיונה קיקיון בעל תאומים, יונה מה"ר יונה, ר' חידושי ז]

יעקב" "עין של המלקט חביב, בן יעקב מה"ר הכותב, חידושי ח]

הרשב"א הר"ן, הרמב"ן, הריטב"א, חידושי מתוך ליקוטים ט]
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יוסף ב"ר זונדיל חנוך מה"ר יוסף, יד י]

הור הלוי ישעיה מה"ר והאגדות, הדרושים כללי של"היא] בעל ביץ,

עינים מאור הרי"ף)יב] בשם: פינטו(נדפס יאשיהו מה"ר

לוצאטו חיים משה מה"ר האגדות, על מאמר יג]

הרמב"ם בן אברהם מרבנו חז"ל, דרשות על מאמר יד]

חיות הירש צבי מה"ר האגדות, מבוא טו]

הלועזיות המלים תרגום המתורגמן, טז]

בכרך יהודה מה"ר הגרי"ב, נמוקי יז]

ריישער יעקב מה"ר יעקב, עיון יח]

הלוי זונדיל חנוך מה"ר יוסף, ענף יט]

מהנ"ל יוסף, עץ כ]

רבתי מגלונא זלמן, יקותיאל שלמה מה"ר שלמה, קהלת כא]

תלמוד" "יפה ספר לעיל עיין יפה", "עין ספר –

תרס"ח איזמיר, אלבעלי, יצחק מה"ר יצחק, עיני – 157

תרל"ח ווילנא, רפאפורט, אהרן יצחק חיים יצחק, עיני – 158

תרל"ח–תרל"ט חלקים, ב' מווילקאמיר, אהרן יצחק מה"ר יצחק, עיני – 159

תנ"ח דאדר, פראנקפורט הדרשן, שמואל ב"ר זאב בנימין מה"ר בנימין, עיר – 160

תפ"ב) פיורדא, השני", בנימין "עיר בשם קרא הירושלמי אגדות על (וביאורו

הירושלמי על ביאור דיונה, עלה – 161

תר"ד דאנציג, עדעלמאן, הירש צבי מה"ר למבחן, עלים – 162

תק"א ברלין, מלאנצבורג, עזריאל ב"ר שמואל מה"ר עולם, עמודי – 163

תרמ"ג אדעססא, הדקדוק, וכללי ביקורת ע"פ ביאור ערדשטיין, חיים מה"ר סופר, עצומות – 164

לובלין, ועוד, המקדש, בית חורבן בענין האגדות ביאור חיות, אברהם ב"ר יצחק מה"ר יצחק, פחד – 165

של"ג

דעווא מילר, יהודה אשר מה"ר לחם, פירורי תרצ"ב(רומניה)166– ,

כ"ץ, ישעיה משה מה"ר משה, פני – אגדות)167 פירושי הוא משה" "מסוה הנקרא ג' חלק חלקים, ג' ,(לספר

תע"ו ווילמרשדארף,

תנ"ג פראג, מועד, וסדר ברכות אגדות ביאורי חזן, שמעון ב"ר משה מה"ר מסבירות, פנים – 168

המסכתא פניני – חלקים)169 תשנ"ט(ב' ברק, בני הרץ, נחמיה הרב ,
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תרפ"ה קרקוב, ניימאן, בצלאל שמעון מה"ר יקרים, פנינים – 170

תרנ"ג אדעססא, האראדעצקי, שמואל מה"ר אגדות, ביאורי שפר", "אמרי ספר כולל לתורה, פעלים – 171

שי"ד סביוניטה, שפרוט, ן' יצחק ב"ר טוב שם מה"ר רמונים, פרדס – ה"ר172 של והערות מבוא (ועם

תרכ"ו) זיטאמיר, צווייפעל, הכהן צבי אליעזר

תרנ"ח ורשא, רטנר, אליהו מה"ר אגדתא, פשר – 173

תר"ה ווארשא, חלקים, ב' רייפמאן, יעקב מה"ר דבר, פשר – 174

אברהם פתח – מלכים")175 תרנ"ט("כבוד ווארשא, שפירא, שמואל ב"ר עבר אברהם מה"ר ,

אזולאי דוד יוסף חיים מה"ר עינים, פתח – תק"ן(חיד"א)176 ליוורנו, ,

ב' מחקר, בדרך ביאור פריצי, הכהן רפאל ציון בן מה"ר עינים, פתח – תקע"ה177 ליוורנו, חלקים,

תק"ח זולצבאך, דוד, ב"ר הירש צבי מה"ר קודש, צבי – 178

תרל"ט ווארשא, חז"ל, אגדות אדני על מיוסדות חקירות אלופין, אהרן משה מה"ר תעודה, צור – 179

תפ"ג אופיבאך, אונא, פייבוש ב"ר מנלי מנחם מה"ר המן, צנצנת – 180

תע"ט–ת"פ ברלין מובנות, הבלתי אגדות על הירש, צבי ב"ר מענדל מנחם מה"ר מנחם, צנצנת – 181

תס"ט אמשטרדם, שמ"ד; שאלוניקי, לוצאטי, יצחק בן יעקב מה"ר יעקב", "קהלת – הספר182 (ואותו

לעיל) ברשימה (הבאנו שמ"א באזיליה, ופרח", "כפתור בשם )נדפס

עיין פינטו, יוסף ב"ר יאשיהו מה"ר של עינים" "מאור ספר חלקי שני חיבור הוא שלמה", "קהלת – 183

ערכו

פיעטרקוב, הגר"א, בשם מוסרים שהם מספרים לקוטים ערזאהן, העניך חנוך מה"ר אליהו, קול – 184

תרס"ה

תרנ"ב קאלאמעא, הטבע, ע"פ אגדות ביאורי געלבארד, צבי יהודה מה"ר יהודה, קול – 185

ת"ך אמשטרדם, הירש, נפתלי ב"ר מרדכי מה"ר המזבח, קטרת – 186

תל"א–תל"ז אמשטרדם, קבלה, בדרך חז"ל אגדות על ביאורים מהספר חלק מהנ"ל, הסמים, קטרת – 187

ת"ך קושטנדינא, חז"ל, לאגדות ביאורים אלגאזי, אברהם ב"ר שלמה מה"ר לעין", "קילורית – 188

פיורקא מרדכי אברהם מה"ר שאמרם, למי הדברים ראוים – מצבם,189 לפי נאמרו חז"ל אגדות כיצד (ביאור

וזמנם) תר"ממקומם ווארשא, ,

תרל"ח ווארשא, מושקאט, ישעיה מה"ר בשמים, ראשי – 190

תרמ"ח–תרנ"ד ווארשא, חלקים, ב' טריוואקס, חיים משה מה"ר חיים, משה בכורי ראשית – 191

תרנ"ג ווינא, חלקים, ב' מחקרים, האפמאן, דוד משה מה"ר מחשבות, רבות – 192

תרמ"ה פרעסבורג, רייפמאן, יעקב מה"ר חדשה, רוח – 193

תרנ"ח יורק, ניו הורוויץ, יעקב מה"ר יעקב, רוח – 194
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ברדיטשוב, החסידים, בדרכי ביאורים חז"ל, אגדות על ח"א משה, שבתי דוד מה"ר הגדות, רמזי – 195

תרנ"ח

תפ"ז אלטונא, מבריסק, יואל ב"ר יעקב מה"ר יעקב, שארית – 196

תצ"ד איזמיר, אבואלעפיא, חיים מה"ר יעקב, שבות – 197

תקל"ז פראג, קוניץ, פסח ב"ר יעקב מה"ר פסח, ימי שבע – 198

תרמ"ב ווינא, מחקרים, זילבערער, מרדכי מה"ר מרדכי, שיח – 199

תרמ"ט יורק, ניו גורלאנד, שלום מה"ר במרומיו, שלום – 200

תר"פ יורק, ניו קוסציץ, שלום מה"ר במרומיו, שלום – 201

תרי"ט פראג, וחידותם, חכמים דברי לפתור נאטאניק, יוסף מה"ר קמצים, שלשה – 202

תשי"א יורק, ניו רוקח, משה ר' אדמו"ר רוקח, שמן – 203

תרי"ט ווילנא, הסתומות, האגדות על ששון, ליב אריה ב"ר יצחק מה"ר ששון, שמן – 204

האגדות, על קונטרס ובסופו ישראל, בני קורות על מחקרים ריינעס, יעקב יצחק מה"ר אורה, שערי – 205

תרמ"ו ווילנא,

תרנ"ג קאלאמעא, אגדות, ביאורי עם דינים קבוצת תאומים, משה מה"ר אמת, שפת – 206

תרל"ט ויינא, זילבערער, מרדכי מה"ר מרדכי, שפתי – 207

תמ"ז זולצבאך, תט"ו; שאלוניקי, אלגאזי, שלמה מה"ר לעינים, תאוה – 208

שיקאגא התמוהות, לאגדות ביאור עטילזאהן, ברוך מה"ר צביה, תאמי – תרנ"א(ארה"ב)209 ,

יהוסף" "זכר לעיל: עיין שטערן, נתן בן זכריה מה"ר האגדות, תהלוכות – וורשא,210 חלקים, (חמשה

תרנ"ט–תרס"ג) האגדות"ווילנא; "תהלוכות "תהלוכותומאמר בנפרד נדפס וגם ג; חלק בסוף נדפס עמ', 81)

ת–77) ספרים", עקד "בית לפי תרס"ב, ורשא, האגדה",

יוסף, ב"ר חיים מה"ר חיים, תורת – מכות)211 שבועות, סנהדרין, תפ"ד(אגדות זאלקווא, ,

תקי"ט זאלקווא, תמוהות, אגדות על ליפשיץ, משה ב"ר הירש צבי מה"ר צבי, תפארת – 212

תרמ"ט דראהביטש, חיות, הירש צבי מה"ר צבי, תפארת – 213

תרס"ט פאלטאווא, ברכות, מסכת אגדות על דוב, ב"ר זעליג עזריאל מה"ר צבי, תפארת – 214

חנה בר בר רבה אגדות על ופירושים ביאורים ספרי ריכוז ואילך)להלן עג בתרא אתונא(בבא דבי וסבי

ח') והפירושים"(בכורות הביאורים "אוצר בספרו הכהן, יעקב פנחס מהרב שהעתקנו מה שנת, (לונדון,

ואילךתשי"ב) 297 עמ' התלמוד, אגדות המבארים הספרים ריכוז של במחלקה ,

ב"ר ליב יהודה מה"ר אתונא, דבי וסבי חנה בר בר רבה מאמרי ביאור וכן סוגיות, על לב, אבן – 1

תר"ס ווילנא, יפה, אברהם

רובינשטיין, משה ב"ר רפאל מה"ר שוהם, אבן – חנה)2 בר בר רבה על דרשות תרכ"א(ח"י ווילנא, ,

תקל"ב לונדון, חנה, בר בר רבה על ממינסק, יהודה ב"ר משה מה"ר שהם, אבן – 3
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מווילנא אליהו ר' הגאון יעקב, אור – תרנ"ט(גר"א)4 ירושלים, חנה, בר בר רבה על ,

הכהן, אליעזר ב"ר אברהם מה"ר וישעי, אורי – חנה)5 בר בר רבה על תע"ד(בסופו ברלין, ,

תרל"ג ווילנא, אתונא, דבי סבי על וואהל, ליב יהודה מה"ר יהודה, אמרי – 6

שיקאגא חנה, בר בר רבה על פינקעלשטיין, יצחק שמעון מה"ר ענבים, בכורי – תרנ"ט(ארה"ב)7 ,

דבי8 סבי על השיחים", "אחד הכרך ובסוף חנה; בר בר רבה על קנאללער, חיים מה"ר חלד, בן –

תר"ן פרעמישלא, אתונא,

תקס"ב שקלאוו, אתונא, דבי סבי על אהרן, ב"ר שבתי מה"ר לבריחים, בתים – 9

תקמ"ט לבוב, חנה, בר בר רבה על רפאפורט, הכהן שמחה ב"ר בנימין מה"ר בנימין, גבולות – 10

חנה בר בר רבה על פיינשטיין, ליב אריה מה"ר וחידותם, חכמים דברי – פשוט)11 ווארשא,(בדרך ,

תרנ"ה

תרמ"ז פרעמישלא, אתונא, דבי סבי על וויטמיר, צבי מאיר מה"ר רמ"ץ, דרושי – 12

תרנ"ד דראהביטש, אתונא, דבי סבי על געלבארד, צבי מה"ר והאמונה, הדת ויכוח – 13

חנה בר בר רבה על שמואל, אהרן משה ב"ר ליב יהודה מה"ר שדי, זיז – קבלה)14 ע"פ לובלין,(פירוש ,

שצ"ד

תרס"ה לובלין, חנה, בר בר רבה על קוניטופסקי, אפרים מה"ר אפרים, זכרון – 15

תרס"ב וורשא, חנה, בר בר רבה על גאלדשמיד, יצחק עזריאל מה"ר דיהודאי, חכימא – 16

תרס"ח; וייטצען ח"א חנה, בר בר בר רבה על ובסופו פלפולים, הלוי, שמעון משה מה"ר לב, ישמח – 17

תרע"ו וואראהל, ס' וח"ב

תרפ"ח ווילנא, אבאוויץ, מאיר מה"ר אור, כוכבי – 18

תקמ"ג נאו–דוואהר, דאתונא, וסבי חנה בר בר רבה על זאב, ב"ר אלעזר מה"ר יופי, כלילת – 19

תרמ"ה ווילנא, חנה, בר בר רבה על בקרימענשוק, מגיד מאיר בנימין מה"ר בנימין, כרם – 20

באסקאוויץ וואלף זאב מה"ר אמר, לבנימין – לשו"ע)21 אברהם" "מגן שעל השקל", "מחצית מחבר של ,(בנו

תרס"ה פאקס, חנה, בר בר רבה על

רבה על חסידיים ביאורים הספר ובסוף מברדיטשוב, יצחק לוי ב"ר ישראל מה"ר מהרי"ן, לקוטי – 22

תקע"א ברדיטשוב, חנה, בר בר

ראשון דפוס חנה, בר בר רבה מאמרי על הספר תחילת מברסלב, נחמן ר' אדמו"ר מהר"ן, לקוטי – 23

תקס"ו אוסטרהא,

תקנ"ה לונדון, אתונא, דבי סבי ועל חנה, בר בר רבה על שמואל, ב"ר פנחס מה"ר פנחס, מדרש – 24

תרפ"ד בודאפעסט, חנה, בר בר רבה על מדעי פירוש הירשענזאהן, חיים מה"ר מים, מוצאי – 25

תרכ"ח ווינא, חנה, בר בר רבה על הספר בסוף יש ראזנער, ליב יצחק מה"ר כהנים, ממלכת – 26

תרמ"ט ווילנא, חנה, בר בר רבה על בייראק, בצלאל מה"ר בצלאל, מנורת – 27
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צבי, מנחם – תר"ג28 ברעסלוי, אתונא, דבי סבי על דייטש, שמעון צבי מה"ר

פודגורזא, וח"ב תרס"ג; מונקאטש, ח"א חנה, בר בר רבה על געלבארד, צבי מה"ר יהודה, מנחת – 29

תרס"ו

תקל"ח דיהרנפורטה, חנה, בר בר רבה על הכהן, מיכאל מה"ר כהן, מנחת – 30

אורי", "בית הנקרא ספרו בסוף חנה, בר בר רבה על העלדענשטיין, פייבוש אורי מה"ר אורי, מעשה – 31

תרמ"א דמיין, פראנקפורט

חנה בר בר רבה על מבגדאד, בנימין משה מה"ר רב, מעשה – הנסתר)32 תצ"ו(בדרך קושטנדינא, ,

ירושלים) שלום", "אהבת ישיבת ע"י מחדש (וההדירו

תר"ל ווילנא, חנה, בר בר רבה על מסלאנים, אייזיק יצחק יהושע מה"ר עצה, מרבה – להלן:33 עיין (עוד

יהושע") "עצת

תרנ"ו ווילנא, חנה, בר בר רבה על עדעלשטיין, צבי משה מה"ר משה, משאת – 34

תרמ"ג ווילנא, פעלסענבערג, ירמיה חיים מה"ר הנצחון, נזר – 35

תקמ"ט פראג, חנה, בר בר רבה על אפענהיים, דוד בן שמעון מה"ר השחר, עמוד – 36

תרכ"ח ווילנא, אתונא, דבי סבי על סלאנים, אייזיק ייהושע מה"ר יהושע, עצת – "מרבה37 לעיל עיין (עוד

עצה"

תרכ"ה לבוב, חנה, בר בר רבה על זעעלענפריינד, הכהן אבלי אברהם מה"ר אבות, פרס – 38

תרצ"ז לודז' תע"ב; ברלין, חנה, בר בר רבה על מאיר, ב"ר געץ אליקום מה"ר בתפוחים, רפדוני – 39

תרל"ב ווילנר, חנה, בר בר רבה על מבערזון, סופר משה מה"ר עניים, תקות – 40

נוספים: ספרים ולהלן

עמ' 30 תש"ה, אביב, תל אורנשטיין, סופר, אלעזר הרב חדש, אור

תרנ"ט ירושלים הגר"א, פי' יעקב, אור

יהוידע, המסכתות)בן אגדות על מבבל(ביאור חיים יוסף הרב חי"), איש "בן ירושלים,(מחבר ,

המסכתות)בניהו, אגדות על מבבל(ביאור חיים יוסף הרב חי"), איש "בן תרס"ה(מחבר ירושלים, ,

לעיל יעקב" "אור עיין גר"א,

תרס"ח פיטרקוב, אפלבוים, יוסף הרב אמונה, דברי

תקכ"ד קניגסברג, קלוויריא, שמואל הרב נועם, דרכי

עמ' 176 תרס"ג, ווילנא שעפטיל, משה הרב משה, דרש

קוק אברהם הרב רואי, ראי"ה",טוב ב"מאמרי שוב והודפס בתרא, בבא כרך סוף תשכ"ג, שנת פרדס, הוצ' (בש"ס

(421–448 עמ' תשד"מ, שנת
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צג–צט עמ' ,1891 למברג לייזנר, יהודה ,הרב ופרח כפתור

תק"ה פרנקפורט אמשטרדם, אב"ד ליב, אריה בן דוד הרב סתרים, מגילת

תרס"ט ווילנא, וישנביץ, אהרן דוד הרב אהרן, מטה

תרס"ד למברג, תאומים, משה הרב דפסחא, מילי

–

תש"ך ירושלים, שטרנשוס, שמשון יעקב הרב חנה, בר בר רבה ההיסטוריה)נבואות (ע"פ

לונשיץ אפרים ר' אפרים, יקר")עוללות "כלי תקע"ח(מחבר פסקא אחרי הספר בסוף ,

תרל"ה בראדי, גוטמאכר, אליהו הרב פענח, צפנת

מיוחד נושא על מיוחדים ספרים כמה בהלכה)להלן גם ומקצת (באגדות

בביטוי המתחיל ומדרשים בתלמוד מאמר כל מבאר הכהן, האתמרי אליהו מה"ר אלא, עוד ולא – 1

תרי"ג איזמיר, "כל",

קארלסרוהע העתידה, והגאולה משיח על חז"ל למאמרי ביאור אברבנאל, יצחק ר' משיחו, ישועות – 2

תקפ"ח(גרמניה) ,

ג' "כל", במלת המתחילים חז"ל מאמרי כך על פירוש גראס, צבי אהרן מה"ר רחמנא, דאמר כל – 3

תש"א שם, וח"ג תרצ"ב; בודאפעסט, ח"א חלקים.

לעולם – שמו)4 יעקב",(יהי "עין באגדות שיש "לעולם" לשון כל על פירוש משה, ב"ר שמעון מה"ר ,

תקס"ו אלטונא,

"את" כל דורש היה העמסוני "שמעון המאמר על ביאורים פאלער, סענדר מה"ר חכמים, מדרש – 5

תרנ"ב וורשא, שבתורה",

פירושים, עם האשה, של ובגנותה בשבחה התלמוד פתגמי כל על כמינצר, א. מה"ר נשים, מסכת – 6

תרס"א לייפציג,

ירושלים, זה, את זה כסותרים הנראים חז"ל מאמרי על ברונרוט, מרדכי חיים מה"ר זקנים, סתירת – 7

תש"ח

קאפוסט, הדין, ליום הן כיתות ג' חז"ל: מאמר על אילייא, פורת יוסף בן מנשה מה"ר הקודש, שקל – 8

תקפ"ג

פלפול בדרך מרגליות, הכהן צבי בן עזריאל מה"ר יאיר, בן פנחס ר' מאמרי על צדיקים, תוחלת – 9

תקנ"ט לבוב, נסתר, ובדרך

ב' שבש"ס, מאיר ר' מאמרי כל על פרד"ס בדרך ביאור סתהון, דוד חביב מה"ר נס, של תקפו – 10

תרנ"ד–תרנ"ט ירושלים, חלקים,

שבמקרא, "גם" לשון כל וביאור שבש"ס, תיק"ו לכל יישוב אנגיל, אברהם מה"ר חותם, פיתוחי – 11

תקע"ט שאלוניקי,
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הירושלמי. לאגדות שביארו ספרים מקצת להלן

מראה יפה עם ירושלמי, אגדות – יפה)1 שמואל מה"ר מכלול(של יופי מברלין)ועוד מיכל יחיאל (מה"ר

תרכ"ג ווילנא, ח"א

מפינטשוב יעקב בן וואלף שמעון מה"ר חכמים, כבוד – האמבורג,(הנ"ל)2 הירושלמי, לאגדות ביאור

תרנ"ח ווארשא, תס"ג;

תרנ"ט וורשא, אליהו", "אגדת משה", "פני פירושים עם הירושלמי, אגדות – 3

תרנ"ט ווארשא, חכמים, כבוד ופירוש מראה, יפה פירוש עם הירושלמי, אגדות כל – 4

או מעשה עם העלדענשטיין, פייבוש אורי מה"ר אורי, בית – דמיין,רי5 פראנקפורט חנה, בר בר רבה (על

תרמ"א

יעקב" "עין אגדות מפרשי אודות יג.

וילנא "הבונה"(תרמ"ג)במהדורת פירושו להדפיס המהדירים מודינא")הטיבו די אריה יהודה "כתנות(לר' ,

פרנקל)אור" מאיר יצחק יעקב"(לר' יעקב)"עיון שבות שו"ת בלום"(ממחבר "אוצר פיק)וכן ישעיה ר' (מן

הגאונים" "חדושי שם)וכן המדפיסים" "הקדמת לפני (מפורטים ספרים ושנים שבעים מן י"ד)(מלוקט ועוד ,

נכבדות דףהוספות בעין)II(עיי"ש דף כל של עליון שבצד יוסף" "יד בהערות להשתמש מאד חשוב .

מובן שלא מה לפעמים חז"ל. ספרי חלקי בשאר הללו לאגדות מקבילות מקומות המראה השלם, יעקב

המקבילות. במקורות ביטוי או מלה תוספת ע"י מתבהר כאן

יעקב" שב"עין אגדות המבארים מהפירושים חלקית רשימת פה לצרף הנני המעיינים (רשימתילתועלת

ספ עקד "בית מן הועתקה מספרזאת ע' אות תשל"א, בשנת חורב, ע"י שוב הוהדר פרידברג, דב חיים לר' רים"

כאן: שהבאתי מה על נוספים פירושים שם לחפש יכול ציבורית לספריה גישה לו שיש ומי 491–493

יעקב שפיראאהל כהנא יעקב ר' עין(פפד"א), ערך ספרים, מערכת לחיד"א, הגדולים" ב"שם מוזכר ,

יעקב

הכבוד אבולעפיהאוצר הלוי טודרוס ר' תרל"ט), סוד)(ורשא (ע"פ

הים עדילאיי הלוי יהודה ר' תרכ"ה), ורשא, תקצ"ה, (אוסטרהא

שלמה פרופסאסיפת שלמה ר' תפ"ה), (אמ"ד,

יהודה ניסןבית ב"ר יהודה ר' קידושין, כתובות יבמות, על תמ"ז, וב"ק)(זולצבך, חולין ,

וחידותם חכמים גזאנגדברי יעקב ר' תרל"ט), רעיונית(קרקא, חקירה בדרך

וחידותם חכמים שפיץדברי סגל הירש צבי ר' תקס"ב), (אופיבאך,

שצקסהמפתח אהרן משה ר' תרכ"ו), (ורשא,

דובזביץהמצרף דב אברהם ר' תרל"ו), (אודיסה,

יהושע זמברובסקיחמדת ר"י ומועד), זרעים על תרצ"ג, ארה"ב, לואיס, (סט.

תלמוד יפהיפה עין ע"ע ,
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יעקב אבואלעפיאישרש חיים ר' תפ"ט), (איזמיר,

הבית מפינטשובכבוד יעקב ב"ר ולף שמעון ר' תס"א), ומועד(המבורג, זרעים על

ופרח לוצאטוכפתור יצחק ב"ר יעקב ר' תרנ"א), לבוב תס"ט, אמ"ד שמ"א, (באזיליאה,

אור פרנקלכתנות – תאומים מאיר יצחק ר' הנ"ל), (מהדורה

עינים פינטומאור יאשיה ר' השלם"(הרי"ף), יעקב "עין במהדורת מדבריו חלק ברלין,שהובאו יעקב, (עין

תקי"ד) אמ"ד תפ"ט, פפד"א תס"ט, שנת

ח הלויםכמיםמעשי מן יצחק ר' ת"ז), (ויניציאה,

מים זאבלודובסקימשען מיכל יחיאל ר' תרכ"ט), (וילנא,

אהרן מאוסטרהאעולת פייבוש יואל ב"ר זליג אהרן ר' תצ"ג), (אופיבאך,

יעקב ריישרעיון יעקב הרב יעקב), שבות שו"ת תפ"ט(בעל יעקבוילהרמשדורף, ב"עין הובאו מדבריו (חלק

השלם")

יצחק פוזנרעיון שאול ב"ר יצחק ר' תצ"ד), (ברלין,

אברהם שיקעין אברהם ר' תר"ח), (קניגסברג,

אליהו שיקעין ר"א תרכ"ט–תרל"ד), יעקב", "עין אל מסונף (וילנא,

יעקב תרנ"ט)עין ורשא, שפירא, ישראל הרב ע"י מלוקט פירוש (עם

יפה פאלאג'יעין יצחק רחמים ר' תלמוד"), "יפה בספרו נכלל תרל"א, (איזמיר,

יצחק ליבעיני יהודה ב"ר אהרן יצחק ר' תרל"ח), וילנא, חלקים, (ב'

בנימין דרשןעיר שמואל ב"ר זאב בנימין ר' ונזיקין), נשים על תנ"ח, שנת דמיין, (פרנקפורט

מלוקט בורגרפירוש דוד ב"ר שלמה ר' תס"א), (ברלין,

משה כ"ץפני ישעיה ב"ר משה ר' תע"ו), (וילהרמשדורף,

מסבירות חזןפנים שמעון ב"ר משה ר' ומועד), ברכות תנ"ג, (פראג,

רמונים יצחקפרדס ב"ר טוב שם ר' תרכ"ו), זיטומיר, שי"ד, (סביונטה

מרדכי אלטשולרפרשת מרדכי ר' עירובין), שבת, לברכות, (פי'

עינים פריציפתח הכהן רפאל ציון בן ר' תקע"ה), א(ליורנו, ופילוסופיא. מחקר ספרדרך בין לטעות ין

החיד"א אותו שחיבר שם, באותו אחר לספר זה

מן אונאצנצנת פייבוש ב"ר מנלי מנחם ר' תפ"ג), (אופיבאך,

שלמה מגלונאקהלת יעקב ב"ר זלמן יקותיאל ר' ת"ק), (אמ"ד

לעין אלגאזיקילורית שלמה הרב יעקב, עין ערך ספרים, מערכת לחיד"א, הגדולים" ב"שם מוזכר (זה

בשם אפשטייןקנמן זימל שמחה בר יהודה ר' הנ"ל), (מהדורה

יעקב אבואלעפיאשבות חיים ר' תצ"ד), (איזמיר,
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לעינים אלגאזיתאוה שלמה הרב תט"ו), (שאלוניקי,

חיד"א ע"י והוזכרו יד בכתבי הם שעדיין חיבורים כמה יש עיןעוד ערך ספרים, מערכת הגדולים", ("שם

חיייעקב) בן אהרן הרב פי' חזןוהם: מהר"י פי' ארחא, בן אליעזר הרב פי' יוסף)ם, עין .(בעל

ע"ג דף בתרא לבבא דברינו ע"ע – חנה בר בר רבה אגדות על ורק אך ספרים יש עוד

ח' דף לבכורות דברינו ע"ע – אתונא דבי סבי על וספרים

–

האגדות" לימוד "שבח מאמר יד.

ומשנה מקרא הסדר: על למשה אמרה לישראל, תורה ליתן בסיני הקב"ה שנגלה "בשעה חז"ל אמרו

ואגדה" א)תלמוד מז, רבה, .(שמות

בסיני" למשה נאמרו ה"א)"כולם תחילת פ"ד מגילה .(ירושלמי

אנחנו "נרתעים איש": ה"חזון כתב באגדה,(מ)לכן בין בהלכה בין חז"ל בדברי ספק הטלת (והיא)לשמוע

נבלה ושחיטתו חז"ל בדברי ככופר קבלתנו לפי הוא מזה והנוטה ליצלן. רחמנא גידוף של כשמועה

ועוד" לעדות ט"ו)ופסול סי' ח"א .(אגרות,

"כל" הזאת'. המצוה כל את תשמרון שמור אם 'כי לומר תלמוד לי. די הלכות, 'למדתי תאמר "שלא

מדרש למוד וכו')המצוה, וספרי ואגדות"(ספרא מח)הלכות עקב, .(ספרי,

בדרכיו" ומדבק הקב"ה את מכיר אתה כך שמתוך הגדה למוד העולם? והיה שאמר מי שתכיר "רצונך

מט) עקב, .(ספרי,

יבנם" ולא יהרסם ידיו, מעשה ואל ה' פעולות אל יבינו לא ה)"כי כח, לוי](תהלים [בן יהושע ר' אמר

האגדות" ה)"אלו פסקא כח תהלים, המלבי"ם(מדרש ע"פ לבאר נ"ל המלים). ביאור יב ה, ישעיה (על

הקב"ה של ידיו במעשה שמבחין עליו נאמר שהיא, כמו העולמית המציאות על (הערתשהמתבונן

פסוק על רד"ק ביאר וכן ה"ב. פ"ב התורה יסודי בהל' רמב"ם כדברי הבורא, במציאות אמונה מזה ולומד המלקט:

בתהלים) כלומרזה הנהגתו, מעשה אחרי לחקור השכלי העיון הוא הקב"ה ב"פעולות" להביט אבל .

ראיה בין ההבדל את ביאר ושם כשלעצמו. האדם את ואף ישראל עם את מנהל בו פרטית השגחה

לאמונה יגיע לא "יהרסם" האגדות: לימוד שמחסיר למי כאן הנאמר העונש נבין ובזה עכת"ד. להבטה.

ח"ו הנשמות בעולם גדולה הצלחה ישיגו לא אף יבנם", "ולא הזה; עולם בחיי קצתטהורה משמע (כן

.במאירי)

תעשה' בעיניו כו)"'והישר טו, אדם"(שמות כל באזני הנשמעות משובחות אגדות שם)אלו (מכילתא,

מהאגדות. למדים אנו חסידות של התנהגות אופני כל כולו. העם לכל בפשוטן המובנות אגדות כלומר,

כל את המחייב הוא בתלמוד המובא אמנם להזהר. ראוי ממה למדים אנו החוטאים על מהנאמר וכן

המובא כפי והן שונות, דרגות כך על להוסיף רוח שאר מבעלי נוספת תביעה יש אבל כולו, הציבור

ז')במדרשים מאמר ספרו, תחילת הברית, לוחות שני בשל"ה, .(וכמבואר

לי את לדלג יהינו לבל הלומדים את מהרש"א הזהיר רואהוכך הנני "ובאמת : שבש"ס האגדות מוד

התורה של בפירושה לנו היא אחת תורה כי ואגדות, מהלכות אחד חיבור שעשו התלמוד מחכמי עתה
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דבריהם מתוך לנו יוצאים אשר משה תורת ע"פ והוראות וחכמה מוסר דרכי וכמה וכמה משה, תורת

הקדמתו בסוף עכ"ל ההלכותמאגדות" ברכות.לחלק מסכת על ,

שיש מי כל חכמה. של טעם טעם לא הלכות, בידו ואין מדרש בידו שיש מי "כל חז"ל: לדברי נשוב

חטא" יראת של טעם טעם לא מדרש, בידו ואין הלכות כט)בידו פרק סוף נתן, דרבי שם(אבות וכתב .

רחמים" "כסא בפירושו הדף)החיד"א ומשלים(על מוסר תוכחות מלאים והמדרשים "שההגדות :

בהלכות העוסקים חכמים תלמידי ואדרבה, חטא. ליראת לבם(זמנין)המביאים שגבה [לפעמים]

חכמים בתלמידי יותר שעסקו אותם, רודף והיצה"ר גאוה, לכלל יבואו וח"ו חכמים שהם (סוכהשסוברים

רצויה".נב.) תורתם ואז ה' ליראת להתעורר מוסר שילמדו צריך ולכן .

קללה. בו שאין יום אין המקדש בית שחרב ואיהא(אמאי)"מיום דסדרא אקדושה מקיים? קא מה] [על

דאגדתא" רבה מט.)שמיה מליהם"(סוטה תבל "ובקצה אמרו: עוד ה). יט, שמקדשין(תהלים ההגדות אלה

בהן" הקב"ה של תרע"ב)שמו רמז תהלים, שמעוני, אגדתא,(ילקוט על דוקא קדיש תקנו מה משום וצ"ע .

אברהם" "מגן וכבר ההלכות? לימוד על ג')ולא ס"ק סוף נד סי' או"ח מסכים(לשו"ע הרמב"ם שגם בירר

ברורה משנה הכריע וכך זו. ט')לחלוקה ס"ק נד "רצה(סי' המאמר את לימוד כל אחרי אומרים שלכן

אגדה לימוד של העדיפות מה ביאור וצריך הקדיש. את אח"כ לומר שיוכלו כדי ישראל" את לזכות ה'

ועוד להתקיים? כולו להעולם זכות יש כך ועל קדיש, יאמרו אז דוקא אשר אחר, לימוד כל פני על

יועץ" "פלא כתב מזה הגדה)יותר חטאת,(ערך: ולהתם פשע לכלא סגולה דרך המועילים "מהדברים

מוחל הקב"ה רבה, שמיה יהא אמן אחריו ועונין דרבנן קדיש ואומר הגדה בדברי ודורש יושב כשהחכם

ישראל". של עונותיהם

יהוידע" "בן בספרו חי" איש "בן מחבר כך על מט:)ענה הקדיש(לסוטה מן גדולה תועלת יש "וכן

באגדה כי האגדה, מחמת תהיה אשר שמחה מתוך נאמר הוא כי מפני קדישים, משאר יותר דאגדה

ביותר". ישראל אישמח קוראים העונים הנפש)(כלומר בהתלהבות רבה שמיה יהא מהמן משום להסביר יש .

לשמוע מתאוה אדם היה מצויה הפרוטה שהיתה "בראשונה חז"ל: אמרו האגדה? בלימוד שמחה יותר יש

מתאוה אדם המלכות, מן חולים שאנו וביותר מצויה הפרוטה שאין עכשיו תלמוד. ודבר משנה דבר

אגדה" דבר מקרא, דבר רע"ב)לשמוע רמז יתרו, שמעוני, ומדגישים(ילקוט חוזרים שבאגדה מפני וזאת .

ישראל צדיקי של הנפלאים המעשים את משננים באגדות העתידות; הנחמות ואת לישראל, ה' אהבת

מרניני–לב. רעיונות מיני כל מחמתוכן מקוטע אבל הנ"ל המאמר את הביאו ה"ד פט"ז סופרים (במסכת

יעקב") ו"נחלת הגר"א הגהת עיי"ש .הצנזורה,

סופרים ה"ב)במסכת "פנים(פט"ז שצ"ל הגר"א" "נוסחת שם והעיר לאגדה" מסבירות "פנים נדפס

הנדפס הנוסח ביאור אבל שמחה. באגדה שיש דלעיל לדברים אישור והוא לאגדה", ("מסבירות")שוחקות

בחיד"א שם)הוא רחמים", יש("כסא יותר למעמיקים כלומר, סברא". וצריכים ומשלים רמזים "דהכל

רדב"ז דברי הם וכך איתנהו. ותרוייהו האגדות, שבדברי הנמשל רל"ב)עומק סי' ח"ד יש(שו"ת כי "דע :

של כבשונו והם ח"ן, ליודעים אלא ניתן לא והנסתר הלב, את מושך והנגלה ונסתר. נגלה דבר באגדה

וכתבוהו להם... ראוי שאינו ממי להסתירם וראוי שבעל(חז"ל)עולם תורה כשאר לה', לעשות עת משום

בגמרא מפוזרים מאמרים אלא נפשיה באנפי ספר כתבוהו ולא המאמר(א)פה. סוד יודע שאינו שמי כדי

הגמרא. מפלפול מעט שכלו וינוח האגדה בסיפור יזכור(ב)יסתפק כך ידי על המאמר, סוד שמבין דמי

עכ"ל. בו" ויתבונן בו, אשר הסוד

מהרש"א בקצרה כך על חידושיהעיר "על הקדמתו ברכות)הלכות(בסוף במסכת הנדפס האגדות", "גם :
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בחכמות ורמזים רזים בהם לבאר לבי נתתי לא השכל, מן ריהטא לפום ורחוקות פשוטן לפי הזרות

הקרובים ומליצה משל בדרך זה שאמרו רק מפשוטן, יצאו לא שהדברים ראיתי אך נסתרים... וסודות

הנמשל...". ואל למשל הקרובים דברים חז"ל בו שדרשו משלי ספר כמו דבר, של פשוטו לפי

החשיבות קל שהוא לחשוב אין בתלמוד שהובא "הדרוש הרמב"ם: כתב לתכלית(אלא)וכך היא כי

למעלה שאין המוחלט הטוב מהם יובן הדרשות, באותם מעמיק עיון יעויין שאם לפי מאד... גדולה

בפשוטם בהם וכשתביט הסתירו... אשר ככל אמתיים וענינים האלהיים הענינים מן מהם ויתגלו ממנו,

מדבריהם לו נזדמן שאם לאדם ראוי ולכן ממנו... למעלה שאין מה המושכל נגד בהם חז"ל)תמצא (של

הח ייחס אלא הדברים לאותם החסרון ייחס שלא דעתו, לפי המושכל נגד שהוא לשכלו.דבר סרון

הענין, הבין שלא כך על מאד להצטער לו ראוי מבינתו, מאד רחוק שפשוטו ממשליהם דבר וכשיראה

הריחוק" בתכלית האמתיים הדברים כל אצלו שנעשו קוק,עד הרב מוסד הוצ' הקדמה, המשניות, (פירוש

יט–כ) עמ' קאפח הגר"י .מהד'

להבין" שידע למי שם, צפונים וחכמה תורה סתרי שכל האגדות, "על מהר"ל: כתב בארוכן הגולה, (באר

קל"ד) דף .ששי,

לחברם אפשר ואי חידה, כמו מובנים אינם שדבריהם מפני 'חידה' חכמים אגדת "ומכנה הגר"א: כתב וכן

החידה" גם יבין ואז בתוכם, הנלבשת התכלית יבין לא ו)אם א, משלי הלכות(על הן "'לחמי' כתב: ועוד .

הסודות" כל גנוזים בהם אשר אגדות, הן ו'יין' תורה. ל)ודרושי כד, משלי לשנים(על נחלקות "והאגדות .

וסודות" מוסר ו); ח, כדלהלן:(שם נפלאים דברים הגר"א כתב בגמרא שיש התמוהות האגדות ועל .

דאורייתא) נשמתא הוא רבנו ליה...(משה הגונה דלאו בצלמא דיליה קבורה קבורתו... את איש ידע "ולא

חנה בר בר רבה של המעשים כמו בש"ס ההגדות והן עג:)ברמז, דף בתרא צו.וסנחריב(בבא (סנהדרין

הזקן) גילוח כלבענין משה, תורת והתורה האורה כל גנוז ובהן בטלים, דברים כמו ח"ו הנראה לפי שהן

[בקשתו]..." לו ניתן ולא הדברים, באלו הסוד יגנז שלא משה שבקש וזהו דאורייתא. אור,רזין (יהל

בנדפס) 56–57 עמ' רנד: .שמות

התניא בעל קל"ז)גם שרוב(דף יעקב, עין שבספר אגדה שהיא התורה, פנימיות בעשרה "ללמוד הדריך:

ה' דרכי הן שבה והנגלות האריז"ל, בכתבי כמבואר אדם של עונותיו ומכפרת בה, גנוזין התורה סודות

עכ"ל. האדם" בהם שילך

גוטמאכר אליהו רבי הגאון כתב לדורנו וילנא,וקרוב ש"ס במהד' המסכתות, בסוף דבריהם שהובאו (מהגאונים

מגריידיץ") "הצדיק גוטמאכר"ונקרא ר"א "חידושי מסכתבספר על דבריו תשל"ט, שנת ירושלים, מכון (הוצ'

ע"א) ב חיבור,תענית איזה לחבר שבא מי וכו' "הנכון לבו(עליו): שיפתח דעת החונן לפני רחמים לבקש

בלימוד כמו הכרח כך כל אין הלכה בלימוד ואמנם הקדושה. שבתורתנו והנפלאות הגדולות ויראנו

טוב שוחר במדרש איתא ולכן פלאים. פלאי אוצרות בה שגנוזות כ"ח)הגדה, פרק 'כי(תהלים הקרא על

י ר' בשם השם", פעולות אל יבינו יהודה'לא 'אפיקי הספר והאריך האגדות. אלו ליבהושע יהודה (הרב

תקס"ג) לבוב בעשרהעדיל, מעוטף האגדות מן שהפנימיות הוא, שכן לברר מספרו הראשון בדרוש

האריך [ואח"כ השם' פעולות אל יבינו לא 'כי המאמר והוא באגדה. מה היודעים המה ומעטים לבושים,

וכו' בהלכה] ולא באגדה דורש שהחכם אחרי רק היא שמחה, להקב"ה הגורם קדיש, שאמירת להוכיח

ולכן גבול. אין ולאגדה גבול, יש שלהלכה אגדה, מדברי בשורשו העומד התורה ונפלאות דגדולת וכו'.

במעט שאף יען באגדה, הזאת תורה התגלות בתר מבורך, רבה, שמיה או הגדול', שמו 'יהי לומר נקבע

פקעיות כשתי שהיה העולם דבריאת דוגמא והיא סוף, אין עד ולחקור להרחיב כך כל אפשר אגדה



äîã÷ä43

בתרא בבבא לפרש יש יותר ולענ"ד ע"א. יד בחגיגה כדאיתא די, ואמר הקב"ה בהם שגער עד ונתרחבו

ע"ב) אשר(קמה הנצרכים דברים המה 'נכסין' הכונה אגדות. בעל הוא זה פומבי עתיר וכו', נכסין עתיר

הבתים כמו לכל, [וידועים] בפרסום הם 'פומבי' אבל ובתים. וכרמים שדות שכולם בלעדם, סגי לא

הוא וכן הצינה, ומן המטר מן להגן מקום הוא הפנימיות אשר הנצרך, תכלית עובר כל שרואה הבנוים

עכ"ל. האגדה"

פנים בה מפרש מהלומדים ואחד אחד כל כי גבול", אין ש"לאגדה דבריו לפרש נ"ל המעתיק: הערת

סוף) אין זה, ולדבר והבנתו. נפשו שורש לפי שונים

האגדות. ענין של הללו ההבנה אופני שני "אגדה" בשם נכללים ובאמת

בזהר(א) אמרו לרחל" יעקב "ויגד הפסוק על הסודות: רצג.)ענין דף רזא(ח"ג דכולא אוקמוה "הא

נ:)דחכמתא" ח"ג רלד:, דף ח"א עיין חברון...(וכן עד "ויבואו האצילות. מן ונפיק" "נגיד מלשון הוא כי .

מהימנותא" כל זה ובלימוד אגדה. בנדפס)זו 35 דף קנט:, ויקרא אור, יהל .(הגר"א,

כמים"(ב) אדם של לבו שמושכת להגדה "שדומה שאמרו המוסר לימוד עה.)ענין דף משען(יומא "וכל .

באגדה" כמים אדם של לבו שמושכין אגדה בעלי אלו יד.)מים, .(חגיגה

בני של לבם ומושכים מוכיחים שהם לפי 'מצדיקים' נקראים אגדתא הדורשים "ואותם הגר"א: כתב וכך

השי"ת" לדרכי נ"ט)אדם פסקא ולוז'ין, לגר"ח ראש, כתר וע"ע כ. י, משלי ברורה"(על "משנה כתב וכן (סי'.

ו') ס"ק אתר"צ המדריכים באגדה השומעים לב להמשיך גם שבת, הל' לרבים... ללמד אז יהיה "והעיקר

שמים". ליראת האדם

כך על ענה אגדה". דברי על סומכין "אין שאמרו הקדמונים הגאונים בדברי לעיין ראוי זאת ובכל

'אין שאמרו מה בעצמו זהו כפשוטה... האגדה לפרש אגדה דברי על לסמוך שאין לומר "רוצה מהר"ל:

נעלםמשיבין דרך על אמרו אותה האומר אפשר כי משל)באגדה'. יהיו(כלומר, שלא האומר אבל ...

בעוה"ב" חלק לו אין כך האומר בסיני, שנאמרה תורה שאר כמו תורה דברי בארהאגדות הגולה, (באר

קל"ה) דף .ששי,

הגדה'? אצל לך 'מה אמרו למה עמוקית, השגה הם האגדות אם תתמה, "ואל : שם כתב (חגיגהועוד

מכל,יד.) מעולה ההלכה שלעולם קשיא, זה דבר שאין הלכות? דברי על יותר למודיהם נקדים לא למה

ההלכה כי התורה(היא)וזה חכמת אגדה דברי כל אבל המעשה... היא התורה ותכלית המעשה... שלמות

באגדה' עסוק הכל, יוצר את להכיר רצונך 'אם אמרו זה שעל אחר)היא, בנוסח מ"ט עקב, עכ"ל.(ספרי,

לחשוב, עלינו מה לומדים אבל לעשות, מה לומדים לא מהאגדות שאמנם מהר"ל כוונת כי דביר ר"ש מו"ר (והעיר

ה') בעבודת מחיובנו חלק זה .וגם

והמדרש התלמוד בעלי של במחשבתם עלתה "מה צל"ח: לספרו בהקדמתו ביהודה" ה"נודע כתב וכך

לסוף לרדת ידלנה לא תבונה איש גם כאלה עמוקים מים כי ידעו והם וחתומים? סתומים דברים לדבר

אכן... הסוד. זאת)עומק ויופיע(בכל פיהו' מנשיקות 'ישקני בנו שיקוים נזכה כאשר תועלת רב בהם יש

דברי לימודנו ע"י לנו הגיע אשר טוב רב ונדע נשכיל אז חיים, אלקים דברי ונשמע ממרום רוח עלינו

אותיות לילד מלמדים כיצד נפלא משל שם מביא והוא עכ"ל. מבין" לאינו אף עתה, לעת האגדות

רבים, ספרים ואף וחוברות מאמרים לקרוא וידע האותיות את יחד יצרף לעתיד כי יודעים כי אלף–בית,

במדרש לדבריו יש ורמז יחכימונו. לבוא ולעתיד "אותיות", לומדים רק אנו בעוה"ז כן בחכמה. וישכיל

ד')תנחומא למדין(תבוא, להיות עתידין שהכל למה? בעוה"ז, לישראל לינתן צריכה התורה היתה "לא :
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יודעין הכל יהיו בעוה"ב, ללמדם הקב"ה שכשיבוא בעוה"ז? להם ניתנה ולמה לעוה"ב. הקב"ה מפי תורה

תורה" מעלה, של חכמה "נובלות אמרו ולכן עסוק". הוא פרשה ז)באיזה יז, רבה בראשית כלומר(מדרש .

בסילוק רק להבין נוכל זאת כל אשר התורה, אור זריחת עוצמת עצם מן כהה אור רק כעת בידינו יש

אדמות. עלי האדם חיי גמר לעת חומריותנו,

במתיבתא להכנס יזכה לא בעוה"ז, עסק לא שהאדם תורה חלקי באותם נורא. מוסר שומעים אנו ומזה

לשמוע התניאדרקיע בעל הרב שו"ע כתב וכך הנשמות. בעולם הקב"ה, מאת תורה,שיעורים תלמוד (הל'

פ"ב) להביןסוף יזכה לבוא ולעתיד להבין, יוכל שלא בדברים גם התורה בכל לעסוק לאדם יש "ואעפ"כ

עכ"ל דעתו" מקוצר השיגה ולא בעוה"ז בה שעסק התורה כל קפה.)ולהשיג דף ח"א בזהר משמע,(ומקורו .

כזה. לאדם ואבוי ואוי הנצח, בעולם וחלק גישה כל ממנו ימנעו בהם, עסק שלא תורה חלקי שבאותם

משלי במדרש מפורש קנ"ה)וכך סי' סוף לאו"ח, הלכה בביאור להלכה הובאו והדברים י', ר'(פרק "אמר :

כלום לו אומר לפניו בא שת"ח וכיון לדון... הקב"ה שעתיד הדין, יום קשה כמה וראה בא ישמעאל

מכאן ששנית. ומה שקרית מה לפני אמור והודית, הואיל הקב"ה לו אומר הן. אמר, בתורה? עסקת

שיש מי בא משנה... בידו ואין מקרא בידו שיש מי בא בידו... תפוס יהא אדם שקרא מה כל אמרו

שבשעה שנית? ולא אגדה למדת לא למה הקב"ה לו אומר כהנים... תורת בידו שיש מי בא הלכות... בידו

ישראל...". של לעונותיהם ומכפר מוחל אני ודורש יושב שהחכם

מהר"ל חז"ל. של מאמר בביאור לאבות)ונסיים לפירושו הקדמתו אינם(בסוף הגשמים ימי ..." כך: מביא

תורה וצריכה צלולה, אדם של דעתו ואין דדינא כיומא דמטרא יומא דקשה התורה, לעיון כך כל ראוים

ענג ביטול זה שהיה בשבת ומכ"ש עליהם. שקשה בתורה הורגלו שלא אדם בני שכן ומכל צילותא,

בשבת דאגדתא בספרא מעיינים היו לקיש וריש יוחנן ר' כמו גדולים חכמים ואף ס.)שבת. ולמה(גיטין

משמחת האגדה ואילו שבת, ענג ביטול להם זה היה כי טעמא היינו כרחך על אלא בחול? ולא בשבת

עכ"ל. אדם..." של לבו

עמדן מהר"י הוא הרי המסייע תנא לו סעודתומצאנו זמירות אחרי השבת, ביום מדרש קביעת הל' (בסידורו,

תתטו) דף ח"א אשכול במהד' שלאהיום, בעומק... הגמרא בלימוד עצמו יטריד שלא לומר צריך "ואין

בחול. שעוסקין כדרך ביגיעה בו עלמא")יעסקו עליהון "יקיר לז: דף נדרים מן שלו הלימוד(וראיה שאפילו ...

עסקו לקיש וריש יוחנן שר' מפרש מהר"ל כלומר כבד". כמשא יהא ולא תענוג להיות צריך הקדוש

כמים". אדם של לבו "שמושכין לעיל שהובאו חז"ל וכדברי שמחה להם גרמו כי באגדות

סודות כל יש שבאגדות הנ"ל, השני באופן גם ור"ל יוחנן ר' על המאמר מפרש עמדין הר"י באמת אבל

ס.: לגיטין בגליון דבריו הם וכך זה. נשגב בלימוד עסקו הם המלכות, יום בשבת, דוקא ולכן התורה.

אלא החול בימות מעיינין היו ולא ; 'קבלה' קורין שאנו הוא האמת וחכמת תורה סתרי של ספר "נ"ל

והלכ וכיבדינין למיגמרייהו, דתקיפי והלכות בדינין עוסקין היו לא ובשבת ישראל. יעשה מה לדעת ות

דאמרינן לז:)הא קורין(נדרים הלב(כצ"ל)'אין שמושכת אגדה בדבר בשבת מעיינין והיו דיקירי'. אגב ...

זה ואין היא... קדשים קדש הנעלמה, בחכמה ולהבין להשכיל מסייעת היום וקדושת שבת, ענג מפני

בה"א הגדה שנקראו מעשיות ספורי של המלה(כצ"ל)אגדה הבנת של אופנים ב' לפנינו הרי עכ"ל. "

האנשים. של שונים בסוגים מתקיימים ושניהם "אגדה",

מחמת לא להזניח לאדם אין ביותר. וקדוש נשגב הוא האגדות שלימוד הנ"ל מכל בידינו עולה בסיכום,

ולא(א) בהן ענינים כמה מבין הוא,(ב)שאיננו ריק "אם קלי–ערך. בעיניו נראים שהנושאים מחמת

בתורה" יגעין אתם שאין מפני ריק הוא א)מכם א, פאה .(ירושלמי,
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באגדות הגנוזים סודות דברי טו.

דרבה המעשים כמו בש"ס שהן הגדות והן ברמז, גנוז והוא וכו' משה סוד כי "והענין הגר"א: כותב כך

חנה בר עג.)בר בתרא ע"ב)וסנחריב(בבא צה ובהן(סנהדרין בטלים, דברים כמו ח"ו הנראה לפי שהן

'מחולל וזהו לו. ניתן ולא הדברים, באלו הסוד יגנז שלא משה שבקש וזה והתורה. האורה כל גנוז

ה)מפשעינו' נג, לו'(ישעיה תואר ואין 'נבזה וזהו ג)וכו'. נג, וזהו(ישעיה שבתוכו. הסוד יתגלה ולעתיד

הסלע" הכאת ע"י] [זאת וגרם לעתיד, שיתגלה החדשה 57–56)התורה עמ' פקודי, פרשת אור", "יהל .(ביאור

ואחלמה" שבו ב"לשם אלישוב שלמה הרב כתב 177)וכן עמ' הדיעה, מלובשים(ספר הם זה "וע"י

ושמחה" ששון מעשה כמו עליהם, משתוממת אדם של נפשו אשר ודברים ע"ב)בסיפורים מח (סוכה

שוב זה על וחזר 305)וכו'. דף שלא(שם, נוכראין וקליפין בלבושין עלמא בהאי התורה מתלבש "ולכן

להם". הדר ולא להם תואר

כי מעוטה, שתועלתו או החשיבות קל שהוא לחשוב אין בתלמוד שהובא "הדרש רמב"ם: בדברי ונסיים

יעויין שאם לפי הנפלאים. והענינים העמוקים הרמזים מן כולל שהוא במה מאד גדולה לתכלית הוא

הענינים מן מהם ויתגלו ממנו, למעלה שאין מה המוחלט מהטוב מהם יובן הדרשות באותם מעמיק עיון

דורותיהם. הפילוסופים בו כילו אשר וככל המדע, אנשי הסתירו אשר ככל אמיתיים וענינים האלוהיים

] בהם הרמב"םוכשתביט [וכאן ממנו למעלה שאין מה המושכל נגד בהם תמצא בפשוטם בדרשות]

אלא התורה בעסק וההשתדלות הלימוד עם לעשות לאדם ואין וכו'. וכו' כן]. עשו מדוע סיבות מונה

בכתבי הכמוסים הסודות לו ויגלה ויעזרהו דעת שיחנהו ויתחנן לפניו ויתפלל לה' ליבו את לכוון

מתורתיך' נפלאות ואביטה עיני 'גל אומרו והוא כן, עשה דוד שמצאנו כמו יח)הקודש, קיט, (תהלים

יט) עמ' קאפח, הגר"י מהד' לזרעים, הקדמה למשנה, הרמב"ם .(פירוש

חכמים דברי ומיצה, משל 'להבין באומרו המלך שלמה רמז זה ענין "ועל כתב: שם הבא ובעמוד

ו)וחידותם' א, נזדמן(משלי שאם ראוי ולכן ברמז. האלוהיים בענינים [חז"ל] חכמים דברי כך ומשום .

ייחס אלא הדברים לאותם החסרון ייחס שלא דעתו, לפי המושכל נגד שהוא דבר מדבריהם [ללומד] לו

שלא על מאד להצטער לו ראוי מבינתו מאד רחוק שפשוטו ממשליהם משל וכשיראה לשכלו. החסרון

הריחוק" בתכלית האמתיים הדברים כל אצלו שנעשו עד הענין, כ)הבין עמ' .(שם,

*

בשו"ע מובא זצוק"ל. דביר שמואל הרב מו"ר הדיין האשכולות איש לטוב ל')ייזכר סעיף רמב :(יו"ד

במי רק הזה, בזמן בהם שנוהגים וחילוקים הפלפול שלימדו במי תלוי אינו הרבנות עיקר אלו "ובימים

אודותיו כתבתי וכבר מו"ר היה כזה עכ"ל. והיושר" האמת על והעמידו והעיון ההלכה פסק שלימדו

חז"ל של אגדותיהם בהבנת גם לתורה". סייג "מסורת בתחילת וכן רמח"ל" "אוצרות ספרי בהקדמת

האגדה" "אוצר בספר להביא וזכיתי ודרך, שיטה ממנו תשנ"ט)קבלתי שנת מישור, ממאה(מהד' למעלה

מפיו ששמעתי ממנו)ביאורים שהבאתי פריטים 124 רשמנו ההוא, הספר שבסוף ענינים מפתחות כאשר(עיין .

הרבים. את לזכות ממשיך הוא חיים בחיי נמצא שהוא עכשיו וכן הרבים, את מזכה היה אתנו (ראההיה

מחייוי") יתיר אשתכח עלמין "בכולהו עא: דף ח"ג מבחייהם"זהר יותר במיתתם צדיקים "גדולים ז. (חולין

.ע"ב)

השונים בשמותיהם ספרים ממאה למעלה ע"י זה בספרי נסתייעתי ישבעז"ה לדוגמא כרכים, 140 (והם

וכו') כרכים" חמשה דבר" ב"העמק כרכים, חמשה תמימה" בנוסףב"תורה וזה שונים. מחברים משבעים שהם
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לקוטי". בתר "לקוטי בספר מהנמצא מדבריהם פנינים שהעתקתי אחרים ספרים חמשים של לרשימה

המלבי"ם" "אוצרות בס"ד שחיברתי נפרד בספר הזה. במבוא מפורט עמ'והכל הספרים, יריד (מהד'

העתקתיקטז–קכז) ולא חז"ל. אגדות ביאר או הזכיר המלבי"ם היכן מקורות 420 של רשימה פרסמתי

לאחרים מקום והשארתי לשם. לפנות המעוניין ועל זה, בספר כאן פעולתיאותם על ישלימו שעוד

העתקתי לא מהם הנוספים מהספרים הם)ביאורים רבים מהם(כי הספרים מאותם להעתיק יוסיפו וגם ,

סוף. להם שאין כמים הם תורה ודברי מדבריהם. מקצת רק הבאתי כמובן כי הבאתי,

רק הוא שלקטתי מה כי ידעתי זה. שבספר הדברים באסיפת שעזרני עולם לבורא והתהילה השבח

הים" מן ע"א)"טיפה סח סנהדרין אחרים(עיין מאספים של ספרים כמה עוד בעולם כבר קיימים וכן .

חז"ל" אגדות "ביאור ספר כמו כברכתו. איש איש זה, גולדשטוף)במקצוע דניאל המסכתא"(להרב "פניני ,

הערץ) נחמיה חז"ל"(להרב בהגדות "שיעורים גבהרד), חנוך עוד(להרב אחרינו שיבואו חזקה ותקותי ועוד.

ויאדיר". תורה "יגדיל וכהנה. כהנה ופרחים ציצים שיוסיפו חכמים תלמידי

חכמים, לתלמידי המשמש דברי כן

צוריאל יחיאל משה

המוסר אוצרות של: ומלקט המחבר דעת, לאדם החונן חלקים)בעז"ה יחזקאל(ב' בית חלקים), מגדל(ב' ,

התורה אור גימטריאות)עוז, הגר"א,(על אוצרות רמח"ל, אוצרות מהר"ל, אוצרות הרמב"ם, אוצרות ,

אוצרות המלבי"ם, אוצרות אמונה, אוצרות הכהן, צדוק ר' אוצרות הירש, רש"ר אוצרות הנצי"ב, אוצרות

הראי"ה אוצרות והקבלה, חלקים)הכתב לתורה(ה' סייג מסורת הראי"ה, פניני מלא, כתב על חלקים, (ג'

במקרא) התורהוחסר אוצרות חלקים), האגדה(ב' אוצרות חלקים), לארצנו,(ב' קוממיות ציון, דרישת ,

תפדה במשפט הירושלמי)ציון לימוד עצומה(על דשמיא סייעתא ראיתי חוברות. כמה ועוד חמדה, ארץ ,

מעשי "וכל מלובלין: הכהן צדוק ר' כדברי הספרים, הפצת בעת וגם הכתיבה בעת גם הלימוד, בעת גם

לנו' פעלת מעשינו כל 'גם כמ"ש הש"י מעשי הוא יב)האדם כו, ט')"(ישעיה פסקא 8 דף לילה" .("רסיסי
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íéðéò çúô ,à"ãéç J Lúååöîä

שמע åäéìàקריאת ïéò ;íìùä ç"ìö J Läðåîà ìù äðåùàø äåöî àéä éë åæá ìéçúäN J

שמע קריאת ãçàäקורין äìéôúá éë ,ãéçé ïåùìá "àøå÷" àìå ,íéáø ïåùìá "ïéøå÷" åøîàN J
Låîöòì àøå÷ ãéçé ìë ,ïååëì íéëéøöù òîù úàéø÷á ïë ïéàù äî ,åúáåç éãé òîåùä åøáç àéöåî

åäéìà úåðù ,à"øâ J

בתרומתן לאכול נכנסים שהכהנים èòîì?משעה àá éî úà ?"íéðäë" øéëæäì òåãî ò"öN J
íìùä ç"ìö J Läæì áåùéäå

בתרומתן לאכול נכנסים שהכהנים Líéðäëìåמשעה äìéëàì äù÷åä òîù úàéø÷ù íòèN J
'æ 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,÷åãö 'ø J

יומא טהר וטהר", השמש æ"ובא ,áë àø÷éå ,äìá÷äå áúëä J

פתו לאכול נכנס שהעני Jמשעה Lêùåçá ìëàé àìù éãë íéã÷î àåä ,øð åì ïéàù ïåéëN J
á"ò÷ à÷ñô ,úåëøá ,åäéìà ìå÷ ,à"øâ

Eâ óã

משמרות ãג' ,æè ÷øôá ïëå ;æ ,àé úåîù ,ééçá åðáø J

משמרות çåøג' ,ùôð íéàø÷ðä ;úéìëùäå úéðåéçä ,úéòáèä ùôðä çë éôì åìà íé÷ìçN J
áåø äìéìä òöîàáå ."øòåð øåîç" åøîà ïëìå åúåéøîåçá ãåøè íãàä äìéìä úìéçú .äîùðå
íéáìë" ïëìå ,íé÷éæîå úåçåø íìåòá æà íéèèåù .úéðåéçä ùôðä ÷ø íá ìòåôå íéðùé íìåòä
äøåúäî "÷ðåé ÷åðéú" ïîéñäå ,äìéôúìå äøåúì íå÷ì íãàä íéëùî äìéìä óåñáå ."íé÷òåö

äìòáî úù÷áîä ìàøùé úñðë åæ äìòá íò úøôñîä äùàäå ."êååøé äéãã"(ä"á÷ä)Läéëøö ìë
à"ùøäî J

משמרות çîג' 'îò ,úåùøã ,ì"øäî J("äìåâä øàá" óåñá ñôãð)99 ìàøùé çöð ,ì"øäî ;÷øô)

(çé

משמרות ÷èöג' øîàî ,íéøôà úåììåò J

משמרות ëג' ,á úéùàøáì í"éáìîä J(øåà äøåú)

משמרות ä'ג' úéá úò ,äëåðçì 'à ùåøã ,çé ùåøã ,íéúòì äðéá J(èì÷ óã)
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משמרות àéג' ùøã æ"éø óã ,à"ç ,ùáã úåøòé J

משמרות Jג' Läìéì ïúãî éë ,úåäîà 'ã ãâð úåøîùî 'ã øîàã ïàîå .úåáà 'â éôì øáñ éëN J
á÷òé ïåéò

משמרות áג' ,à äéòùéì à"øâ J

משמרות íãàäג' úåøçá éîé ïåùàø ùéìùN J(úååàú)äãéîò éîé 'á ùéìù ,(ãåáëå ñòë)ùéìùå ,
ñ éøåáéãå úåðöéì éîé ïåøçàúåãâà ìò à"øâä éøåàéá ,à"øâ J L÷ø

משמרות éðòג' úçðî J("øðì êåøò" øáçîî)äøåúä úðâä ïéðòáå ä"ã ,éúå÷åçá úùøô óåñ ,óã)

(à øåè æò

משמרות çëJèéג' 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,÷åãö 'ø J

משמרות äøåú.ג' ãåîéì ìåèéá ìò äéä âåøè÷ä ,øòåð øåîç ,ïåùàø úéá àåä äðåùàø øîùîN J
íéáìë úôéì÷ ,òøä ïåùì ìò âåøè÷ä ,éðù úéá ,éðù øîùî(.çé÷ íéçñô)úéá ìåî 'â äøîùîå .

"åäáäåàå ìàøùé øòð éë" ÷åðéú æà ,'â(à ,àé òùåä)äìòá íò úøôñîå ,(ä"á÷äå ìàøùé úñðë)J L
øáãì ïîéñ ãåò øîàå ä"ã òãéåäé ïá

ברקיע משמרות ë'איכא 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,ïäëä ÷åãö 'ø J

כיונה מנהמת כארי, åìâשואג éë ,äéøàë ìå÷ä òîù ïåùàø úéá ïáøåç éîéá äéäù äéîøéN J
ìò øîàîä ìòá éñåé 'ø ìáà ;äéøàì áùçðä äøåú ãåîéì úåëæ íäì äéäå øâñîäå ùøçä ìááì
íàøåáá íé÷áãù úåëæá àìà ,äøåú ãåîéì úåëæ éìá ìááì åìâ éðùä ïáøåç éîéá äéä äðåéë ìå÷

úðîàðä äðåéä åîëäâåæ úáìéôðëì íéáùçðä ,úååöîä åîéé÷ éë äðåéì åìùîð øîàð åà :÷éúòîä úøòä)

((.èî úáù) äðåéíéîëç úëéîñ J L

כיונה מנהמת כארי, éçשואג ìë éðéò J

כיונה מנהמת כארי, á÷òéשואג ïåéò J Läðåéì íòôå ,éøàì åìéùîä íòô òåãîN J

כיונה ì"æçNמנהמת J(ä ,äåöú ,àîåçðú ;âñ ,à íéøéùä øéù ùøãî)íéðåîà úøîåù äðåéäù åøîà
Läðåéì äîåã äæáå "äøöá éëðà åîò" åéìò øîåàå .ìàøùé íòì íéðåîà øîåù ä"á÷ä êë .äâåæ ïáì

íéä ééà J

כיונה מנהמת כארי, äîåìòúשואג ãéâî J

בעלה עם מספרת אשה אמו, משדי יונק øîàתינוק àì òåãî íâå ,÷åðéúá ìéçúä òåãîN J
íìùä ç"ìöä äðäå ä"ã òãéåäé ïá ;íìùä ç"ìö J L?åúùà íò øôñî ùéà

בעלה עם מספרת ãëאשה 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,÷åãö 'ø J

ìàåîùמקונן éðéò J Lïáøåçä éøçà à÷åã úåøîùî åðù òåãîN J

אומות לבין והגליתים היכלי את ושרפתי ביתי, את החרבתי שבעונותיהם לבנים אוי
æהעולם ,à íéøéùä øéù ìò à"øâ J
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היכלי את ושרפתי ביתי, את Lõøàáהחרבתי "éìëéä" ,íéîùáù ùã÷îä úéá äæ "éúéá"N J
úåãâà ìò à"øâ J(úåëøá)

היכלי את ושרפתי ביתי, את íéìùåøéáהחרבתי àåáà àì" ù"îë ,áøç äìòî ìù úéáN J
"äèî ìù íéìùåøéá àåáàù ãò äìòî ìù(à"ò ä úéðòú),à"øâ J Läèî ìù ùã÷îá àéä äôéøùå ,

ãò÷ à÷ñô ,úåëøá ìò ,åäéìà ìå÷

ירושלים מחורבות אחת לחורבה ונכנסתי בדרך מהלך הייתי אחת פעם יוסי ר' אמר
ìלהתפלל øîàî ,íéøôà úåììåò J

לטוב זכור אליהו ñééåå,בא ìàåé ãåã áøä J L"áåèì øåëæ" íéìîä úà åôéñåä ïàë òåãîN J
íéùãç íéãâî("äîåìòú ãéâî" éøáã äçåãå)

הפתח על לי ושמר לטוב זכור אליהו åäéìàìבא øîåì çúô àì éñåé 'ø òåãî ò"öN J
ä"á÷ä ìù åîù øéëæäù ïåéë ìáà .ãù àåä àîù ùùç äìéçúá àìà ?íåìùé úáù ,"íåìù")

(á"òäìèáì íéîù íù é÷ôî àìã éøéîâå(à"ò â äìéâî),äëøá úôñåú J Lãù åððéàù òãé æà ,
âé ,æè úéùàøá

ומורי רבי עליך á÷òéשלום ïåéò J Líåìùá åäéìà êøáì íéã÷ä àì åîöò éñåé 'ø òåãîN J

ומורי רבי עליך íéðéòשלום çúô ,à"ãéç J

ומורי רבי עליך åàשלום ãéîìúì áøä éë åáúë á"ò âò àî÷ àááá úåôñåúä éë ò"öN J
øùôàå ?"éáø" úìî åôéñåä íäéðù ïàë äîìå ,øúåé àìå "êéìò íåìù" ÷ø øîåì êéøö åøáçì
ïéàå "àéä íéîùá àì" éøäù ãåòå ."éáø" éðùì àåø÷ì øúåî åéðò àåä íàù åðòéîùäù øîåì

åîò å÷åîéð éñåé 'ø ìáà .åäéìà éôì íé÷ñåô(.æñ ïéèéâ)àåä éë "éáø" åäéìàì àø÷ éñåé 'ø ìáà
øùéä øåà J Läàåáðá åáø(éñåé 'ø ä"ã .æñ ïéèéâ ìò åéøáãá óéñåäå êë ìò øæçå)

"זו" לחורבה נכנסת מה íìùäמפני ç"ìö J L?"åæ" øîà äîìå ,øåñà äáøåç ìëì éë ò"öN J

דברים ג' ממנו למדתי שעה íéîùáבאותה àì" àìà ?"äòù äúåàá" øîåì óéñåä òåãîN J
,ùôðá äìâúîùë øåîà äæù ÷ìéç "øôåñ íúç"ä ìáà .úåëìä íåù åäéìàî íéãîåì ïéà "àéä
äòù äúåàá" à÷åã ïëì ,åôåâá åúåà äàø ïàëå .åðîî íéãîåì ïë ,åôåâá åúåà íéàåø íà ìáà

éðåùøâä èå÷ìé J L"åðîî éúãîì("éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî)

קול ÷ìå;בת úá ä"ã à"ò àé óã ïéøãäðñá úåôñåú J L"ìå÷ úá" ìù úåéåòîùîä ìë øåàéáN J
,142J143 'îò ,÷ãö øáåã ,ïäëä ÷åãö 'ø ;'æ ÷øô ,úåãâàä úåëåìäú ,ïøèù äéøëæ óñåé 'ø ïåàâä

;145(195J198 'îò ,äëøá øä 'ãäî)ìå÷ úá :êøò ,úéãåîìú äéãôåì÷öðà ò"ò ;

כיונה éøàëמנהמת âàåù ä"ã ìéòì ïééò J

כיונה äâååéæìמנהמת úåðîàð ìù ìîñN J('à ,äáø íéøéùä øéù ùøãî)à"øâ J L

מבורך הגדול שמיה יהא ועונין מדרשות ולבתי כנסיות לבתי נכנסין שישראל בשעה
êåúéçá :"åçë ìëá" ùåøéô .äðåîà úàø÷ð åæ ïéà äðáä éìá éë ,áìä úðååëá àåä åúøéîà ø÷éòN J
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,ùâãåî ïôåàáå íéúôù110J112 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Lïåéôøá äøéîà àìå(àé ÷øô ,äãåáò);
110 áë ÷øô ìàøùé çöð

מבורך הגדול שמיה יהא ועונין מדרשות ולבתי כנסיות לבתי נכנסין שישראל בשעה
øîåìë "äéçéùî áø÷éå" åðôñåä íù éë "àáø äéîù ùã÷úéå ìãâúé" ïî øúåé äìåãâ åæ äù÷áN J

íéðéò çúô ,à"ãéç J Låðîöò úáåè íâ åðååéë íù

בראשו מנענע íéðéòהקב"ה çúô ,à"ãéç J

בניו את שהגלה לאב לו ומה כך, בביתו אותו שמקלסין המלך êìîá,אשרי ìéçúäN J
åøîé íà íéãáòä ùðåò ïéðòì ìáà .êìîì íéúøùî íéãáòä ,úåëìî éëøö ïéðòì éë .áàá íééñå
'ø J Líëðçì éãë ÷ø íúåà ùéðòî àìà åéðáá íå÷ðé àì áàä ìáà .íìñçì àéä äî÷ðä ,åøáã

á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà á÷òé

בניו את שהגלה לאב לו íéîøåâמה úåîåàä ïéá ìàøùé éë .äðéëùì áø øòö úîøåâ úåìâäN J
õøàì õåçá íéðåöéçì òôù òéôùäì çøëåî 'äù(÷"îø ô"ò)ïá J Lìàøùéì ãñôä íâ äæá ùéå

òãéåäé

בניו את שהגלה לאב לו Låòôùîמה íéðåæéð åéðáùë "áà"å ,åìåë íìåòì "êìî" àø÷ð 'äN J
à"øâ J

Eá"ò â óã

משמרות ד' משמרות, éçäNג' Jíìùä ç"ìö J Lúåàø÷îä úà åùøã ãöéë àåä íäéðéá ÷åì

משמרות ד' משמרות, úåøîùî,ג' 'ã ùé íééðçåø íéðéðòì éë .íééç íéäìà éøáã åìàå åìàN J
úåøîùî 'ã ä"ã åäéðá J Lúåøîùî 'â ùé íééöøàìå

מת של דבריו אלא המת לפני אומרים åúøåá÷å,אין úîä éëøö ìò ÷ø íù øáãì øúåîN J
11 'îò úåëøá ìò éøéàîä J Läúéî éðéðò úçëåú êøã øôñì åà

חכם גערת לשמוע "טוב כתב: 609 א פרק ב' מאמר גאון, שבר בתשובה", על "חיבור [ובספרו

זה ואל וכו'. בשבחו שמאריכים הכסילים ושבח שיר משמוע לשבחו, המת לקרובי מחניף ואינו וכו'

כל יפשפש שם עמידתם שמתוך מת, של דבריו אלא המת לפני אומרים אין בברכות, [חז"ל] כיוונו

במעשיו"] איש

מת של דבריו אלא המת לפני אומרים ãëøאין 'éñ à"ç æ"áãø ú"åù J

מת של דבריו אלא המת לפני אומרים íìùäאין ç"ìö J Låéúåîà 'ãì õåç øúåî íàN J

מת של דבריו אלא המת לפני אומרים éô'אין J Låééçá úîä øîàù äøåú éøáã åðééäN J
á÷òé ïéò ìò ó"éø

בנשף" ÷áô"קדמתי 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,ïäëä ÷åãö 'ø J

נישפי ãתרי ,à úéùàøá ,åäéìà úøãà ,à"øâ J
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כסוס מתנמנם היה לילה חצות íù,עד "áèéä øàá"áå ,åè óéòñ ã 'éñ ç"åà ò"åù ïééòN J
í"éáìîì "íééçä úåöøà"á äëåøàá ïëå ,íù "äáåùú éøòù" ïëå(é ÷"ñ ã 'éñ äãåäé õøà)óë ïëå ,

ù"ùø éøáã àéáä æ ÷"ñ 'à 'éñ ,íééçä÷ø ïùéä ìáà .úåöç úãå÷ðá ïåùéì àì àéä àãéô÷äù
Léîùð íéùùì áùçð àì ,ììëá ãò àìå æà ãò

דליליא בפלגא קם íåìùäדוד ,ùåøãì úò ,âì ùåøã ,íéúòì äðéá J(àëøJëø 'îò)

ותשבחות בשירות ואילך מכאן תורה, בדברי עוסק היה לילה חצות úâøãעד éôì éëN J
ìò ,äìàù ÷îòäì äîã÷ä ,á"éöðä J Läøåúî øúåé ääåáâ àâøãá ïä úåçáùúå úåøéù ãåã

27 óã ,éàçà 'øã úåúìéàù

בו מנשבת צפונית רוח לילה חצות שנגיע כיון וכו' תלוי היה çåøäכנור éðéðò é÷åìéçN J
øåðë :êøò ,êåøò J Líåéä úåòù êùî

à"òכנור æè ïéøãäðñ ìò à"ùøäî J

צפונית â"é.רוח úéùàøá ùãç øäæå ,é"ùø ïééò J

בתורה ועוסק עומד דוד היה מיד מאליו, מנגן והיה בו מנשבת צפונית ò"öNרוח J
ìáà ,àéää äòùä ãò íâ ãîåì äéäù àìà ?øøåòúî äéä ãéî åà ,õé÷î äéä ãéî ì"ö äéä

à"ò æè óã ïéøãäðñ ìò à"ùøäî J Lãåîìì åéìâø ìò ãåã í÷ øåðëä ïâðëå .íðîðúîë

צפונית äìãáäרוח çë ùé íùî ,åáìáù äðéá çëî øøåòúä ãåã ."äðéá" úãîî àéä éëN J
à"øâä J Léåëùä àøå÷ úåöçá ïëìå ,òøì áåè ïéá äî äðçáäå(243 óã øäæ éðå÷éú ìò)

עמך המלך, 'אדוננו לו ואומרים אצלו ישראל חכמי נכנסו השחר עמוד שעלה וכיון
וכו' להם אמר פרנסה, צריכין àìàישראל ?êë äðòå êë åìàù íåéå íåé ìëá íåìë ò"öN J

äùøãä äàáåäå .åìàùù äî äæ úçà íòôå ,ìàøùé íò ìù íéðåù íéëøö ìò ìåàùì íåé ìë åàá
àø÷îä øàáì éãë ïàë(ãìJâì ,æë à"éäã)íéîëç úëéîñ J L(á÷òé ïéòì ,óñåé óðòá àáåî)

מזה זה והתפרנסו øîåìëלכו ,òéáùî õîå÷ä ïéà :åì åøîà .äæì äæ ä÷ãö åðúéù øîåìëN J
,øúåé áçø òôùá åðúé íéøéùòäù øîàú íàå .úåøúåî íéùøåã àìà èòåîá ÷ôúñî åðéà íòä

à"ò æè óã ïéøãäðñ ìò à"ùøäî J Líéìùî 'á åøîà ïëì .åúééìåçî àìîúî øåáä ïéà ìáà

מחוליתו מתמלא הבור äðùäואין ìë .åãøéù íéîùâ éîî úåøåáä åàìîúä íã÷ éîéáN J
,äðè÷ ïáàá äñåëî àåä óà ,éåìâ ïè÷ íå÷î ÷ø åøéàùäå åìåë èòîë äñåëî øåáä äéä äìåë
øåáä ïéà åøîàå .øåáä ìë úà äñëîä áçøä éåñéëä úà å÷ìñ íéîùâ úòá ÷ø ."àéìåç" àø÷ðå

ç÷åø øéàé áøä J Låúéìåç íå÷î ÷ø çåúô åøéàùé íà àìîúî

בגד ידיכם פשטו לכו להם íäá",ודאמר íëéãé åèùôå íéãåãâ åè÷ìúú íúà" øîà àìN J
õøàä íåìùì åòéøôäù íéáéåàä úåéôåðëá íëéãé åèùô øîåìë ,ãåãâá íëéãé åèùô øîà àìà
éøçà óåãøà øîàì 'äá ãåã ìàùéå .'åëå âì÷ö úà åëéå âì÷ö ìàå áâð ìà åèùô é÷ìîòå" çJà ,ì à"åîù ïééò)

("?åðâéùàä äæä ãåãâäíéîòä íò øåçñì úåøùôà äúéä àìå õøàä íåìùì åòéøôä åìà íéãåãâ .
äæä ãåãâá íäéãé åèùôéù ãåã íäì øîà ïëì .äæî äæ ñðøôúäì íäì äéä øùôà éàå ,íéðëùä
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J Líåìùá íúéà íééçä íéîòä ìëìå íäì äñðøô íå÷î äéäé æà ,åìà íéððúñî úåéôåðë ìñçì
."óñåé óðò" ò"ò ;øåà éöåöéð ,úåéìâøî ïáåàø áøä

באחיתופל çîיועצים 'éñ à"ç à"áùø ú"åù J

באחיתופל 24,יועצים ÷ãö øáåã ;â à÷ñô úìéçú ,ïéáùä úð÷ú ,ïäëä ÷åãö 'ø Jøä 'ãäî)

(31 'îò ,äëøá

באחיתופל äìéçúיועצים øåçáì êéøö íãàä éë ,ïéøãäðñäî úåùø íéìèåðù éðôì ãåò äæåN J
õøà ,í"éáìîä J Løáãä øúåî íà äøåúá êìîð ë"çà ÷øå ,úéòáè úåìãúùäë ,íééòáè íééòöîà
úåúìã õöé÷" à"ò åð íéçñô ìò "òãéåäé ïá" éøáã ò"òå .53 'îò ,àø÷éå óåñá íéèå÷éì ,äãîç

"ìëéää

Eã óã

סנהדרין זה äîåìòúבניהו, ãéâî J

סנהדרין זה èôùîìבניהו, íéðéò Jïéëìîðå ä"ã

ותומים באורים ìשואלים ,çë úåîù ,ééçá åðáø J

ותומים באורים åàìáשואלים óåñáìù ïåéëå ."íéîåúå íéøåà" :äæä íùì íéøåàéá äîëN J
ì ,çë úåîù ,äëøá úôñåú J L?ìôåúéçà íò õòéúäì åîéã÷ä äîì ,íéîåúå íéøåàá åìàù éëä

מזה זה והתפרנסו éîåøîצאו ,á"éöðä J Lúåéðîåàá ÷åñòì àìà "ä÷ãö" ìá÷ì äðååëä ïéàN J
äãù

הארי את משביע הקומץ éøàäאין ïéà øîåìë ."àöî÷" àåä "äáøà" ìù úéîøà íåâøúN J
à"áèéø J Lãçà àöî÷ ÷ø ìëàù äîî òáù

הארי את משביע הקומץ áúåëäאין J(á÷òé ïéò ìù è÷ìîä)

ידע הוי לא משה á"éהשתא ùøã æø óã ,á"ç ùáã úåøòé J

פרעה איצטגניני çñôיטעו ,çî÷ä ãë ;ã ,àé úåîù ,ééçá åðáø J(á)

פרעה איצטגניני éöçיטעו êùîì ìáà ,÷ãö äùî éë íéðéðâèöéàä åøéëé óåñáìù ô"òàN J
äòù

הוא] בדאי כי לחשוב 200J201יטעו ,à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(á ,úîà)

פרעה איצטגניני 47יטעו äìåâä øàá ,ì"øäî J('â øàá óåñ)

פרעה איצטגניני 127יטעו ,íùä úåøåáâ ,ì"øäî J(ãì ÷øô)

פרעה איצטגניני ãיטעו ,àé úåîù ,äéøà øåâ ,ì"øäî J
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פרעה איצטגניני øåëáיטעו ìëå é"à ÷ôåà éôì àéä ,íéîù ïî ùðåò àöé äéôìå éúîà úåöçN J
ä ìáà .æà ùðòðïåàâä J Líäìù úåöç éôì úåòùä ïåáùç êåøòì åòèéå øéä÷ ÷ôåàá åéä íééøöî

ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø

אני" חסיד כי נפשי ב)"שמרה פו, Låäùåòå(תהלים øáãäî øåèôä èåéãäë áùçð àì òåãîN J
íéðéò çúô ,à"ãéç J

אני" חסיד כי נפשי á÷òé"שמרה 'ø J Låúåãéñç øéëæä ïëìå ,äàøåäá äòèé àìù ïðçúäN J
á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà

אני" חסיד כי נפשי ù÷áå"שמרה ,åúåëìî àøåî ì÷ì÷ì íéìåìòä úåãéñç éøáã äùò éëN J
äîåìòú ãéâî J L"éùôð äøîù" ,äæî åðìéöé 'äù

אני" חסיד כי נפשי øô÷"שמרה ïî "åì ãéñç 'ä äìôä" åè÷ð àì òåãî ,õøúîå äù÷îN J
ã"é óã ñôãðá 'á äøåãäî ,ìåàù éøáã J L'ã

אני" חסיד כי נפשי äæ"שמרה éðôì éë ,àøîâáù åìà íéðôåà äùìùá äæ ÷åñô åùøãN J
(à ,åô íéìäú)à"ùøäî J L"éðà ïåéáàå éðò éë" øîà

אני" חסיד כי נפשי áåø"שמרה éðôî ,åäåã÷ôù úåòøä ìò 'äì äãåäù àéä úåãéñçäN J
àìù ù÷á íâå ."êéìà çèåáä éäåìà äúà êãáò òùåä" ÷åñôä íåéñ åäæå ,äáåèì ìëäù åðåçèá
,øáã ÷îòä ,á"éöðä J Láø ìå÷ì÷ä äéäéå ,êìîä ãåáëå àøåî øåñé àéìùå øéôù ú÷éãá éðôî

'è ÷åñô ìò øáã áçøä ,âì íéøáã

אני" חסיד כי נפשי 25;"שמרה ÷ãö øáåã ,ïäëä ÷åãö 'ø J(32 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

אני" חסיד כי נפשי íìåòä"שמרה úåîåà ìåî ìáà ,áìëå úòìåú åîöò úà àø÷ù úåøîìN J
å"è ,àåáú 145 ,ä ÷ìç ,÷éãö éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J Lãéñç àåä

אני" חסיד כי נפשי íéìäú"שמרה ùøãî ô"òN J(åô øåîæî),ãéñç àåä ÷úåùå åúôøç òîåùä
è÷ìîä ì"ð J Lãåã âäð êëå

ומערב מזרח ïéàמלכי ,íìåòä éáèå÷áù æòä øå÷ä úîçî éë ,íåøãå ïåôö éëìî øîà àìåN J
à"ùøäî J Láåùéé íù

ובשפיר בדם מלוכלכות ידי êåøò,ואני J Läöéá ìù úøôåôùì äîåã àåä éë êë àø÷ðN J
øéôù :êøò

יושבים ומערב מזרח מלכי שכל אני? חסיד לא עולם, של רבונו הקב"ה: לפני דוד אמר
אשה לטהר כדי ובשליא ובשפיר בדם מלוכלכות ידי ואני בכבודם, אגודות אגודות

ùîùëלבעלה øåøá ïéãä äéäé íéøçàì äëìä åøåé øùàëù åéðá úà øéäæä ä"ìù øôñ øáçîN J
íò äìéçúá åøáãé àìà ùééáúäì àì ïééãò øåøá àì íàå ,íéøôñá åðééòé åøåéù éðôìå .íááìá

åøîàú ìàå" .íéãîåìäàìù íéøçàì øéîçäì 'äàøåä äøåî' àø÷ð äæ ïéà ,áåøä ìò øéîçð ïë íà
úåëøá úëñîáå .åéðéòá áåèë øéîçé åîöò åìå .ïéãë(.ã)úåëìëåìî åéãé åéäù êìîä ãåã øîà

éãë àéìùáå øéôùáå íãáøäèìéãë" øîà àìå .äìòáì äùààîèì åà øäèììë òâé äéä ÷ø "
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.äéáøå äéøôî íìèáì íéøçàì øéîçéå äðéàîèé àì å"çù ïéãä ô"ò øåøéáá øåäè àåä íàá êë
?íéøçà å"ç ìéùëé àìù äàøåä ìòá øäæåîù ïëù ìëîåäîìå ìåàùì ùé øîåìë :÷éúòîä úøòä)

(?äàîè àéäù éî øäèéù ùùç ùé éøä ?øäèì êë ìë çøèàåä ïëå .àøéúéäã çë ïðéòåîùàì àá ÷ø
íå÷î ùéùë éìéî éðä ,åîöòì øéîçäì àéä úåãéñç úãéîù åîöòì åìéôàå .úåàøåää ìëá ïéãä
ãîåì äéä åìéàå ,äòéãé ïåøñç úîçî øéîçäì äöøéù ÷ø øéîçäì íå÷î ïéà íà ìáà .àøîåçì
J L"äèåù ãéñç àåä ,øéîçî àåä úàæ ìë íàå ,àøîåçì íå÷î ïéàù äàåø äéä øåøéáá ïééòîå

,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù(õ"ë øéàî áøä 'ãäî),åñø óã ,äåöî øð â ÷øô ,úåòåáù úëñî á"ç
öJèô úåà÷ñô

בושתי ולא וכו' רבי במפיבושת נמלך אני עושה שאני מה כל אלא עוד éë"Nולא J
úåãéñçä ø÷éò(àåä)úåëøá úåãâà ìò øåàéá ,à"øâ J L"àéîùã éìéîá íãà éðáî ùééáúé àìù

(æ à÷ñô úìéçú ,"íéãéñç øôñ" åøå÷î)

בהלכה דוד פני מבייש שהיה מפיבושת? שמו נקרא ìåàùולמה ïá úùåáéôî íù ìòN J
øúë :êøò ,êåøò J Lúùåáéôî íéîëç éãéîìú ìëì àøå÷ ,íëç äéäù

äáåî÷מפיבושת åáø äéä àìù ì"ö àìà ?åîùá åì àø÷ êéà ò"ö "íéëøã úùøô" äù÷äN J
íìùä ç"ìö J Lêëì äéàø ùéå ,ãåã ìù

åîùáמפיבושת åáøì àåø÷ì øåñà éøä ò"öN J(á"ò ÷ ïéøãäðñ)åîù äéä àì äæù äæì áåùéäå ?
çë ,àé øáãîá ,äëøá úôñåú J Lãåáë ìù éåðéë íà éë ééîöòä

בהלכה מפיבושת פני מכלים שהיה וכו' כלאב ממנו ויצא דוד זכה ùéלפיכך ò"öN J
íãàä áì úùâøä àéä äùåá àìà ."úùåáéôî éðô íéìëî" .ãåã éðô "ùééáî" .íéìîä ïéá ìãáä

'ð úåà íò àá àåä ïëìå ,åì íéøîåàù äîî ,íéøçàî àåä "íìëð" .åîöò ïéáì åðéá(ìòôð)ùéå .
"éúîìëð íâå éúùåá" åîë úåáø úåéàø êëì(çé ,àì äéîøé),"øåà øéàé" åøôñá ,í"éáìîä J Lãåòå

íéìîä øåàéá æ ,àñ äéòùé ìòå

הוראותיו, שפסל ע"י דוד את לצער כיון לא מפיבושת ודאי כי החילוק טעם נ"ל המלקט: אמר

שאונאת כיון אבל לאחרים. והכשיל ההלכה בפסיקת שטעה מעצמו התבייש חסידותו מרוב דוד אלא

ראוי והיה עדינה בנפש מלפגוע זהירות נהג שלא זה, על גם מפיבושת נענש נורא חטא הוא דברים

נכשללפ כן אם אלא תורה דברי על עומד אדם "אין תורה של דרכה היא כך כי לו להזכיר כמו ייסו

פעמים!")בהם" וג' "ב' ע"א: קכ שבת על רש"י וכתב ע"א מג שמפיבושת(גיטין וכיון רוחו. את מרגיע היה ובכך

בעוה"ז עונשו ישא למען אותו יכלים הוא שכלאב ה' לו גמל מעצמו, "מתבייש" היה ולא השכיל לא

בעוה"ב ולא

בהלכה דוד פני ìáàמבייש ,äëìäá úîàä úà ïååëî äéä ãåã á"ò âö ïéøãäðñ ô"òN J
åðá áàìë éîéá ÷ø .úîàä úà øøáì ãåã éãéá äéä àìå åìåôìô úåôéøçá åçô÷î äéä úùåáéôî

íéîëç úëéîñ J Líðë ìò ãåã éøáã åáùåä úùåáéôîì úåðåëð úåáåùú áéùäù

שמו מפיבושת íéîëçלא úëéîñ J

שמו מפיבושת øåàîלא ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Lúåîù éôåìéçì àøîâä ä÷÷ãæðù íòèäN J
ìàøùé
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דבר" חורפי יא)"ואשיבה כז, äî(משלי ìò äáåâú åæ éë ,"äáéùàå" úìî ïàë åùøã ì"æçN J
à"ùøäî J Läìéçúá ãåã éðô åîéìëäù

לצדיקים טוב שכר íúðååëמשלם àìà ?øëù ìá÷ì úðî ìò úååöî íãàä äùòé ãöéë ò"öN J
J Líéëàìî é"ò àìå ,"øëù íìùî äúàù" ïàë áåúë ïëìå .øëù ÷ìçîù úòá äðéëù éðô úåàøì

éðà çèáåî ä"ã åäéðá

לולא על נקוד äîåìòúלמה ãéâî J

האמנתי éøéàîäלולא J Läáåèì äçèáääî åá øæåç 'ä êéà äìàùN J

האמנתי ï"áîøלולא J(àé ,áì úéùàøá)

האמנתי äéøàלולא øåâ ,ì"øäî J(æ ,áì úéùàøá)

האמנתי íìùäלולא ç"ìö J(:æ óãì)

החטא(יעקב) יגרום àéשמא ,áì úéùàøá ï"áîø J

החטא(יעקב) יגרום ééçáשמא åðáø J(ç ,áì úéùàøá)

החטא(יעקב) יגרום øëùשמא ìá÷ øáëù éðôî àìà àøé á÷òé äéä äæ éðôî àì àîù ò"öN J
"êãáò úà úéùò øùà úîàä ìëîå íéãñçä ìëî éúðåè÷ éë" ù"îë ,åéúååöî ìò,áì úéùàøá)

(éà"ùøäî J Läæì áåùéäå ?

החטא(יעקב) יגרום úéùàøáשמא ,äéøà øåâ ,ì"øäî J(æ ,áé);(å ,åè);(çé ,åè);(æ ,áì);,áì)

(éáë ,çé íéøáã ;

החטא(יעקב) יגרום 39J40שמא íùä úåøåáâ ,ì"øäî J(æ ÷øô)

החטא(יעקב) יגרום øæçåשמא ä"á÷ä éôî äáåè äãî äúöé àì íìåòî" åøîà éøä ò"öN J
"äæ øáãî õåç äòøì äá(à"ò äð úáù)àìà àèç äéä àì íùå .àèç ùé íà øáåãî ïàë àìà .

âé àîù" íéøîåà ãåòå .äçëåúä úòéðîàì íù ìáà ,åéìò åðâéù åéúåéåëæ åèòîúðùë "àèçä íåø
J Låììä "íéøåîâ íé÷éãö" ìù íäéúåéåëæ åèòîúéù òåöéáä ïéáì äçèáää ïéá ïîæ ÷éôñî øáò

à"ùøäî

החטא(יעקב) יגרום êéùìàשמא î"ø J Läáåùúá áåùì åéìòù äîî íìòðå ââù ïôN Jíéøáã)

(ãé ,å

החטא(יעקב) יגרום íìùäשמא ç"ìö J

החטא(יעקב) יגרום ìàåîù,שמא 'ø J Lòùøä åùòì øáçúîù ,åá ìùëéé úòëù äæ àèçN J
ìàåîùî íù(áå'öëåñ)ãî 'îò çìùéå ,

החטא(יעקב) יגרום èôùîìשמא íéðéò J

החטא(יעקב) יגרום íéùãçשמא íéãâî ,ñééåå ìàåé ãåã áøä J
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יעבור עד וכו' ה' עמך יעבור à"ùøäîעד J Làøæò úàéáå òùåäé úàéá ìò úàæ åãîì ãöéëN J

קנית" זו עם יעבור "עד ראשונה, ביאה זו ה'" עמך יעבור טז)"עד טו, ביאה(שמות זו
ראשונה, כביאה שניה בביאה נס להם ליעשות ישראל היו ראויים מעתה אמור שניה.

החטא שגרם äçèáäאלא äàöé àì íìåòîù í"áîøä éøáã ìò ïàëî íéù÷î ùéù äîN J
íò ìù íúáåèì ùîî äúéä åæ ïàë LàN ?äìèáúð ïàë éøäå ?äîéé÷úð àìå ,äáåèì ä"á÷äî
àìå ,íéîìåòì é"à úùåã÷ àäúù éãë ,ùåáéë é"ò àìå ä÷æç é"ò é"à úà åùã÷éù éãë ,ìàøùé
,í÷éø áåùé àì 'ä øáã éë éàãå LáN äìèáúð ë"çàù ãáì ùåáéë é"ò òùåäé éîéá äéäù åîë
Lìèáúð äæ èøô ÷øå ,àøæò é"ò äéäúù àðéîà äåä äúéä ÷ø ,äéðù äàéá äàåìîá äîéé÷úð íøèå

íìùä ç"ìö J

קנית" זו עם יעבור "עד ראשונה, ביאה זו ה'" עמך יעבור טז)"עד טו, ביאה(שמות זו
ראשונה, כביאה שניה בביאה נס להם ליעשות ישראל היו ראויים מעתה אמור שניה.

החטא שגרם äáåèאלא äãî äàöé àì íìåòî" éøä ò"öN Jä"á÷ä éôî(äáåèì)äá øæçå
"äòøì(à"ò äð úáù)øîåìë "ä"á÷ä éôî" øáåãî éë áùééì äàøðå ?åæ äàåáð äîéé÷úð àì äîìå

ïéò J Làéãäì ùøåôî åðéàå àø÷îäî ù÷éä ÷ø äæ ïàëå ,äîåãëå àéáð é"ò ùøåôîá êë øîàù
íéæéøâ øäì åàáå 'åëå åøáò íåé åúåàá ä"ã à"ò åì äèåñ ìò ,åäéìà

החטא שגרם ä"ãאלא à"ò åì äèåñ ìò é"ùø J L"ïåùàø úéá éîéá íäì äéäù àèç"N J
ñð íäì úåùòéì

החטא שגרם ä"ãאלא â"ô ,äàøéä øòù ,äîëç úéùàø J Lúåéøëð íéùð åàùðù àåä àèçäN J
úåãâàä øåàéáá à"øâä éøáãì åéúåøòäá à"øâä ïá íäøáà 'ø áúë ïëå .'á äðéçá ãåò(ïàë)

החטא שגרם äîëçאלא êùî J Líéøãâå íéâééñ åçëúùð ìáááùN J(áë ,áé úåîù)

החטא שגרם âìאלא à÷ñô ,27 íéøôåñ éøáã ,ïäëä ÷åãö 'ø J(246 'îò ,äëøá øä 'ãäî);
113 ,íéùåã÷ ìàøùéäëøá øä 'ãäî)(129 'îò ,

החטא שגרם èôùîìאלא íéðéò J(:çö ïéøãäðñì)

החטא שגרם ä"ãאלא óåñ :è àîåé ìò à"ùøäî J Làøæò ïîæá é"àì åìò àìù äéä àèçäN J
äîåçë("ìàøùé øåàî" ïàëì ÷éúòä ïëå)

êåøòססמגר ;é"ùø ïééò J(øåâîññ :êøò)à"ùøäîå ;(æøà õòá øúåéá äéåöî åæ úòìåú)

Eá"ò ã óã

קימעא אוכל יאמר ïîלא òâé íðîà àåäù ,é"ùäì åùôð ãáòùî íãàäù äàøð äæáùN J
83 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Lììôúîå åùôð ãáòùî ë"ôòàå ,äçåðî ù÷áîå äòåðúäáéúð)

(â ,äãåáò

מיתה חייב חכמים דברי על åøîàהעובר øçà íå÷îáå "äúéî áééç" åøîà ïàë òåãîN J
íìåòä ïî ø÷òð ä"ã á"ò ã äèåñ ìò úåôñåú J L"íìåòä ïî ø÷òð"
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מיתה חייב חכמים דברי על íãàäהעובר àöîðå ,âééñ úåùòì éãë ÷ø åøñà íéîëç éëN J
éãéîìú J Løúåéá åîééà ïëìå .âééñì êéøö åðéàå äøåú øåñéàá ìùëéé àìù åîöò ìò êîåñå ìæìæî

øáåòä ìëå ä"ã à"ô úåëøá ,ó"éøä ìò äðåé åðáø

מיתה חייב חכמים דברי על òøäהעובר øöé éðôî àåä äøåúá øîàðä ìò øáåòä éëN J
Lìëùä ìù àèç åäæå ,íúåëîñá ìæìæî àåäù éðôî äæ íéîëç éøáã ìò øáåòä ìáà .åúåéøîåçå

ç ,ä ,ã úåà÷ñô â"ç ,äáåùú éøòù ,äðåé åðáø J

מיתה חייב חכמים דברי על æàåהעובר øáãì øáã ïéá ìãáä ùé íéîëçä øãâ é"ò éëN J
,ì"øäî J Läúéî áééçå åúøåö äìèá ,äæ ìèéá íàå .øáãì øáã ïéá ìéãáîä äøåö ìòá íãàä

18 äìåâä øàá(à øàá)

מיתה חייב חכמים דברי על øåñú"העובר àì" ÷åñô ïî íéãîåì ïðáøã éøåñéà ìë éëN J
ïéã úéá ïéà íðîà ,íéîëç éøáã àøîîä ìë íâ ïëìå .äúéî ùðåò ùé íùå ,àøîî ï÷æá øîàðä

íéîëç úëéîñ J Lùéðòî äìòî ìù ïéã úéá ìáà åúåà ùéðòî äèî ìù

מיתה חייב חכמים דברי על éøáãהעובר ìò øáåòä .íãà éðá íìåòá úåëìîî ìùî ç÷ðN J
äñéðëä ãéì ãîåòä èåùô ìéç éøáã ìò øáåòä ìáà .ùðòééù éãë èôùîì åúåà íéàéáî ,øù
ùé ,ìéçä ìù åúùìåç éðôî éë .ïéãå èôùî àìì ùìåôä úà âåøäì åãéá úåùø ,êìîä ïåîøàì

"éèå÷ì øúá éèå÷éì"á àáåî ,ùáã úåøòé J Låéô åøîé ìáì åçåë ÷æçì

עוה"ב בן éøçàאיזהו ÷ø "÷ìç åì ùé" àìà ?á"äåòì ÷ìç ùé ìàøùé ìëì éøä ,ìàåùN J
á÷î "á"äåò ïá" ìáà .åéàèç ìò ùðòðùïéøãäðñ ìò "íééç úøåú" J Låéùëò àåäù åîë ãéî ì

:æô

עוה"ב בן çøאיזהו 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,÷åãö 'ø J L'åì çèáåî' áåúë àìåN J

לתפלה גאולה הסומך ìòùכל äðåé åðáø J Läðåîàäå äàøéä ø÷éò àåäù ,ïåçèáä úååöîN J
ó"éøä(àáä íìåò ïá åäæéà ä"ã ,4 óã ñôãðá)äðåé åðáø íùá à"áèéø ;

לתפלה גאולה הסומך äìéçúáכל éë "äìåàâì äìôú êîåñä" øîåì êéøö äéä éë ò"öN J
àåø÷ì øùôà äéä úîàá àìà ?åúìéôúá ìéçúäìå æøãæäì íãàì åì ùéå "ìàøùé ìàâ" íéøîåà
ääúùîå äàéø÷ä úà øçàî àåäù àìà ,úåîà 'ã ÷åçéøá åøáç úà äàåøù éúîî òîù úàéø÷
ìåëé äéä àåäù ,êôéäì àåä áøòä úàéø÷áå .äîçä õðäá àéäù ,äìéôúì äúåà êåîñì éãë
úåëøá ìò ,íìùä ç"ìö J Lòîù úàéø÷ ïîæ ãò äìéôúä ääùî àìà ,äçðîä âìô úòî ììôúäì

êîåñä äæ ä"ã é"ùø ä"ã á"ò ã

לתפלה גאולה הסומך "äìôú"כל .øáòá 'ä åðì äùòù íéñðä øåàéú àéä "äìåàâ" éëN J
úåãåñé 'á íä åìà .ãéúòä úà åðì úåðùì åãéáù éîî ,åðéàéáð úåàåáð éôë ãéúòä ìò äù÷á àéä
íìåò ïá àåä ,ãéúòä ìò åðúìéôúå åðúééôéöå ,øáòá äéäù äìåàâä çáù êîåñä ïëì .äðåîàä

áäæì øåë J Làáä("éèå÷éì øúá éèå÷éì"á àáåî)

לתפלה גאולה הסומך á"òכל è óã ïìäì ïééò ãåò J
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אריכתא גאולה הוא íéäìàì"השכיבנו" åðì úåéäì åðéìò åîåìù úëåñ ñøåô ä"á÷äù äîN J
96 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Läìåàâä ïéðò åîöò äæ ,òø òâô ìëî åðøîùéù ãò(æ ,äãåáò)

ערבית של לתפלה גאולה äãéúòä.הסומך äìåàâì æåîøì äàá íéøöîî äìåàâ úøëæäN J
ùã÷îä úéá àéäù ,äìéôúì íéëîåñå(.çé äìéâî)ïëìå .á÷òé úåëæá äðáé éùéìù ùã÷î úéáå .

ì"áéøå ä"ã åäéðá J Lúéáøò úìéôúì óà äìåàâ ïéëîåñ

ערבית של לתפלה גאולה íãå÷îהסומך äìéìáù àìà ,ø÷åáá ÷ø ìòåôá åìàâð íðîàN J
,äìåàâä íéìùéù 'äá çèåáå ïéîàî éë ,úåùø åðìá÷ù ïîæá ãåò 'ä úà çáùîäå .úàöì åùøåä

"éèå÷éì øúá éèå÷éì"á àáåîä ,ãéá æòä J Làáä íìåò ïá àåä éøä

ערבית של לתפלה גאולה ì"áéøåהסומך ,äìéìáî øøçù äòøôù "çëá"ä éôì ïðçåé 'øN J
ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Lúéøçùá ÷ø åàöéù "ìòåôá"äî

תפתח שפתי åãö÷ה' 'ø J Lä"á÷ä ìù åúøæòá øîåà àåä äìéôúä íâ éë øéëäì íãàä ìòN J
;åì à÷ñô ,60 'îò ,äìéì éñéñø ,ïäëä(70 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

פעמים ג' לדוד" "תהלה æìהאומר ,æ àø÷éå ,ééçá åðáø J

פעמים ג' לדוד" "תהלה á"àהאומר øãñå .úåéøáä ééç äá ùé äñðøô éëN Jäøåúä ïéðò àåä
94 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Làáä íìåòì äàéáîä(å ,äãåáò)äñ ÷øô ,íùä úåøåáâ ò"ò

הבא עולם בן שהוא לו מובטח פעמים, ג' לדוד" "תהלה ïìäìהאומר éë ò"öN Jä óã)

(à"òäøéîà é"ò ,úåì÷á àáä íìåò íãàì åì íéèéùåî ïàëå ïéøåñéá úéð÷ð àáä íìåò éë åøîà
éç ìëì òéáùîå" .äæ ÷øôá øîàðä úà íéé÷î àåä àøå÷ä íãàäù íúðååë àìà ?ãáìáïåöø"

,ïéøåñéá õçìðå ÷çãð íãàäù óà àìà ?"òáåù éç ìëì" åà "ïåæî éç ìëì" ì"ö äéä äøåàëìå
'â øîåì åøîàå .åú÷åöîá êë ìë ùéâøé àì æàå ,å÷ìçá çîù äéäéù "ïåöø" íò åúåà êøáé 'ä

åøùåò êåúî èòáé àì øéùòäù ,åéúåøö éðôî èòáé àì éðòäù ,íéáöî 'â ìåî íéîòôïîùéå")

("èòáéå ïåøåùéíìåò âéùäì éåàøä àåä ,åæ äáùçîá ïéîàîå ÷éîòîäå .éðåðéáä ìù åáöî ìåîå ,
íìùä ç"ìö J Làáä

פעמים ג' לדוד" "תהלה åéúåðåòåהאומר åéúåéåëæ íà àìà ,äëæé ãáì äæ éðôîù åùåøéô ïéàN J
øåè íùá ,á÷òé ïåéò J Läáåèì òéøëú åæ äåöî ,íéìå÷ù(ç"åà ìò)íäøãåáàå

פעמים ג' לדוד" "תהלה "óøèהאומר ÷ø íù ìáà ,úéá óìà øãñ ë"â ùé à"é÷ øåîæîá éëN J
úåëøá ,åäéìà ìå÷ ,à"øâ J Løúåé çáù àåäå ,"éç ìëì òéáùîå" ãåãì äìäúá ïàëå ."åéàøéì ïúð

äò÷ ÷"ñ

פעמים ג' לדוד" "תהלה Låîöòהאומר éëøöì àìå íéîù éëøöì 'äì ììôúäì ,êëá úìòåúäN J
á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà á÷òé 'ø J

פעמים ג' לדוד" "תהלה äîåìòúהאומר ãéâî J

פעמים ג' לדוד" "תהלה êéøöåהאומר .áìä úðååë íéëéøö àìà ,ãáì äøéîàá éã àìN J
òã íøá ä"ã òãéåäé ïá J Lä"á÷äî äàá åúñðøô éë úîàá ïéîàäì
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פעמים ג' לדוד" "תהלה åäéìàהאומר ïéò J

פעמים ג' לדוד" "תהלה ïäëä,האומר ÷åãö 'ø J Láìáù äøëäá àìà äøéîàá åðéðò ïéàN J
'ã ,øîåòá â"ì 180 â"ç ,÷éãö éøô

פעמים ג' לדוד" "תהלה äîëçהאומר êùî J(ã ,åë àø÷éå)

באשרי ãñנ' ïå÷éú ,øäæ éðå÷éú :èìø 'îò á"ç øäæ J

באשרי ú"åùנ' J Lõøúîå ?'ð úåà åâìéã àìå ,ú"éá ó"ìà øãñ ùé äëéà úìéâîá éøä äù÷îN J
èî 'éñ à"ç à"áùø

קום תוסיף לא נפלה באשרי, å"èנ' ÷øô ,äìôúä øòù ,íéäìà úéá ,è"éáîä J

באשרי 78נ' ìàøùé çöð ,ì"øäî Jé ÷øô)(â

באשרי ç"ìöנ' J Lõøúîå ?'ð úåà åâìéã àìå ,ú"éá ó"ìà øãñ ùé äëéà úìéâîá éøä äù÷îN J
íìùä

קום תוסיף לא נפלה באשרי, è'נ' ùøã óåñ ,àñ÷ óã á"ç ,ùáã úåøòé J

קום תוסיף לא נפלה באשרי, ìëנ' éøäå ?úåðòøåôì æîø úåéúåàä øàùá ïéà íåìë ò"öN J
ïåòøô øîåìë ,úåðòøåôì àåä òø øáã ìë íù àìà ?úéá óìà úåéúåà ìë ìò úññåáî äëéà úìéâî
øáåãî ïàë ìáà .íðååò øôëúéù éãë äáåèì äàöåú àéáî åæ íùðåò é"òå ,ìàøùé ìù àèçä áåç

íìùä ç"ìö J L?ãáìá áåç ïåòøô òîùî àìå ,äøåîâ äìéôð ìò

באשרי íòåðנ' éøîà ,à"øâ J

באשרי ùàø"נ' øúë" ìù ïåøçà òè÷ ,ïé'æåìå ç"øâ J

באשרי ïéòäנ' úéàøî ,à"ãéç J

באשרי á÷òéìנ' úîà ,àñéì ã"áà á÷òé 'ø J Läìéôð øúåé äéäú àì åæ äìåàâ éøçàù ãîììN J

ישראל שונאי של מפלתם בה שיש ú"éá,מפני ó"ìà øãñ ùé äëéà úìéâîá éøä äù÷îN J
à"áùøä åðéáø êà ä"ã òãéåäé ïá J Lõøúîå ?'ð úåà åâìéã àìå

באשרי ñåîò,נ' éðôì áø ïîæ éç ãåã éøä ò"öN Jäøåúä ì"éå ?ñåîòá ÷åñô éðôî øäæéé ãöéëå
äìôðã àø÷ã â"òàå ä"ã òãéåäé ïá J Lñåîò úãéì íøèá ãåò íéîùá äðëåî äúéä äìåë

קום" תוסיף לא äúéòá"נפלה ,úåðéçá 'áá äìåàâä éë .øäåæäå àøîâä ïéá àúâåìôä øåàéáN J
åäéìà ïéò J Läúìéôðî ìàøùé úñðëì íé÷é ä"á÷ä ,äúéòá éë ãîìî øäåæä .äðùéçà åà

הקודש ברוח דוד "íìåòסמכן éë ,á"äåòì äîå÷ú íäì ùé ,æ"äåòá äìéôð íäì ùéù ô"òàN J
"äèîì íéðåéìò ,äìòîì íéðåúçú .éúéàø êåôä(á"ò é àøúá àáá)á÷òé ïåéò J L

הקודש ברוח דוד Läéìòסמכן êøåö àéä äìéôð ,íìåòá íéîù úåëìî äëéùîî äìéôð é"òN J
ïåùç ç"øì øîàîä úìéçú 16 à"ç ÷éãö éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J
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באחת åèמיכאל ,à ïéã øå÷ç ,úåøîàî 'é J

באחת à"ùøäîמיכאל J Løáâåî çë ìàëéîì ùé ïëìå ,íéîù éîçø íéáåøî éëN J

באחת ãéמיכאל ,à ìà÷æçé ìò í"éáìîä J

קרא? מאי מטתו. על לקרותו מצוה הכנסת, בבית שמע קריאת אדם שקרא אע"פ
סלה" ודומו משכבכם על בלבבכם אמרו תחטאו ואל ה)"רגזו ד, øôñ(תהלים ïééò J

ïùåù ïúéà áøä ìù ,"ïúéà úëøá"(å"ñùú ,÷øá éðá)ïéðòá úåëìä éøåøéá ìù íéãåîò ä"ëù ,
äèîä ìò òîù úàéø÷

Eä óã

צריך אינו הוא, חכם תלמיד ïìäìאם åøîà éøä ò"öN J(á"ò ãð úåëøá)øåîéù íéëéøö 'â
åðáø J Läìôàå äìéì ïåùéàá éãéçé ãîåòùë ÷ø äæù õøúì ùéå ?äìéìá íëç ãéîìú óà à"éå

ä"ã 5 óã ñôãðá ,ó"éøä ìòù ,äðåéíéãéñç åæìòé øîàðù

רוחי" אפקיד "בידך כמו דרחמים פסוקא חד למימר ליה מיבעי חכם תלמיד אף
ו) לא, úáäà(תהלים áéúð ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Läæ ÷åñô à÷åã øîåì åøçá äî íåùîN J

à ÷øô ,'ä

הרע יצר על טוב יצר אדם ירגיז úååöî,לעולם éðéðòì ÷ø àìù ãîìì äàá "íìåòì" úìîN J
J Líéîù íùì ïååëì ìãúùéå æéâøé ,äéúùå äìéëàî úåðäéì åîë ,úåéøîåçå úåùø éðéðòì íâ àìà

ïéòä úéàøî ,à"ãéç

הרע יצר על טוב יצר אדם ירגיז ïðçåéלעולם 'ø éøáãî é÷åôàì äàá "íìåòì" úìîN J
(ç"ì àîåé)äùòé ?"æéâøé" ãöéëå .àèåç åðéà áåù ,àèç àìå íãà ìù åéúåðù áåø åøáòù ïåéëù

á÷òé ïåéò J Løãâå âééñ

הרע יצר על טוב יצר אדם ירגיז òøäלעולם øöéù íãàä äîãé ìáì àåä "æéâøé" ïéðòN J
äòèéå ,åøëù ìãâé ,åøöé ìò øáâúé úàæ ìëáå äôé äùàá èéáé íàù åøîåàá ,áåèì åì õòééî

"ïéøöéì äééôëðå" úåðåæ úéá çúô ìò åøáòù ïúðåé 'øå àðéðç 'ø äùòî ìò êåîñì(à"ò æé æ"ò).
íìùä ç"ìö J Låàðåù àåä òøä øöé éë ùàøî òãé àìà

הרע יצר על טוב יצר אדם ירגיז úåöòäלעולם òáøà ìëá ùîúùäì åøîà àì òåãîN J
åäéìà ïéò J L?úçà úáá

תחטאורג ואל ããåáúéזו àì íàå ,úååöîä íåé÷ øøåòé ,çéìöé àì íàå ,åìëù úà øøåòéN J
éøéàîä J Låúåãçàå ìàä úåàéöî ø÷çîá ÷åñòéå

העולם לתאוות הנטיות כל אז בלב, השי"ת אמיתיות מרגיש "וכאשר צדוק: ר' דברי עיין [עוד

ית'"] גאונו והדר פחד לפני ונאפסים ונתבטלים יפרחו 22;כאבק דף השרת", מלאכי "שיחת (מהד'–

(172 עמ' ברכה, הר

תחטאו ואל ãרגזו ,à äáåùú éøòù ,äðåé åðáø J
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תחטאו ואל 110רגזו íééç êøã ,ì"øäî J(à äðùî 'â ÷øô)

תחטאו ואל çñôרגזו ìù äãâä óåñá ñôãð 197 ìåãâä úáùì äùøã ,ì"øäî J

תחטאו ואל àöúרגזו 'ô ìåìàì 'â ùåøã ,õ÷ úò ,ç"ð ùåøã ,íéúòì äðéá J(èòù óã)

תחטאו ואל åäéìàרגזו áì J(ïàéôåì)ãò÷ ,ò÷ 'îò â"ç

תחטאו ואל øñåîåרגזו äîëç J(ìñéæ äçîù 'ø)åð óã ,à"ç

תחטאו ואל ãâðרגזו íãà íçìé ,åì øúåîä øáãá åìéôà àìà ?æéâøé "íìåòì" åøîà òåãîN J
"äðîî êãé êåùî ,äðîî êúàðäù äãåòñ" .åøöé(.ò ïéèéâ)úòá åìéôà "íìåòì" ,øàáî ãåòå .

ææéâøé íìåòì ä"ã òãéåäé ïá J Lòøä øöéî ùåùçé ,äð÷é

תחטאו ואל ïðåöáרגזו íéðåãéð íé÷éãö .úåìëàîä éìåòéâî äøùëä éðôåà òáøà ùé éëN Jàø÷é)

(òîù úàéø÷íéçúåø íéîá íééðåðéá ,(äøåú åæ íéî)ùàá ïåáéìå äìòâäá íéòùø ,(æéâøé)íéëìåääå ,
äð÷ú åì ïéàù øáùðù ñøç éìëë ãåáéàì ïéëìåä úåéîäáä éøçàúåãâà ìò à"øâ J Lúåîä íåé øéëæé)

úåëøá

תחטאו ואל íåéרגזו øåëæì ,éôåñä ïåøúôä íò ìéçúä àì äîìå ?ïàë "æâåø" ïåùì åäîN J
á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà á÷òé 'ø J L?úåîä

תחטאו ואל 22;רגזו íéùåã÷ ìàøùé ,ïäëä ÷åãö 'ø J(25 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

הרע יצר על טוב יצר אדם äùòéירגיז àìà ,èàì èàì øöéä ãâð ìòôéù íãà øîàé ìáN J
øúá éèå÷ì"á àáåî ,íéîëç ãåáë J L"æéâøé" ïëìå ,úçà úááå äøäîá åúåà ùåáëì åçåë ìëá

"éèå÷ì

וכו'. בתורה יעסוק לאו ואם מוטב, נצחו אם וכו' הרע יצר על טוב יצר אדם ירגיז
לו יזכור לאו ואם מוטב, נצחו אם וכו' שמע קריאת יקרא לאו ואם מוטב, נצחו אם

המיתה íàיום ò"ö ãåòå ?øúåé äá ìéòåú äîå ,äøåú ãåîéìá úììëð òîù úàéø÷ éøä ò"öN J
éðò úçðî J L?äá ìéçúé àì òåãî ,øúåéá äìéòåî äúéîä íåé úøëæä("øðì êåøò" øáçîî)úùøô ,

íéëåá äîäå øîàù äîá ì"é ãåò ä"ã ,ñçðô(â øåè â÷ óã)

בתורה 144J145יעסוק 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Lïé÷éæîä ìò úìùåî äøåúä éëN J,äãåáò)

(èé

בתורה í"áîøäיעסוק åðãîìîN J(à"ëä á"ëô äàéá éøåñéà 'ìä)éøáãì åúáùçîå åîöò äðôé"
äøåúäîëçá åúòã áéçøéåàì ïëìå ."äîëçä ïî éåðô áìá àìà úøáâúî úåéøò úáùçî ïéàù ,

íìùä ç"ìö J Lïåéòä ÷îåòá "÷åñòé" àìà úåéçèùá äøåú ãåîìì éã

בתורה òøäיעסוק øöé ãâð íçìäì ãöéë åöòé ì"æçN J(à)äøåúá ÷åñòé(á)òîù úàéø÷ àø÷é
(â)äøåú ìòá åðéà íàå .äøåú òãåéä íëç ãéîìúá íãå÷ íä åììä úåöòäå .äúéîä íåé øåëæé

øåëæé ,ìåëé åðéà äæ íâ íàå .áì úîåùúá òîù úàéø÷ àø÷é ,àø÷îá ïéáäì òãåé ìáà ,äô ìòáù
"õøàä ìë êøã" úðéçá äæå ,úååîä íåé(á ,á à"ìî ;ãé ,âë òùåäé)î ïéùåãé÷ ìò ,äð÷îä øôñ J L

õøà êøãá àìå äðùîá àìå àø÷îá àì åðéàù ìëå ä"ã á"ò
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בתורה éñ'יעסוק ç"åàá æ"è éøáã ô"ò ÷éåãî äæå .áúëáù äøåúá éã àìå ô"òáùåú åðééäN J
àöú úùøô úìéçú ,á"ò äð óã íéøáã ,÷éãö éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J Lïåéòä ìîò àåä "÷ñò" æ"î

בתורה ùåáëìיעסוק úåëìää ãåîéìå ,äåàú ìù òøä øöé ùåáëì éãë áåè äãâà ãåîéì éëN J
øä øöéä ,á ,äîìù ïáà ,à"øâ J Lñòë ìù ò

שמע קריאת ùéיקרא íà àìà ?äìéòåä àì äîìå ,äøåúá ÷åñòéù òéöä äæì íãå÷ éøäåN J
ìôåúéçàå âàåã ìöà åîë ,ìéòåú àì ãîìù äøåú íâ åáìá àðéè(á"ò åè äâéâç)àø÷éùë ïëì .

åì ìéòåú ,ùôð úåøéñî ìù äðååëáå ,øçà ïéðò ìë åúòãî ìèáéå àøåáä úà ãçééå òîù úàéø÷
á÷òé ïåéò J Låúøåú

המיתה יום לו Jיזכיר Líãàä ìà úåî àéáäì éãë íä òøä øöé ìù åéúåöò ìë éë øéëæéN J
à"ùøäî

המיתה יום לו åæ?יזכיר äöò é"ò ãéîú íãàä ìéçúé àì òåãî ,äçåèá äöò àéä åæù ïåéëN J
J Läæ éòöîàá íöîöì éàãë ,øçà àèçá ìùëé æàå úåáöò éãéì àéáäì äìåìò àéäù ïåéë àìà

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,õéùôåø éìúôð 'ø ø"åîãà

המיתה יום לו øöéיזכיר çåöéðì äðåøçà äâéøãî àåä ,øúåéá äìòðä øçà íìåò ùéù øåëæéN J
;'æ òè÷ úìéçú 28 õåøç úåáùçî ,÷åãö 'ø J Lòøä(30 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

המיתה יום לו úåîéיזכיר åîöò àåä íâ éë òøä åøöéì ,"åì" øéëæéN J(.áð äëåñ)ìë éðéò J L
éðåùøâä èå÷ìé ;éç

המיתה יום לו íéã÷äיזכיר ïë íà àìà ìéòåé àì éë ?óåñáì ÷ø äæ éòöîà åøéëæä òåãîN J
åö÷ óã ,úåáà ìò ,éèå÷ì øúá éèå÷ì J Lòîù úàéø÷å äøåú ãåîéì åì

בידו פיות שתי של חרב אוחז כאילו שמע קריאת הקורא úåöîכל ìåî ,úåéô 'áN J
äîåìòú ãéâî J Läùòú àì úåöîå äùò

בידו פיות שתי של חרב אוחז כאילו שמע קריאת הקורא éðùîכל íéàá ïé÷éæîä éëN J
,ì"øäî J Lúåéðùäî ìåöéðå úåãçàá æçåà òîù úàéø÷ àøï÷ øùàë ìáà .ìàîùå ïéîé ,íéããö

144 'à íìåò úåáéúð(èé ,äãåáò)28 äìåâä øàá ;(á øàá)

הימנו בדלים מזיקין שמע, קריאת íìùäהקורא ç"ìö J Låãâð åîçìé àìåN J

תורה אלא עוף ואין עוף" "יגביהו שנאמר הימנו בדלים מזיקין שמע, קריאת הקורא
ואיננו" בו עיניך "התעיף כג)שנאמר áñåî(משלי éìùîá àåää ÷øôä ìë éë úàæ åùøãN J

íâ ìèáî ãåîéìäå .êä åðééä éë ,äøåú ãåîéìá íééñå òîù úàéø÷á çúôå .äøåúä ãåîéì ìò
òJèñJçñ ÷"ñ ãë ,áì íéøáã ,äîéîú äøåú J Lïéøåñé íâå ïé÷éæî

הימנו בדילין מזיקין שמע, קריאת æ"òהקורא 'ìäá í"áîøäN J(áé ,àé)ìù øéùù ùøôî
éæîä íäù íãà éðáî ìéöî íéòâôíéëåáð äøåîá øàéá ïëå ,íé÷(àð ,â)ìù åçåë äî øàåáîå .

äáø øáãîá ùøãîá òîù úàéø÷(ë à÷ñô ë)àîåçðú ïëå ,(ã"é ÷ìá)é"ùøå ,(ãë ,âë øáãîá)ìéöîù
Lïéìáçî ïî
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הימנו בדילין מזיקין שמע, קריאת ùéùהקורא úåãñôðå úåòø úåòã íä "ïé÷éæî"äN J
á"ò ã úåëøá ìò éøéàîä J Líãàä ìù åúòãá

הימנו בדילין מזיקין שמע, קריאת äîåìòúהקורא ãéâî J Líé÷åñô 'á ì"æç åùøã òåãîN J

הימנו בדילין מזיקין מטתו על שמע קריאת "òîù",הקורא ìù ÷åñôä úìéçú éëN J
,òîù ïî "òî" úåéúåàä øàù åøàùðå ."ãù" úåéúåà íä "ãçà" äðåøçà äìî ìù úéôåñ úåàå
àåäå" ÷åñôäî ."äîç óà ïåò úéçùî" íéìîä ìù úåáéú éùàø ãçéá éøä ,ãçà ïî "çà" ïëå

"åúîç ìë øéòé àìå åôà áéùäì äáøäå úéçùé àìå ïåò øôëé íåçø(çì ,çò íéìäú)íéøîåàù
ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Líéòåãéä íé÷éæîä òáøà ÷éçøäì éãë úéáøò úìéôú éðôì

מקרא זו åéôá"תורה" äá úåø÷ì ùé äåöî éë êë àø÷ðå .ùîåçä ìò áñåîù ùøéô é"ùøN J
à"ùøäî J Líéîòè ÷åñéôáå äúãå÷ðá

וכתובים נביאים אלו כתבתי" "אשר משנה, זו "והמצוה" מקרא, זו úåøåäì"תורה" àáN J
ë"çà ,äîééñìå äðùî ë"çà ,åúåà íééñìå àø÷îä äìéçúá íéã÷äì ùéù ,ãåîéìä øãñ ïàë
úëñîá åáúë åìàä íéâìãîä ãâðå .íéâìãîù åìàë àìå .àøîâä úà ë"çà ÷øå ,íéáåúëå íéàéáð

á÷òé ïåéò J Lå"è ÷øô ,íéøôåñ(úåì÷î éúù éì ç÷àå ä"ã óåñ ,à"ò ãë ïéøãäðñá à"ùøäî áúë åéøáãëå)

וכתובים נביאים אלו כתבתי" "אשר משנה, זו "והמצוה" מקרא, זו òåãîN"תורה" J
àìà íäì ïúéð àì ìàøùé åàèç àìîìà àìà ?íéáåúëå íéàéáð ãåîéìì äðùî ãåîéì åîéã÷ä

ãáìá òùåäé øôñå äøåú éùîåç äùîç(á"ò áë íéøãð)éøôñ øàù åôéñåä íäéàèç éðôî ÷øå
åäéìà ïéò J Läðùîä éøçà íéàá íä ïëì .íéáåúëå íéàéáð

מקרא זה äîåìòú"תורה" ãéâî J

מקרא זה äîëç"תורה" êùî J(áé ,ãë úåîù)

מקרא זה äëøá,"תורה" úôñåú J Läðùîä éøçà íéáåúëå íéàéáð åøëæåäù ,øãñä éåðéù íòèN J
áé ,ãë úåîù

מקרא זה èôùîì"תורה" íéðéò J

משנה זו àì"והמצוה" äìåë äøåúä ìë àìà ?"äåöîäå" úìîá "äðùî" äæîøð ãöéë ò"öN J
øùéä øåà J L"äåöîä" àéä äðùî ïëìå .äô ìòáù äøåú àì íà äîéé÷ì ãöéë íéòãåé åðééä

משנה זו Làøîâì"והמצוה" äðùî ïéá ãéøôäå ,íéáåúëå íéàéáð éðôì äðùî äîã÷åä òåãîN J
ìàåîù éðéò J

גמרא זו äàøåä""להורותם" äàöåé åðîîù úåéðùîä éîòè úøáñ" é"ùø ùøéôN Jêéùîîå .
à"ùøäî J L"äøåúä óåâî äåöîä à÷ôð àëéäî ùøôì" :à"ùøäî

בסיני למשה äìéâîáNניתנו J(á"ò èé)é÷åã÷ãå äøåú é÷åã÷ã äùîì ä"á÷ä åäàøäù åãîì
äàô éîìùåøéáå .íéøôåñ(ã"ä á"ô)Läùîì øîàð "úåøåäì ãéúò ÷éúå ãéîìúù äî åìéôà" åãîì

çë ÷"ñ áé ,ãë úåîù ,äîéîú äøåú J



äãâà éùåøô è÷ì 64

בדילין יסורין בתורה העוסק ïåøñçä,כל ú÷ìñî äøåúäå ,íãàá ïåøñç íä ïéøåñéä éëN J
173 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Lìëä úîìùä àéä éë('à ,ïéøåñéä áéúð)

בדילין יסורין בתורה העוסק äðéãî,כל úëî àéä íà åìéôàù ?"ïéìéãá" ïåùì àéä äîN J
åäéìà ïéò J Lïéøåñéä åòéâé àì åéìà

בדילין יסורין בתורה העוסק ïéàåכל ä"ã òãéåäé ïá J Läîùì àåä ãåîéìä íà à÷åãN J
;óåò

בדילין יסורין בתורה העוסק ïáåîכל äæáå ä"ã òãéåäé ïá J L'ïéìãá' ïåùì øåàéáN J

בדילין יסורין בתורה העוסק îåòå÷כל ïåéòá ãîåìä àåä "÷ñåò"N Jç"åà ò"åùá æ"èä ô"ò)

("äøåú éøáãá ÷åñòì" úëøá ,æî 'éñúå÷åñòå úåãåøè íãà ìù åéúåáùçî øùàëù íéàôåøä åøîàå .
.ì÷ áàë ìë ìò ãàî øòèöî ,äáùçîî éåðô éùàøù éîå .íéáàë êë ìë ùç åðéà ,øçà ïéðòá

"øëòð éáàëå ?áåèî éúéùçä ?äéîåã éúîìàð" åøîàù åäæå(â ,èì íéìäú)úåîù ,äëøá úôñåú J L
åë ,åè

בדילין יסורין בתורה העוסק ìòכל ,úîà úôù J Läøåúäî äôøúîä äæ ,óåò åäéáâéN J
àøîâä

ברוך הקדוש אבל שמח. ולוקח עצב מוכר לחבירו, חפץ מוכר אדם ודם בשר מדת
ושמח לישראל תורה להם נתן כן. אינו ÷æëהוא øîàî ,íéøôà úåììåò J

ודם בשר מדת הקב"ה כמדת àéשלא ,â íéøéùä øéù ìò à"øâ J

ברוך הקדוש אבל שמח. ולוקח עצב מוכר לחבירו, חפץ מוכר אדם ודם בשר מדת
ושמח לישראל תורה להם נתן כן. אינו äøåúäהוא úøéñîù åðãîìì ì"æç åàá åîöò äæN J

åà ,åì ïúú äî ú÷ãö íà" éøä éë ,åì êøöðù äî åðúàî ìá÷î ä"á÷ä åìéàë ç÷î äððéà åðì
"ç÷é êãéî äî(æ ,äì áåéà)åðéìà äðúî ìëä àìà .åðì êéøö åðéàå úåîéìùä úéìëúá ù"úé àåä ,

íìùä ç"ìö J Løëù åðì úåáøäì éãë

אדם ודם בשר ברוךמוכרמדת הקדוש אבל שמח. ולוקח עצב מוכר לחבירו, חפץ
נתתי טוב לקח "כי שנאמר ושמח לישראל תורה להם נתן כן. אינו תורתיהוא לכם

תעזובו" כ)אל ד, ç"îá(משלי úéð÷ð éë ,ïéð÷á äúåà úåð÷ì íéëéøöù "ç÷î" úàø÷ð äøåúN J
íéøáã('å ,úåáà)è÷ìîä ì"ð J L

שמח ולוקח עצב מוכר לחבירו, חפץ מוכר אדם ודם בשר úåîùמדת ùøãîá ùøåôîN J
(å ,âì)éë áöò àåä øçåñ íâ àîùå .çîù éàãå øçåñ àåäù øëåî ìáà ,åúéá êåúî õôç øëåîá

íéùãç íéãâî ,ñééåå ìàåé ãåã áøä J Låðéòá ãîåò äéä õôçä ìáà ,úåðåù úåàöåäá åìëéé úåòîä

ושמח לישראל תורה נתן øäæה' ïééòN J(á"ò äì óã â"ç)äáø àø÷éå ùøãî ïëå(ã ,æè)éøáãå"
L"éðéñî ïúðéúð íåéë ïéçîù äøåú

ושמח לישראל תורה נתן çîùה' ë"ôòàå ,äèî ìù ïéã úéáì úåëìää úòøëä úà øñî 'äN J
"éðá éðåçöð" éë(á"ò èð àòéöî àáá)áöò øëåî ä"ã ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J L



úåëøá úëñîä óã65

במעשיו יפשפש עליו באים יסורין ïáì"הרואה ùùîéå" ÷åñôä ìòN J(ãì ,àì úéùàøá)

ùôùô :êøò ,êåøò J L"ïáì ùôùôå" íâøú

במעשיו יפשפש עליו באים יסורין èהרואה ÷øô ,äáåùúä øòù ,íéäìà úéá ,è"éáîä J

במעשיו יפשפש עליו באים יסורין äøåú,הרואה ìåèéáá äáéñä úééìú éðôì úàæ íéã÷éåN J
,ì"øäî J Låîöòá øñç åðéàå ,íãàä úîìùä àéä äøåú ìáà .íãàá ùîî ïåøñç íä åéùòî éë

173 'á íìåò úåáéúð(à ,ïéøåñé)

במעשיו יפשפש עליו באים יסורין 81,181הרואה íééç êøã ,ì"øäî J'ã :øùá äáøî ,á)

(äøåúäî úìèá íà

במעשיו יפשפש עליו באים יסורין àøáðùהרואה åéùëò" :åøîà á"ò âé ïéáåøéòáN J
,íéøùé úìéñî J Lùåîùîì ùåôùô ïéá ìãáää äî ."åéùòîá ùîùîé äì éøîàå åéùòîá ùôùôé

â"ô

יסורין עליוהרואה במעשיובאים åéùòîáיפשפש ùôùôé ,àôåøì íéàøå÷ù éðôì ãåòN J
úåìùøúä úîçî åéúåøö åîöò ìò àéáäù àìå ,"åéìò íéàá" ïåùì ïàë ãîéì ãåòå .íð÷úì éãë

á÷òé ïåéò J Läìéëà éåáø é"ò åà ,òáèä êøã úçðæäå

בירושלמי רבנן הורונו כך המלקט: ה"ג)אמר פי"ד ואחד(שבת בפשיעה, מתים ותשעה "תשעים

המאכלות ורבוי וחום מקור נזהרים שאינם "בפשיעה: העדה": "קרבן שם ופירש שמים". בידי

ודומיהם". והכעס משה")והמשגלות "פני מחלותיהם(עיי"ש את תולים בריות שהרבה מה נכון לא הרי .

חטא והוא החטא, מפני מתים או חולים הם ודאי אמנם למנוע. יכלו ולא שמים דין כגזר מיתתם וגם

הרמב"ם שהודיענו מה הוא הבריאות. בדרכי זהירים שאינם הט"ו)זה פ"ד דיעות החולאים(הל' "ורוב :

אפילו גסה אכילה ואוכל בטנו ממלא שהוא או רעים מאכלים מפני או אינם האדם על שבאים

חולאים,מ בשאר מת מאלף אחד הרופאים, חכמי "אמרו כתב: י"ט בהלכה ושם טובים". מאכלים

שבגופו בנוגדנים כח ואין תש, גופו בזה, מרבה האדם שכאשר דבריו וביאור תשמיש". מרוב והאלף

אדם בני בקירבת או במאכלו או באויר הנמצאים ומרעילים מזיקים חיידקים מיני כל על להתגבר

ע"י לעצמו הזיק הוא אלא שמים, דין גזר זה ואין ימיו. מקצר והוא וכיו"ב לידו הנמצאים אחרים

הירושלמי חכמי שהזכירו "פשיעה" זהו גופו. שנחלש

במעשיוהרואה יפשפש עליו באים øëéðיסורין àìùë íâ àìà ?"äàåøä" ïåùì ò"öN J
òãéåäé ïá J Lùôùôì åéìòå ,øúåé åøáâúé ïô ùåùçé ,ïéøåñéá øéëî ãáìá äæ íãà àìà íéøçàì

äàøé íà ä"ã

תורה בביטול יתלה מצא ולא פשפש במעשיו. יפשפש עליו, באים éëיסורין äåîúN J
åøøåòì ãçàä .íä ïéøåñé éðéî 'â äðä éë ?"àöî àì" øîà ãöéëå ,ïåò àåä äøåú ìåèéá íâ
á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà á÷òé 'ø J L'åëå äî÷ð íùì éùéìùäå ,äáäà ìù ïéøåñé éðùäå ,äáåùúì

תורה בביטול âéיתלה ,ã íéø÷éò J
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תורה בביטול úåøéáòäîיתלה øäæðå úåöîä íéé÷î åìéàë àåä äøåúá ãîåìå àøå÷ íãàäùëN J
Lúåøéáòäî øäæð åðéàå úåöîä íéé÷î åðéà åìéàë àåä éøä äãåîéìî ìèáúî àåäùëå .äá úåáåúëä

è ÷øô ,äáåùú ,íéäìà úéá ,è"éáîä J

תורה בביטול íééçäיתלה øåà J(â"é ÷åñô óåñ ,áë íéøáã)

תורה בביטול äìúéיתלה àìà ?"àöî àìå ùôùô" øîàé ãöéë ,äøåú ìåèéáá àèç íàN J
íéøôà úåììåò J Làèç äîá òãåé åðéàå ÷ã÷ã àì ïëìå ÷éôñî äøåú ãîì àìù(õéùðåì)øîàî ,

åìà úåãìåú 'âå ä"ã çìú øîàî ;é"ù øîàî ;äáåùú øãòä ìò ä"ã èéø øîàî ;âö

תורה בביטול äîáיתלה ïéáî åððéà ïëì äøåú ìåèéá êåúî äàøðë ,àöîé àì íàù øéáñîN J
à"øâ J Løéñçä(åäéìà úøòñ)

תורה בביטול יתלה מצא ולא פשפש במעשיו. יפשפש עליו, באים éëיסורין äåîúN J
,ãåîéìäî ìèáì åì äéäù äðåëäù øùôà àìà ?"àöî àì" øîà ãöéëå ,ïåò àåä äøåú ìåèéá íâ
àìù åà .åãåîéìî ìèáì äöø àì àåäå ,íéøçà é"ò øùôà éàå íéé÷ì åéìòù äåöî åãéì òéâä éë
ùôéçù úòá åúòã ìò äìòä àì ïëìå .åãåîéìî ìèáì äöø àì éë øåáéöä íò ììôúäì êìä

ì øëë ,à"ãéç J Lìáåñ àåä àèç äæéà ìò äìéçúáä óã úåëøá ìò æ 'éñ ,ïãà

תורה בביטול àçúéøãיתלה àðãéòá ë"àà íéîùá ùðåò ïéà äùò úåöî ìåèéá øàù ìëáN J
(à"ò àî úåçðî)åäéìà ïéò ;á÷òé ïåéò J Lùðåò ãéîú ùé äæ ìòù äøåú ìåèéáî õåç

תורה בביטול Lúåéçèùáיתלה ãîìå ìèéá äæáå ,äøåúä úå÷îòá úåðåù úåâøã ùéù éðôî äæN J
(äòéãé :êøò ,õòåé àìô JJ

תורה בביטול åáùיתלה øö÷ ïîæ åìéôà ãåîéìäî ìåèéá ìò òáúð àåäù ùøôì ùé åàN J
äøåúì íéúò úåòéá÷ :êøò ,õòåé àìô J L÷åøä òåìáì øùôà

תורה בביטול øùôàיתלה àìà ?äìéçúá ùôùôù úòá äæ àèç åúòã ìò äìò àì àì äîìåN J
åäéìà ïéò J Líéøçà é"ò íéé÷úú äåöîäù øùôà äéäù íå÷îáå úòá ,ãîì àìå äåöîá ÷ñò éë

(ìéòì à"ãéç éøáã ïééò)

תורה בביטול çîùéיתלה ,ìòäàî íéåáìèééè äùî 'ø ø"åîãà J Läæá ùéù úåðåáùç äîëN J
éòéáøä êøã ä"ã åøúé úùøôá ïëå ;íëúçå íëàøåîå ä"ã éðôì ,çð úùøô ,äùî

תורה בביטול ãיתלה ,íééç çåø ,ïé'æåìå íééç 'ø J

תורה בביטול áøàNיתלה Jòãéåäé ïá J Líéùåøéô äò

תורה בביטול ãîìיתלה åîöò àåä éë øùôà àìà ?"àöî àìå ùôùô" íãå÷î áúë éøäåN J
éìéî J Läøåú ìåèéá ïåò àø÷ð äæ íâå ,íãîìì áøéñ åúà ãåîìì íéøçà åàáùë ìáà ,äøåú

"éèå÷ì øúá éèå÷éì"á àáåî ,úåëøáã

רבו אצל הולך שהתלמיד בשעה נפגשו" תככים ואיש "רש ע"א טז תמורה ויקראעיין מדרש (וכן

ד) לד, קסדרבה סי' משפט חושן סופר, חתם שו"ת עיין וכן ,



úåëøá úëñîä óã67

אהבה של ãéJâéיסורין 'îò ,áåéàì äîã÷ä ,â"ñø J

אהבה של àáäיסורין íìåòá åøëù úåáøäì éãë ,ïåò íåù àìá äæä íìåòá åøñééî ä"á÷ä" J
é"ùø J L"åéúåéåëæ éãëî øúåé

באיוב נרמז שזה חכמים" "סמיכת ו–ז)והעיר של(ח, העיקרון פי על כי השלם" "צל"ח והעיר .

אגרא" צערא ה)"לפום פרק סוף ממי(אבות, יותר רב שכרו חלש, וגופו בתורה עוסק האדם כאשר

ובריא חזק וגופו בתורה שעוסק

אהבה של çëJæëיסורין ïåáùç â"ô ,ùôðä ïåáùç ,úåááìä úåáåç J

אהבה של æéיסורין ,â"ç ,íéëåáð äøåî J

אהבה של íàåיסורין ì÷ä äùòîá íà ,õøå÷ øîåçî éë ,àèçé àì øùà íãà ïéà éë òåãé"N J
ùéù éîá úåçîì åìùøúäá íà ,åéìò ìèåîä úåùòî åòðîäì åìùøúäì íà ,äáùçîá åà øåáéãá

åúáäàå 'ä éãñçîå .úåçîì åãéáåùðåò ìéãâéùôùôìå åéàèçî àèçá øáãä úåìúì åäàéáé ãò
ïàë ,éøéàîä J L"åéùòîá(äáäàä àéä ùðåòä úìãâä øîåìë :è÷ìîä øåàéá),äáåùúä øåáéç ,éøéàîä ;

ã"ô à"ç ïåàâ øáù(586 'îò);

אהבהיסו של íéòùøäרין úååìùî àì åðéãéá ïéà ä"ã ,ã"ô úåáà ìò ,éøéàîä J

אהבה של àáä,יסורין íìåòì åøëù ìéãâäìå ïåéñð íùì øùéå êæ ùéà ìò íéàáä ïéøåñé ùéN J
ä à÷ñô óåñ 'á øòù ,äáåùú éøòù ,äðåé åðáø J Läáäà ìù ïéøåñé íäå

אהבה של ï"áîøיסורין éáúë J(÷å÷ áøä ãñåî 'öåäá)èö÷ óã ,úìä÷ ìò ,

אהבה של ééçáיסורין åðáø J(áë ,ä úåîù)

אהבה של ä"øúיסורין à÷ñô ,íéãéñç øôñ J

אהבה של åîëיסורין ,ììåëä òáèä ãöî LàN ïéøåñé íéìáåñ íãà éðá òåãî úåáéñ äîë ùéN J
úëøòî úà ìèáì åéìò çéâùé 'äù íìù ÷éãöä äéäé àì øùàë ,òùø íâå ÷éãö íâ óèåù íùâäù
áùçð éë ,ùðåòä ãö ìò äîåàä úåììë øåáòá ÷éãöä ìò úåòø åìåçé íéîòôìå LáN åøåáò òáèä
,äîåàä ììë ìò øôëì éãë ïéøåñé ìáåñ àåä íéîòôå LâN ;åøåã éðá ìò íéîçø ù÷á àìù éøîì åì
øâú àø÷é àìå úåôé íéðô øáñá ïéøåñéä ìá÷é ÷éãöäù òãåéå íìåòä íåé÷á õôç é"ùäù úåéäì
ììë ìò àåáì øæâðä òøä øôåë ,÷éãöä ìò ïéøåñé ä"á÷ä àéáî êëéôì .ä"á÷ä ìù åéúåãî ìò
øùà õøàá íãà ïéàù àåäå ,úéùéàä äçâùää ãöî ÷éãöä ìò úåòø åàåáé íéîòôìå LãN .äîåàä
ìò åàåáé íéîòôå LäN .'åëå ïäî áåùì åáì ìò ïúð àìå 'åëå àèç àîùå ,àèçé àìå áåè äùòé
.'åëå 'åëå åéìà ïëåî àåäù åà åá ìùëäì ìéçúî àåäù àèçä ïî åøîåùì éãë ïéøåñé ÷éãöä
äåöî åæéà íåé÷á ìöòúîù åîë ,åùôðáù äàîåè äæéà ÷øîì íäù ùé ,äáäà ìù ïéøåñé ïéðòáå
éë" ù"îë äøåîâ äáäàî 'ä úà ãáåò àåä íà åúåñðì íãàä ìò ïéøåñé 'ä àéáîù ùéå LåN .'åëå

"íëùôð ìëáå íëááì ìëá íëéäìà 'ä úà íéáäåà íëùéä úòãì íëúà íëéäåìà 'ä äñðîíéøáã)

(ã ,âéâé ÷øô ,ã øîàî ,íéø÷éòä øôñ J L

אהבה של ï"øä,יסורין úåùøã J(óåñ)éøéùò ùåøã(ïåùàøä)ñôãðáù âîø 'îò ,øåùéî 'ãäî ,
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אהבה של çéיסורין ,ã úåáà ,åðøåôñ äéãáåò 'ø J

אהבה של íéäìàיסורין úéá ,è"éáîä J(è ,äáåùú)

אהבה של àåäùיסורין åôåâ ãöî ìáà ,äðåéìò äìòî ìà éåàøå ÷éãö àåä íãàä øùàëN J
à"ô ïéøåñéä áéúð ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Løîåçä úà ÷ìñì ïéøåñéä íéàá ,éåàø åðéà éøîåç

175

אהבה של áëøיסורין óã ,úåáà ,íééç êøã ,ì"øäî J(úåðåéñð äøùò ,ä ÷øô)

אהבה של éùéîç,יסורין øîàî ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J(õ"ë øéàî áøä 'ãäî)'îò à"ç
äò÷Jâò÷ úåà÷ñô ,âö÷

אהבה של ÷åñיסורין òè÷ ,úåðåáú úòã ;ç à÷ñô â"ô á"ç ,íùä êøã ,ì"çîø J

אהבה של åðúééâåñáיסורין ,úåëøá ,úåãâà ìò à"øâ J

אהבה של àåäùיסורין åôåâ ãöî ìáà ,äðåéìò äìòî ìà éåàøå ÷éãö àåä íãàä øùàëN J
çîùé ,ìòäàî íéåáìèééè äùî 'ø ø"åîãà J Løîåçä úà ÷ìñì ïéøåñé íéàá ,éåàø åðéà éøîåç

àùú éë úùøô úìéçú ,äùî

אהבה של ìòיסורין úîåòøú áùåç åðéà íàå ïéøåñé åéìò 'ä àéáî ,àèç àì íãàäù ô"òàN J
,äùî çîùé ,ìòäàî íéåáìèééè äùî 'ø ø"åîãà J Lïåéñðá ãîòù ìò áø øëù 'ä åì ïúé ,ä"á÷ä

íé÷åñôä åáùééúð åéùëòî ä"ã ,íéáöð úùøô óåñ

אהבה של àéיסורין ÷øô ,áøåç ,ùøéä ìàôø ïåùîù áøä J

אהבה של äæáåיסורין ,íéùðà éôìà äîë ìù úåðòøåô ãâð ìå÷ù ÷éãöì ùéù ìåãâ øòöN J
äáäà ìù ïéøåñéù òåãéá ä"ã òãéåäé ïá J Lâåøè÷äî íìéöî

אהב של äáäàáהיסורין íúåà ìá÷î ÷éãöäå ,ïéã íä ïéøåñéäN J,äøåú ïéð÷ ìù íéøáã ç"î ô"ò)

(å"ô úåáà ,ïéøåñéä úáäàáæåîøì ã"ñá ì"ðå ä"ã òãéåäé ïá J L

אהבה של àìàיסורין ,ìëá íìùåîä íãà ïéà éàãå àìà ?äæ âùåî øéáñäì øùôà ãöéëN J
äîéðô êìîä úéáì ñðëðä ìáà .êøò éì÷ íäù íéîâô ìò ùéðòäì åà øñééì àì íéáäåàä êøã
åðéà åøáç úéáì àáä ,àîâåãì .äâéøãîá åúåìòäì éãëå åúìòî éðôî à÷åã øúåé åúéà íé÷ã÷ãî
êë .øúåéá øéäæ úåéäì áééç êìîä ìöà ñðëðùë ìáà .åùåáì ïåé÷ð éèøô ìò øúåéá ÷ã÷ãì êéøö
íãà äæá íéøñééî ïéàù äî ,ì÷ ÷åã÷ã ìò íúåà íéøñééî ,äîéðô ùãå÷ä ìà íéìåòä íé÷éãöä

á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà á÷òé 'ø J Léðåðéá

אהבה של éãö÷יסורין éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J('à äëåðç 138 ,à)

אהבה של èôùîìיסורין íéðéò J

יוכיח" ה' יאהב אשר "את שנאמר הם אהבה של שיסורין בידוע מצא, ולא תלה ואם
יב) ג, åùòé(משלי äî ,úáäìù äìôð íéæøàá íà" ,øåãä éðá êëî åãîìéå åòæòãæéù éãëN J
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øåãä ïåò ìò øôëì éãë àåä íéîòôìå .íäéùòî úà åð÷úé øåãä éðáå "?øé÷ä éáåæéàâ"ç øäæ ïééò)

(á"ò çéø óãá÷òé ïåéò J L

ביסורין מדכאו בו, חפץ שהקב"ה ï"øä,כל úåùøã J L?êëá úìòåúä äîN J(óåñ)ùåøã
éøéùò(ïåùàøä)øôñä ìù áîø óã ,øåùéî 'ãäî ,

ביסורין מדכאו בו, חפץ שהקב"ה äðåéìò,כל äìòî ìà éåàøå ÷éãö àåä íãàä øùàëN J
åðéà éøîåç àåäù åôåâ ãöî ìáàíìåò úåáéúð ,ì"øäî J Løîåçä úà ÷ìñì ïéøåñé íéàá ,éåàø

174 'á(à ,ïéøåñé)

בו חפץ שהקב"ה åäéìàכל ïéò ;íéä ééà J L"åá õôç" ìà "åá äöåø" ïéá ìãáääN J

ביסורין מדכאו בו, חפץ שהקב"ה àכל ÷"ñ ,úîàá àøå÷ J

ביסורין "מדכאו" בו, חפץ שהקב"ה úãîכל åãîìîù øîåì àá àìà ,åøñééî ì"ö äéäN J
åá õôç ä"á÷äù ìë ä"ã ,òãéåäé ïá J Lçåø ìôùå àëã ïåùì ,úåìôùå äåðò

לדעת אשם á÷òéמה ïåéò J Låððéðòá íùàä ÷ø øçáð úåðáø÷ä ìëî òåãîN J

לדעת אשם ìàåîùמה éðéò J

בידו מתקיים שתלמודו אלא עוד ולא ימים" יאריך זרע, "יראה שכרו? מה קבלם ואם
"ïéøåñé ïéáéáç" LàN :ïìäìã íéøôñá àìôð óñåà äæá ïééò J,á"ðùú ,íéìùåøé ,íù íåìéòá àöé)

(øåãä éìåãâ úîëñäá,íéìùåøé ,é÷ñðéìéôú äéìãâ á÷òé áøä ìù ,"ïéøåñéä úìòî" øôñ LáN ;
"íéøåñéé ïéáéáç" LâN à"ñùú(ñ"ùú íéìùåøé)ìù ,"ïéøåñé úéìëú" LãN èìáðæéà ìàåîù áøä ìù ,

õøååù ìàåé áøä

בידו מתקיים שתלמודו אלא עוד åçëåולא ïéøåñéá ìáìåáî åìëùù úåøîì àåä ùåãéçäN J
òãéåäé ïá J Låãåîìúá 'ä åä÷éîòé ,ùìç

בידו מתקיים òãéåäéשתלמודו ïá J Lìòåôá íéé÷î äàðå ùøåã äàð äéäéN J

תורה ביטול בהם שאין כל אהבה, של יסורין הם äæìאלו àîâåã "íééç õôç" øàéáN J
,íééç éúôù ,øãðìãéøô íééç áøä J Lãåîìì êéùîîå áì ìò íù áìòðä ïéàå åúåà íéáéìòî øùàë

ñôãðá áðø 'îò â"ñùú úðù 'ãäî ,à"ç ,'ä úãåáòå úåãî

אשר אלהים "ברוך שנאמר תפילה, ביטול בהם שאין כל אהבה, של יסורין הם אלו
מאתי" וחסדו תפילתו הסיר כ)לא סו, ïéøåñé(תהלים íäù äæ àø÷îá æîøð ïëéä ò"öN J

íìùä ç"ìö J L"åãñçå" úìîî àîùå ?äáäà ìù

ועין Jשן Líéðåöéçä íéøáàä ìù ñåôéè àåä ïéò ;íééîéðô íéøáà éøåñé ìù ñåôéè àåä ïùN J
éøéàîä

ועין éëשן äæì áåùéäå ?ïéòá åà ïùá åà øøçúùéù éã éøä éë ,íäéðù úà åøîà òåãî ò"öN J
æò÷ à÷ñô ,åäéìà ìå÷ ,à"øâ J Lïùá øôéñù àèçäå ,äàøù íç ìù àèçì åæîø
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ועין øøçúùäìשן æîø ùé éðòðë ãáò ïéãá àìà !ïéòå ïùá àöåé åðéà éøáò ãáò éøä éë ò"öN J
òãéåäé ïá J Lòøä øöé éìáëî

טובות מתנות ÷õג' úò ,ãð ùåøã ,íéúòì äðéá Jåîçð úáùì 'â ùåøã ,(âðù óã)

ייסורין ע"י אלא נתנן ולא וכו' טובות מתנות øòöå,ג' ÷çã íéìáåñù é"òù øøáúðN J
úùøô úìéçú ,÷çöé úãé÷ò J Låìà úåðúî ìù éúéìëúä áåèå úìòåúä ìãåâ ìò äæá íéçéëåî

à"ò âö÷ 'îò ,ä"ë øòù ,àöéå

ייסורין ע"י אלא נתנן ולא וכו' טובות מתנות éãëג' ,ïéøåñé éìá ïúâùä úåîéìù ïéàN J
àë 'éñ á"ç ,ïéã øå÷ç ,úåøîàî äøùò ,åðàôî ò"îø J Låðéãéáù úåðåò èåòéî ìò øôëì

טובות מתנות õøàג' ."íëì éúúð áåè ç÷ì éë" áåúëù äøåú ."úåáåè" ïäù äøåúá ùøåôîN J
úàå íééçä úà íåéä êéðôì éúúð äàø" :àáä íìåòå ."êì ïúð øùà äáåèä õøàä ìò" ìàøùé

"áåèä(åè ,ì íéøáã)ééçå 'åëå äøåú ìù äëøã àéä êë" àðúä éøáãë ,ïéøåñé é"ò àìà åðúéð àìå .
"äéçú øòö(å ,úåáà)'åëå "éúéìç ïëù øîàé ìáå" ìàøùé õøàå ;äèéù" íù ïééò .àé÷ úåáåúë)

("úöáå÷îêáéèéäì 'åëå êúåðò ïòîì" :áéúëãë .ïåò úøôë íéëéøö àáä íìåòì úåëæì éãëå
"êúéøçàá(æè ,ç íéøáã)à"ùøäî J L

התורה לומדי הם ומריעי קצירי כי מצאנו ולכן המלקט: אקצירי(רש"אמר ד"ה ע"א טז השנה ראש על י

ע"ב) מט נדרים ע"פ כנשיםומריעי חלשים גם ע"א)והם עא (יומא

טובות מתנות éúìáåג' úéìëù àéä éë úìãáð øúåé àéä äøåú ìáà ,äùåã÷ àéä ìàøùé õøàN J
íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Lúåéøîåçäå óåâä úà ÷ìñì íéëéøöå .éøîâì ìãáð àåä á"äåòå ,úéîùâ

176 'á(á ,ïéøåñé)

טובות מתנות 298ג' íééç êøã ,ì"øäî J(áåùééá ,å"ô)8 óã äîã÷ä ;

טובות מתנות 5ג' úåùøã ,ì"øäî J(äøåúä ìò ùåøãì äîã÷ä)"äìåâä øàá" óåñá ñôãðù

ייסורין ע"י אלא נתנן ולא וכו' טובות מתנות íòèäåג' ä"ã ,áòú øîàî ,íéøôà úåììåò J
íúùåìùá äåù

טובות מתנות úéøáäג' úåçåì éðù ,ä"ìù J(õ"ë øéàî áøä 'ãäî),ãî÷ úåà÷ñô íéçñô á"ç
ãñ à÷ñô äðùä ùàø ,çëú ,ãëú ,çù ,äù ,ãòø('á ùåøã ,çñô .æð÷ óã íãøèùîà 'ãäîáå)

ייסורין ע"י אלא נתנן ולא וכו' טובות מתנות áòúג' øîàî ,íéøôà úåììåò J

טובות מתנות á÷òéג' ïåéò J Lá"äåòå é"à ,äøåú :åìà 'â ÷ø åøçáð òåãî íéùåøéô 'áN J

ייסורין ע"י אלא נתנן ולא וכו' טובות מתנות ïéøåñé.ג' éìá íâ úåéäì ìåëé ìéâø "áåè"N J
.ïéøåñé åì íéîéã÷î ïëìå ,úîãå÷ä úåàéöîä ìù øãòää éøçà ÷ø àåáì êéøö "ãàî áåè" ìáà

íéä ééà J Låììä úåáåèä ùåìùî úçà ìëá äæ øåàéáå

טובות מתנות çåáג' ïëìå .úåîëç äáøä úòãì ïø÷ñ àåä éë äøåú ãîåìä íãà ùé éëN J'ä ï
úåáåè úåðúî 'â ä"ã åäéðá J Läîùì äæ éøä ,äøåúä ãîåì úàæ úåøîì íàå ,ïéøåñé àéáîå
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יסורין ע"י אלא נתנן ולא וכו' טובות מתנות íéîâôäåג' ,òðëð øùá áì ïéøåñéä é"ò éëN J
á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà á÷òé 'ø J Løúåé ãåò ä"á÷äá ÷áãð íãàäå ,íé÷ìúñî

ובגמ"ח בתורה העוסק ïëåכל .øîåçä úà êëæî äæáå ,éìëù çëå úîà åá ùé äøåú é"òN J
íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Lúìåæä ìò òéôùî åðéàå ìá÷î ãéîú øîåçäù ,øîåçë åðéà ãñçá ÷ñåòä

146 'à(à ,ç"îâ)

ובגמ"ח בתורה העוסק ãñç,כל .åì ïéìçåî ïëìå ,åúåëæá íéé÷ íìåòä ìë ,äøåú åæ úîàN J
176 ,173 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Låîò íéâäåð ,âäåð íãàäù äãîá(áJà ,ïéøåñé)

אהבה של Là"ò[יסורין ä óã ìéòì ò"ò J

Eá"ò ä óã

בניו את äáåùúוקובר 'ìä ,í"áîø J Lúåáà ïåò ìò íéùðòðä ,ãáìá íéðè÷ íéðáá øáåãîN J
à"ä å"ô

áúåëäנגעים J('á÷òé ïéò'á)

ש יסורין אינם אהבהנגעים, 176ל 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Lúîë áåùç òøåöî éëN J
(á ,ïéøåñé)

éãö÷נגעים éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J(à ,òéøæú 111 ,â ÷ìç)

כפרה מזבח אלא אינם הלו נגעים מראות מארבע אחד בו שיש מי úìîכל ò"öN J
íéìëåà íéðäë" àìà ÷éôñî åðéà ãáì çáæî ììë êøãá àìà ?äøôë íä ïéøåñé ìë éøä éë ,"çáæî"
ìò àá àåäå .øôëî åîöòìùë çáæî ,ìéìë áø÷ðä äìåò ïáø÷á ÷ø ìáà ."íéøôëúî íéìòáå
ìáà ,ãáìá äáùçî ìò ùéðòî 'ä ïéà úåéøòå æ"ò úáùçîá åðéà íà íðîàå .úåøåñà úåáùçî
J Lçáæîä åîë ,øôëì ïéøåñéä åàá äæ ìòå .åàøåáá íãàä úå÷áãá äòéðî ùé ïäéãé ìò íâ éàãå

íìùä ç"ìö

להו והא לן ïåòהא éìá íéåøù íä é"àá éëN J(à"ò àé÷ úåáåúë)Läáäà ìù ïéøåñé íä åìà ïëìå
á÷òé ïåéò J

ביר דעשיראה גרמא íéðåàâäדין úåáåùú J(éáëøä à"ø)è"ú 'éñ

ביר דעשיראה גרמא òáöàîדין íöò ÷ø øàùðå ,åøùá ñîðå úçúåø äøåé êåú ïáä ìôðN J
åìù äðè÷(äøåòùë íöò øåòéù åá ïéàå)óãä ãöá ñôãð ,ïåàâ íéñð áø J Líéøçà äá íçðî äéäå

àøîâá

ביר דעשיראה גרמא úîä,דין ìù ïù àùð àìà ?åúåà àîèîä øáã åîò àùð ãöéë ò"öN J
íéàîèî íðéà íéðéùäå(â"î â"ô úåìäà)øéæðá åøîà ïëå(à"ò àð)øâ åðáøå .íåù(à"ò àð äãð)áúë

øòéù é÷åôàì ïëå .åîò ãìåð àìù ïù é÷åôàì ,àîèî óéìçî åòæâ ïéàå íãàä íò ãìåðù ìë éë
'à íøâ :êøò ,êåøò J Lóéìçî íòæâù ïøåôéöå
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ביר דעשיראה גרמא íéìáàä,דין ùôð éøîì íçðî äéä åáå åéðáî ãçà ïù åìöà øàùð"N J
àîøâ ïéã ä"ã ,à"ò æè÷ àøúá àáá ìò ,í"áùø J L"àîè åðéà úîä ìù ïùäù

ביר דעשיראה גרמא ø'דין ,çô 'éñ "íéàøåîàå íéàðú øãñ" øôñ ô"òù ïåéë ,íéù÷î ùéN J
äðù 'ú ãò íéîé êéøàä ïðçåé(äðù 'ù éç ïðçåé 'øù ,äì÷ 'éñ ,äîåøúä øôñî àéáä à"ãéçäå)äî

?íäî øúåé ãåò êéøàä àåäù àìà áø ïîæ íéðáä íâ åéçù øùôà éøä ?åæ íöò úàéùðá äîçðä
íúåãìéá íäî ìôðù øùôà ,ïù àéä åæù ïåéë àìà("áìç éðéù").æà åúîåéøçà éë :÷éúòîä úôñåú)

(?íäìù ïù åéãéì òéâä êéà ,íäéáàî åãøôðå íéùð íäì åàùðùíéùãç íéãâî ,ñééåå ìàåé ãåã áøä J L

ביר דעשיראה גרמא éîìùåøéáדין "øéá" éë äðåòå ?äøåá÷ úåöî íéé÷ àì òåãî äù÷îN J
;úåéç õ"øäî úåäâä J Làéää äãåòñä éìëàîî àåä äæ íöòå ,íéìáàì äàøáää úãåòñ àåä

íãà úåãìåú(ïé'æåìåî ïîìæ 'ø úåøåú)èé óã á"ç

בי דעשיראה גרמא èôùîìרדין íéðéò J

ומיתו ליה דהוו úîàהא úôù J Léç ãçà ïá úåçôä ìëì åì øàùð ãåò íà ÷ø äæN J

יסורין? עליך éëחביבין ,åøëù úà íéìéôëîù úåøîì åìà ïéøåñéá äöåø åðéà ÷éãöäù ùéN J
193 íééç êøã ,ì"øäî J Låéìò íä íéù÷(íéòùø úååìù ,ã"ô)

שכרן ולא הן לא יסורין? עליך úéøáä,חביבין úåçåì éðù ,ä"ìù J L?êë øîà êéàN J'ãäî)

(õ"ë øéàî áøäãì÷ à÷ñô ,éòéáøå éùéìù øîàî ,úåøîàî äøùò à"ç(âð ,ð 'îò ,íãøèùîà 'ãäî)

שכרן ולא הן לא יסורין? עליך äáäàá.חביבין íìá÷î ïë íà àìà äáäà ìù ïéøåñé íðéàN J
äìòúúù éãë ïéøåñéä íäéìò 'ä ñéîòéù åù÷á äìéçúá àìà ?"ïøëù àìå ïä àì" åøîà ãöéëå
äæ ïéàù åàøùë ìáà .äìéôúáå äøåúá íéëéùîî íä íéøåñéä úåøîìù ,øúåé ãåò ïúìòî
äî ìë éë ,úåðåùàøä ìò ïéäåú åéä àìå .íé÷æçä ïéøåñéä øéñäì íéîçø 'äî åù÷á ,íúìåëéá
úéá ,è"éáîä J Lìåáñì íúìåëéá ïéàù äî ãâð åù÷á ÷ø .úåôé íéðô øáñá åìá÷ ìåáñì åìëéù

'è ÷øô óåñ ,äáåùú ,íéäìà

שכרן ולא הן äàîלא ,åðàôî ò"îø J Lïéøåñéä úìòîá äöø àì ,äøåú ìåèéá ùùç éðôîN J
áì à÷ñô ,äèéù÷

שכרן ולא הן úåâùäלא åôéãòä åìà íé÷éãö ,íéîù ïî íééåìéâì ïéøåñé é"ò íéëåæù ô"òàN J
äì à÷ñô à"ô úåëøá ,äéà ïéò J Läøåúä ìîò é"ò íéâéùîù

לי äìåçä)ידךהב ìù åúåëæ íò åúåëæ úåôúúùä øîåìëN Jêéùìà î"ø J(æé ,àë úéùàøá)

עצמו מתיר חבוש ìùאין íúìéôúî åîöò ìò äìåçä úìéôú äôé" ì"æç åøîà éøä ò"öN J
æé ,àë úéùàøá ,äéøà øåâ ,ì"øäî J L?"íéøçà

עצמו מתיר חבוש íéðéòאין çúô ,à"ãéç J(.äö óã ïéøãäðñì)

עצמו מתיר חבוש øàá"áåאין ,ììôúäì úðååëî åúòã ïéà éë øàáî à"ò äö ïéøãäðñá é"ùøN J
åë à÷ñô à"ò äö ïéøãäðñ ,íéä úåéìâøî J Låéìò úâøè÷î ïéãä úãî éë øàáî íù "òáù
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נהורא ונפל לדרעיה ÷ïèגלייה øð äéä àìà ?úéáá øåà ìåôé åòåøæ éåìéâ é"ò ãöéë ò"öN J
øúåéá ïáì äéä ìååøùì úçúî åøùá øåòù ïåéëå .èòåî øåà íò úéááóæúùð àì éë :÷éúòîä úôñåú)

(ãâá äñåëî äéäù éðôî ,íçä ùîùáíéä ééà J Lúéááù øåàä ìéãâäå øåàä øéæçä ïëì

נהורא ונפל לדרעיה ïéòגלייה J L?åéðô øåà éðôî àìå òåøæäî à÷åã éðçåø øåà òéâä òåãîN J
åäéìà

נהורא ונפל לדרעיה ëגלייה ò"öN Júéá .ìùî åäæ àìà ?úéáá øåà ìåôé åòåøæ éåìéâ é"ò ãöé
á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà á÷òé 'ø J Lòåøæä çëá åìéöä ,äéòøã .úáø÷úî åúåî øîåìë :ìôà

נהורא ונפל לדרעיה éøçàùגלייה ,àøôòá éìáã àøôåù éàä ìò äëá ,åéúå÷ôñ ìë øéàäN J
øùéä øåà J Líäéúå÷ôñá íéãéîìúä ìë åøàùéé åúåî

מזוני משום 103אי ìàøùé çöð ,ì"øäî J(èé ÷øô)

מזוני משום éðùìאי äëåæ íãà ìë ïéà àìà ,ïë àì ?éðò äúà êéúåðåò íåùîù úáùçN J
á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà á÷òé 'ø J Lúåðçìåù

הממעיט וא' המרבה 106J107א' íééç êøã ,ì"øäî J(øåîâì äëàìîä êéìò àì ,øö÷ íåéä ,á"ô)

הממעיט וא' המרבה àúòîùäא' áéçøäì çéìöä àì úãô ïá à"ø éëN J(.ãô àòéöî àáá)åäæå
úîà úôù J L"èéòîîä ãçà" ïàë øîàù

שולחנות לשתי זוכה אדם כל לא מזוני, משום àáäואי íìåòì íâ úåëæì :ùøôì øùôàN J
íéùãç íéãâî ,ñééåå ìàåé ãåã áøä J Läæä íìåòá äñðøôì íâå

בעפרא דבלי שופרא íéìùåøéלהאי éøéôùî øééúùð ïðçåé 'øN J(.ãô àòéöî àáá)åúúéîá ïëì
à"ùøäî J Läëá êë ìòå .íéìùåøé ãåáë ä÷ìúñð

בעפרא דבלי שופרא á÷òéלהאי 'ø J Líéúîä úééçúì íå÷é àì åéúåðåò úîçî àîù ùùçN J
á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà

דחמרא דני ת' ליה תקיפו הונא åäéìàרב ïéò J Läæá äñðúðù àåä àðåä áø à÷åã òåãîN J

דחמרא דני äëéàת' úáùì 'á ùåøã úìéçú ,äøö úò ,'ð ùåøã ,íéúòì äðéá J(àëù 'îò)

דחמרא דני íéøâ"ת' äéøîã àìæî ,àøîç"N J(.çö àøúá àáá)ìòá ìù àèç" :í"áùø ùøéô
øùéä øåà J Líéøçà íéøáãá àìå ,åìàù åðéé ãñôäá à÷åã ïëìå ."ïééä

דעביד הוא בריך קודשא חשיד מי ליה דינאאמרו בלא ìåôëä.?דינא éåèéáä ò"öN J
éôì àìù ïéãä úãî óéñåéù ìáà .ïáåî äæ ,åì òéâîù éìá íãàì ãñç óéñåî ä"á÷äù äî àìà

íéä ééà J Lãñôð ïåéòø äæ ,ïéãä(á÷òé ïéò ìò ó"éø ò"ò)

טעים וטעמא גנוב גנבא áבתר ,ã ,íéîåú ,õéùáééà ïúðåäé 'ø J
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טעים וטעמא גנוב גנבא åùôðìבתר ÷æðå ,åðîî áðâðù äæì ÷æð .äáéðâá úåðéçá 'á ùéN J
ìù åúå÷ãö úà ì÷ì÷î àåä ìáà ,áðâäî áðåâ àåäù ô"òà ïàë .åéúåãî úà ì÷ì÷îù ,áðåâä ìù

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,á÷òé ìäà ,àðáåã á÷òé 'ø J Låîöò

טעים וטעמא גנוב גנבא ù÷áîבתר ÷ø àåäå åðîî áðåâ ìòåôäù ÷ãö àðåä áø íðîàN J
'ø J Låîöòì äáåç äàåø íãà ïéà éë ,ïéã úéá ìöà ìåàùì éåàø ïåîî éðéðòá ìáà .åðåîî ìéöäì

á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà á÷òé

טעים וטעמא גנוב גנבא úîàבתר úôù J L'äéùôðì àðéã ùðéà ãéáò' ïàë øîàð àì òåãîN J

טעים וטעמא גנוב גנבא èôùîìבתר íéðéò J

חמרא והוה חלא íâהדר ïëìå ,øáòá åðîî ç÷ìù äî íâ ñéøàì íìéù àðåä áøù øùôàN J
,åñéøàì àùéáù úúì äàìäìå íåéäî ÷ø åéìò ìáé÷ù øùôà ìáà .ïéé úåéäì øæçå ï÷úð õîåçä

íéðéò çúô ,à"ãéç J Läàìäå íåéäî õîåçä ìò çéåøä àìà øáòä ï÷úð àì ïëìå

חמרא והוה חלא åîëהדר àøåáä úåàìôð äìâð ñðá äàåø ,ïééì õîåçä êôäðù øîàã ïàîN J
óñåé áø(á"ò âð úáù)ïéàù ééáàë øåáñ ,ø÷éúä åøéçîù àìà õîåç øàùðù øîàã ïàî ìáà .

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,éáö úøèò J Léòáè ïôåàá òùåð àìà òáèä éåðéùå ñð úåùòì

חמרא והוה חלא íéñð?הדר äùòîî ïéðäð ïéà éøä ò"öN J(à"ò ãë úéðòú)úåðòì øùôà àìà
"á÷òé ùøùé" ô"ò(ä"ë úåà ä úëøòî "éôì ùáã"á à"ãéç åéøáã àéáäå ,à"ò äë úéðòú ìò)ïéîä íàù

,ñééåå ìàåé ãåã áøä J Låððéðòá ïàë ïë .åðîî úåðäéì øåñàù ñð äæ ïéà ,íìåòá øáë àöîð ùãçä
íéùãç íéãâî

מצטער â"ôהייתי "ùãå÷ä úøâà" ô"ò ùøôì ùé "øòèöî" ïåùìN Jãñåî 'öåä ,"ï"áîøä éáúë")

(æëù 'îò á"ç ,÷å÷ áøä,íåçå úåøéø÷ úãî ïéá ,òöîàá òá÷éù øáåãîù øéáñîäåéäé íéãéìåîäù
äøéöé øôñì åøåàéáá ,äæ ì"æç øîàî ìò à"øâ áúë ïëå .íäéúåðåëúá íéðæåàî(36 óã ,æ"î ä"ô).

Lìîòå øòöá äð÷ðä äæå ,úåòöåîî úåãî ïéðò åäæù

מצטער ì"øäîהייתי ïåùìë éë ,äìéôúä éðôì ãåîìì øúåîù ô"òà ,äìéôúä ïéðòá øòèöîN J
(â"ô äãåáò áéúð)àåä íãàäù úåøåäì éãë "åúèîî ãîåòùë ãéîå óëéú äìéôúä äéäúù éåàø"

Lìåìò

מצטער Lìëéääהייתי ïåôöáù ïçìåùå íåøãáù äøåðî åúòãá øåëæéå ùîùéù éðôì ììôúéùN J
ïúåðä ìë ä"ã à"ô úåëøá ìò äðåé åðáø éãéîìú J

מצטער äù÷åהייתי ,ïåñëìàá àìà íìåòä íåøãJïåôö éôì úåðååëî åéä àì íäéúåøöçùN J
ìò ,óñåé õò ïëå ,òùåäé éðô åáúë ïëå ,òãéåäé ïá J Léîìåòä ïåëðä ïååéëì øãçä éèéäø øãñì

á÷òé ïéò

מצטער âהייתי áùéå ,123J124 â"ç ÷éãö éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J

מצטער èôùîìהייתי íéðéò J
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וכו' מטתי לפני שתהא תפילתי על ימי, כל מצטער הייתי דברים שני øàùéעל àìùN J
éìò ãåøè éáì àäéå úåùòì äëàìî øáã éì(äìéôúä ïîæá)éúìôú éøçàî àìà(æà ÷ø)ìò áñà

íéùøôî ùéå .ìåëàì éúèî(úéáøò úìéôú ìò øáåãîù)éúèîì úîãå÷ éúìôú àäúùáëùà àìù)

(çåðì åìéôààìá ïùé éúàöîðå íãøàå äðéù éðôèçú àîù àøéúî éðà éúìôúì éúèî íéã÷à íàù
íù íééåöî íééðò åéäéù éãë éúèîì êåîñ éúìôú àäéù :øçà øáã .äìôú(úåðåæî ìá÷ì éãë)áâà

ã à÷ñô ìôú :êøò ,êåøò J Läìéôúä

לדרום צפון בין מטתו הנותן íåçäåכל ,ïåôöì àåä ÷æçä øå÷ä àìà .åèåùôë äðåëä ïéàN J
éäú ìà" úìä÷ äøåäù åîëå .çáåùî éòöîà äéäéù ãìååä ìò ììôúäì ùéå ,íåøãì àåä ìåãâä

"øúåé íëçúú ìàå äáøä ÷éãö(æè ,æ úìä÷)"ùôéè àìå íëç àì" äúìéôúá äðç äøîàù åîëå
(á"ò àì úåëøá).ìëñå éúô äéäé äø÷ äôéèî ãìåð íà éë .äìéìä òöîàá ÷ø ùîùéå äëçé ïëå .

,ï"áîøì ñçåéîä "ùãå÷ä úøâà" J Läîéçå ñòë ìòá äéäé äîç äôéèî ãìåð íàå,"ï"áîøä éáúë")

(æëù 'îò á"ç ,÷å÷ áøä ãñåîâ"ô(øòèöî éúééä ä"ã ìéòì ïééò)

ו' משנה ה, פרק יצירה", ל"ספר בפירושו הגר"א מזה חלק והעתיק המלקט: אמר

לדרום צפון בין מטתו מטתו הנותן ïçìåùìכל ìîñ "ïåôö" àìà ,åèåùôë äðåëä ïéàN J
îñ "íåøã" ,øùåò àåäå,ãìú åúùàù øáåòä úçìöä ìò ììôúäì ïîæä .äîëç àéäå äøåðîì ì

ïúåðä ìë ä"ã ,ñôãðá 5 óã ,ó"éøä ìò ,äðåé åðáø J Läéøçà àìå úåâåãæää éðôì ììôúäì ùé
íåøãì ïåôö ïéá åúèî åúèî

לדרום צפון בין מטתו הנותן íåøãáכל íäù ,øùåòå äîëç ìò ,ïåéøää íãå÷ ììôúî äéäN J
ïåôöå(á"ò äë àøúá àáá)à"ùøäî ;à"áèéø J L

לדרום צפון בין מטתו הנותן íäéðéáכל òöåîîä ïëìå .íç íåøã çåøå ,ø÷ àåä ïåôö çåøN J
ãë ÷øô à"ç ,äìåòä úøåú ,à"îø J Läåùä âæîá àåä

לדרום צפון בין מטתו הנותן 85J86כל 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(â ,äãåáò)

לדרום צפון בין מטתו הנותן 196כל ìåãâä úáùì äùøã ,ì"øäî Jìù äãâä" óåñá ñôãð)

("çñô

לדרום צפון בין מטתו הנותן ïåùàøäכל íãà åîëå ,íåøãì ïåôö ïéá äèîä áçåø øîåìëN J
åôåñ ãòå íìåòä óåñî äéäù(.áé äâéâç)ìááî åôåâå é"àî åùàø äéäå(çì ïéøãäðñ)äéäù éøä

åðàôî ò"îø ú"åù J Láøòîì äèîä ùàøâ 'éñ ,

אחרונים בשם למלבי"ם החיים" "ארצות כתב ו)וכן סעיף ג סי' עולם(או"ח בנין בשו"ת אבל (לגאון.

חבר) אייזיק יצחק בגר"אר' מפורש וכן למזרח, להיות צריך המטה של שראשו הגר"א בשם כתב א' סי'

ברכות מסכת אגדות י"ד)על פסקא הביא(פ"א שממנו הגר"א בשם שמחה" של "בנין כספר ודלא .

למערב. המטה ראש כי אמר הגר"א כאילו ברורה", "משנה

לדרום צפון בין מטתו מטתו הנותן à"øâäכל åàéáäå ,ï"áîøì ñçåéîù äî ìéòì ïééòN J
úåëøá ,úåãâàì åøåàéá ,à"øâ J Lå äðùî ä ÷øô ,"äøéöé øôñ"ì åùåøéôá
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לדרום צפון בין מטתו הנותן áøòîå,כל çøæîì äðåô åðéà äðéëùä úîéà úîçî äæá øäæðäN J
íéìâøá õà åðéà àìéîî(:÷ ïéáåøéò)äîåìòú ãéâî J Líéøëæ íéðáì äëæéå

לדרום צפון בין מטתו הנותן åäéìàכל ïéò J

לדרום צפון בין מטתו מטתו הנותן èôùîìכל íéðéò J

תפילתו לו ïëìåטורפין ,äðéëù ÷åìéñì íøâ àöé äæ øùàëå ,íéðù ùéùë úàöîð äðéëùä éëN J
á à÷ñô óøè :êøò ,êåøò J Låúìéôú åì ïéôøåè

תפילתו לו à"áèéøטורפין J Lììôúîì úòã óåøéè íøâ éëN J

תפילתו לו ã"éôטורפין ,á øòù ,íééçä ùôð J

Eå óã

למצוותי" הקשבת יח)"לוא מח, àåäù(ישעיה àìà ?äðúîäå áåëéò ïåùì åæù ïééðî ò"öN J
à"ùøäî J L"ïîà" äéìò äðòéù éãë áéù÷îå ,åøéáçî äëøá òåîùì ïéúîî

למצוותי" הקשבת יח)"לוא מח, àìà(ישעיה ?äðúîäå áåëéò ïåùì åæù ïééðî ò"öN J
" ùøôì ùé ïëå .úìåæä íò øáåçî úåéäì ,úååö ïåùì "éúååöî""åúåà åçìùéå íéùðà åéìò åöéå

(ë ,áé úéùàøá)íéä ééà J L

למצוותי" הקשבת á'"לוא ïéúîä åîöò ä"á÷ä àìà ?äðúîäå áåëéò ïåùì åæù ïééðî ò"öN J
íäøáàì äìéçúá .íéîòô(.æë÷ úáù)äòøèöðùë íéøîì ãåòå(:è äèåñ)"éúååöî" áåúë ïëìå

J Líéáø ïåùì "éúååöî" éøäå ,â"éøú ìëë äìå÷ù "êåîë êòøì úáäàå" úåöî ãåòå .íéáø ïåùì
äëåæ ä"ã åäéðá

המזיקין מפני לעמוד יכולה בריה כל אין לראות, לעין רשות נתנה àáåîNאלמלי J
.úåéøáì å÷éæé àìù éãë ,íäéðô ìò LäåñîN àîøåô ùé ïé÷éæîä ìëì éë ,ã ,ã äáø íéøáã ùøãîá
,íéðåàâä éùåãéç J Lïé÷æéðä ìò àìå ,ïé÷éæîä ìò áñåî "úåàøì ïéòì úåùø äðúéð éìîìà" ïëå

íéùãç íéãâî ;"á÷òé ïéò"á

á"òמזיקין ã úåëøá ìò éøéàîä J L"úåéáæåëä úåòãä íä"N J

âëJá"ëמזיקין íéòè÷ ,"äøåúä úðååë" ,äøåúä ìò åðøåôñ äéãáåò 'ø J,äøåúä ìò åðøåôñá ñôãð)

(÷å÷ áøä ãñåî 'ãäî

209מזיקין ,ã"ç ,åäéìàî áúëî ,øìñã à"ø J

úåëøáמזיקין ,úåãâà ìò à"øâä øåàéá J

לאוגיא כסלא íé÷åîòäåכי "éìñë" åàø÷ð íéäåáâä úåîå÷îä ,äãùá íéîìú íéøôåçùëN J
àéâà :êøò ,êåøò J L"àéâà" åàø÷ð íéîä íøåæ íùù

מינן נפישי éðéòאינהו J L"ïðéî" ,åðìù íéòø íéùòî éðôî íéáøúî íä éë ùøôì øùôàN J
"éèå÷ì øúá éèå÷éì"á àáåî ,÷çöé
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מימיניה ורבבתא משמאליה ìëאלפא íäù äùò úåöî ìåèéá éðôî åðéîéî øúåé åøöåðN J
äîåìòú ãéâî J Läùòú àì ìò øáòù ìò åìàîùî úåçô åøöåðå ,äòùå úò

מימיניה ורבבתא משמאליה àìàאלפא ?åìàîùá øùàî åðéîéá ïé÷éæî øúåé åéäéù äåîúN J
äðåô ,äæá çéìöî åðéà øùàëå .äùòú àì ìò øåáòì ìàîùá åì ÷éæî íãà ìù åøöé äìéçúá

éèå÷éì øúá éèå÷éì J Løúåé çéìöî äæáå ,äåàâ íùì úååöî äùòéù åðéîéì

מינייהו בכלה, דהוי דוחקא øîàéהאי ,êë òøéà íà àìà ?úàæ ì"æç åðì åòéãåä òåãîN J
"íòåð éäéå" íéòâô ìù øéù(á"ò åè úåòåáù)á÷òé ïåéò J Líé÷éæîäî åéìò ïâäì

מינייהו בכלה, דהוי דוחקא òéðîהאי ìë øùàë ìáà .äøåú ãåîéìá çîùé íãàäù éåàøäîN J
à"ô úåëøá ,äéà ïéò J Lïåéñð åéìò íéàéáî íé÷éæîäù àìà úîà äæ ïéàù òãé ,åúãøåè äì÷

äî à÷ñô

דב דרבנן מאני Jלוהני Líé÷éæîå íéðçåø íéøåöé åá íé÷áãð ,úìãáðä äøåúä åá ùéù ïåéëN J
56 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî(âé óåñ ,äøåú)

דבלו דרבנן מאני íòåðהני éëøã J(áé÷ ,àò 'îò)

דבלו דרבנן מאני íéãâáìהני åìùîð íãàä ìù åéúåãîN J(âë ,ë éìùî ìò à"øâ)ç"ú íúåàå
,äéà ïéò J Låãåîéìá äìåòù éîá íéøâúîä ,úåòø úåáùçîå íé÷éæî éðôî äæ ,íééåìá íäéúåãîù

äî à÷ñô à"ô úåëøá

דשונרתא íéáìëשליתא ø"ú ,'ñ óã àî÷ àáá ìò ïëå ;åððéðòá ,úåëøá úåãâà ìò à"øâ J

דשונרתא ìåúçשליתא :êøò ,á÷òé úìéä÷ J

דשונרתא ÷שליתא ÷øô ,á"ç ,äðåé éôðë ,åðàôî ò"îø J

Líéøéòùìאוכמתא ä"ã é"ùø à"ò áò ïéùåãé÷ ïééò ,àøçà àøèñ ìù òáö àåäN J

ואתזק חזא הכי, עבד אביי בר ביבי úçúרב õî÷ ,'á úçú éøéö ,"éáéá" íùä ã÷ðì ùéN J
àøæò øôñá àåä ïëå ,äéðù 'á(àé ,á)úåðåùì ììë ,äô ìòáù äøåú ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J L

'ø úåà ,úåéâåñä

הכנסת בבית אלא נשמעת אדם של תפלתו "åúìôúאין íéìî åôéñåä äî éðôî ò"öN J
íãàä ììôúî äáéñ éðôî íà àìà ?"úñðëä úéáá àìà úòîùð äìôúä ïéà" åøîà àìå "íãà ìù
úëéîñ J Lúñðëä úéá êåúá à÷åã ììôúäì ãéô÷é æà íâ ,á"åéëå øçéà éë ïéðî éìá úåãéçéá

éùéîç ÷øô úìéçú ,äìéôúä øòù ,íéäìà úéá ,è"éáî ;íìùä ç"ìö ïééò ;íéîëç

תפילה תהא שם רנה ìùבמקום äçîùá àåä íãàä øùàëå ,'ä ìù åçáù íéøîæî íùN J
á÷òé ïåéò J Läøåù äðéëù ,äåöî

תפילה תהא שם רנה äðéâðîá.במקום äøåú úå÷åðéúì íéãîìî íù úñðëä úéá íå÷îá éëN J
ë ,à éìùî ìò ,à"øâ J Lììôúé íùå



äãâà éùåøô è÷ì 78

הכנסת בבית אלא נשמעת אדם של תפלתו Låúìéôúאין òîåùå íù úàöîð äðéëùä éëN J
93 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(å ,äãåáò)

הכנסת בבית אלא נשמעת אדם של תפלתו ùåøãאין ,úàö úò ,æë ùåøã ,íéúòì äðéá J
çñô ìù éðù íåéì(åô÷ 'îò),øéîæä úò ,àñ ùåøã ;(ìàîù øåè ,àú 'îò),øéîæä úò ,âñ ùåøã ;

äìôúì 'â ùåøã(æëú 'îò)

הכנסת בבית אלא נשמעת אדם של תפלתו ø÷אין åììôúä éñà 'øå éîà 'ø éøäå ò"öN J
,úåãéçéá àåäù åà ,úéîøà ïåùìá ììôúîù éîá øáåãî ïàë àìà ?éñøâ ååäã éëéä éãåîò éðéá
J Låúìéôú ìáå÷ú úåãéçéá åà úéæòåìá óàå ,äéåöî äðéëùä íù øùà úñðëä úéáá úàæ äùòé

á÷òé ïåéò

הכנסת בבית אלא נשמעת אדם של תפלתו ìáàאין ,äøùòá äìéôú åì ùé íà åìéôàåN J
úñðëä úéáì õåçî äæíìåàá äøùòá äìéôú êåøòì åðððîæá äîë ìöà âåäðù åîë :÷éúòîä úøòä)

(ïéàåùéðìéà"íéîëç úëéîñ" ïééò ,íìùä ç"ìö J Lúñðëä úéáá åîë úòîùð äð

הכנסת בבית אלא נשמעת אדם של תפלתו íìùäאין ç"ìö J L"íãà ìù" åôéñåä òåãîN J

ואל הרנה אל "לשמוע שנאמר הכנסת בבית אלא נשמעת אדם של תפלתו אין
כח)התפלה" ח, úîà(מל"א úôù J Láø ïåîä ìù ìå÷ ,"äðø"N J

שיושבין éøéàîäג' J

וכו' שיושבין 126ג' íééç êøã ,ì"øäî J Løôñîå øôñî ìëì øåàéáN J(íéáùåéù äøùò ,â"ô)

בתורה ועוסקים שיושבים לשנים äøåúומניין éøáã íéøáãî øùàë íä íéðùä éë éðôîå"N J
ãçà ìáà .äôá äàéöåî øùàë ,äøåîâ äøåú àéä(ãîåìä)øùôà éøä äôä ïî àéöåî íà åìéôà

ììë äôä ïî àéöåî åðéà äáøä íéîòôå .ììë äøåú ìù øåáéã àø÷ð àì êëì ,øåáéã àìá äéäéù
êøã ,ì"øäî J L"ãáìá äøåúá ÷ñò ÷ø äøåú éøáãá ãåîéì äæ àø÷ð àìå 'åëå ãáìá ïåéòá àìà

ã ÷øô óåñ ,äøåú ,íìåò úåáéúð ïééò ãåò ;æè÷ 'îò ,'á äðùî â"ô ,íééç

בתורה ועוסקים שיושבים לשנים àöîðäומניין äøåöä úìòîì åòéâä íéðù íä øùàë"N J
äðùî â úåáà ,íééç êøã ,ì"øäî J L"øîåçä úâøãá àåä ãçàä ïë ïéàù äî .íéå÷î àåäå ,ìòåôá

æë÷Jåë÷ 'îò ,'åëå ïéáùåéù äøùò ä"ã å

הגר"א לקוטי בדברי עוד מתברר זה דבר המלקט: ורקאמר ס', דף דצניעותא", "ספרא בסוף (שהובאו

יקרת ולפי ליקוטים. אותם הושמטו שם לוריא ר"ש של המפורסמת במהד' אבל וכו' תש"ל תרמ"ח, תקפ"א, שנת במהד'

שמשים לפי דוכרין מיין הוא שלימודו מאד המעלה יגדל לאחרים "והלימוד כאן: מקצתם נעתיק הדברים תפארת

מהספר, מקבל לבד, נקבה הוא מעצמו כשלומד אבל נוקבין. מיין מעלה והתלמיד ממדריגתו, שלמטה במי מחשבתו

לענייננו) הגר"א עכ"ל החבורה" מעלת וזהו וכו' מאדם. סוףולא זהר לתקוני הגר"א בביאור יותר מפורש וזה .

ע ודאי)תיקון ספר זה ד"ה בנדפס, קסג (דף

עמהם øéàîשכינה áøä ,ïåøáç úáéùé ìù çéâùîä J Lúîàä úà øøáì íéçéìöîù øîåìëN J
ñôãðá æðø 'îò â"ç ,"úåáéúð øéàî" ,ùãç
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ונאנס מצוה לעשות úøçàחשב äáéñ éðôî àá àåä ,áåëéò äéä íàå .äîùðì àåä øëùä éëN J
13 ,ìàøùé úøàôú ,ì"øäî J Lçôå÷ú àì ïëì .äîùðäî àìå(â ÷øô)

ונאנס מצוה לעשות íéðéòחשב çúô ,à"ãéç J

מצ לעשות ונאנסחשב éçוה ìë éðéò J

ונאנס מצוה לעשות áåèחשב úåùòì äöåø úéìàøùéä äîùðä íöò éëN J,í"áîøá ùøåôîë)

(á ÷øô óåñ ïéùåøéâ 'ìäåùôð íöò éåâ ìöà ìáà .äåöîä úòéðî úåîøåâ úåéðåöéç úåáéñ àìà
òø úåùòì ú÷ùåç(é ,àë éìùî ,"òø äúåéà òùø ùôð" áåúëù åîë),äåöî úåùòì áùç íà íâ ïëìå

Lùðòð åìù äáùçî ìò íâ ïëìå ,åðåöø àåä òø úåùòì ìáà .éîéðôä åðåöø äæ ïéà éë äðîéìùé àì
äîëç êùî J(ãé ,áë úéùàøá)

ונאנס מצוה לעשות úåùòì.חשב áùåçä ïéáì ,ìòåôá äùåò ïéá ìãáä ùé úàæ ìëáN J
ñôãðá âîJî 'îò ,íéùãç íéãâî ,ñééåå ìàåé ãåã áøä J Lìãáää úà øàáîå

עמו שכינה בתורה, ועוסק שיושב אחד äøåúáאפילו éë ,áúëáù äøåú ãåîéìá øáåãîN J
á÷òé ïåéò J Lããçúäì éãë íéðù íéëéøö äô ìòáù

את אזכיר אשר המקום "בכל שנאמר עמו שכינה בתורה, ועוסק שיושב אחד אפילו
אליך" אבוא ïëìåשמי .øúåî äæ åãåîéì òöîàá ìáà ,äìèáì íéîù íù øéëæäì øåñàN J

ïéãîò é"øäî ÷ñô ïëå .à"ùøäî J Läøåúá ÷ñåòá øáåãî äæ ÷åñôá(à"ô 'éñ à"ç ,õ"áòé úìéàù)

ôîäî äéàø àéáäååðéàù íãà éë òîùî ,úåøëæàä úà âìãî éø÷ ìòá éë à"ò áë óãá ïìäì ùøå
à"ãéçäù àìà .úåøëæàä úà àèáì âäåð éø÷ ìòá(ã ÷"ñ åèø 'éñ ç"åà é"ëøá)ìù âäðî àéáî
é"ðãà úìî àìå "íùä" úìî íéàøå÷å íéøéîçîä

הזכרונות בספר נכתבין דבריהם éøéàîäב', J Líãåîéì úà áèéä åøëæé íéãîåìäN J

הזכרונות בספר נכתבין דבריהם äøåúב', éøáãá íäìù ïúîå àùî é"ò ,íéðù íäù ïåéëN J
à"ùøäî J Lä"á÷ä ìù úåðåøëæä øôñá áúëäì íäéøáã íéåàø åéäéå ,úîàä ìà åòéâéù øùôà

הזכרונות בספר נכתבין דבריהם äðùîáב', ùøåôî éøä ò"öN J(á"ô úìéçú ,úåáà)ìëå"
"øåáéã" ïéáì ,áúëðä "äùòî" ïéá ÷ìçì ùé àìà ?ãéçé åìéôà òîùî ?"íéáúëð øôñá êéùòî

ïéòä úéàøî ,à"ãéç J Lúåðåøëæä øôñá áúëð åðéà ãéçé ìù äæùë

הזכרונות בספר נכתבין דבריהם åðàôî,ב', ò"îø J Läøåú éùåãéçá íéôéñåî íäù øáåãîN J
ãé ÷øô á"ç ,ïéã øå÷éç ,úåøîàî äøùò

הזכרונות בספר נכתבין דבריהם úàב', íéøøáîå íéçëååúî íä ãçé íéðù íéãîåìùëN J
íðéà åéùåãéç ïëìå ,úîàä ô"ò ùãçîù øåøá äæ ïéà äøåúá ùãçîå áùåéä ãçàä ìáà ,úîàä

ìåãâä úáùì äøèôä ,åö úùøô ,äùî çîùé ,ìòäàî íéåáìèééè î"ø J Líéáúëð

הזכרונות בספר נכתבין דבריהם ÷äôב', 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,÷åãö 'ø J
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הזכרונות בספר נכתבין דבריהם áãב', ,åéúôùá àèáîå ãîåìù ãçàN Jïéàù äî .íéáúëð åéø
Låéúôùá àèáî åðéàù ô"òà åúøåú úáúëð òîåùä íâ ,ãçé íéãîåìä íéðùå .äéîåãá ãîåì íà ïë

ïáúëéî éøú ä"ã åäéðá J

הזכרונות בספר נכתבין דבריהם øôñáב', êéùòî ìë" ãéçéá íâ éë úåôñåúä úééùå÷ ìòN J
"íéáúëð(á ,úåáà),ìòäàî íéåáìèééè î"ø J Láåè øúåé íéøëåæ íéðùáù ì"ðä éøéàîä ô"ò äðåò

ìåãâä úáùì äøèôä ,åö úùøô ,äùî çîùé

שכינה קדמה çúôעשרה ,à"ãéç J Låðàæðåì î"øå ,ð äáåùú ,à"ç à"áùø ú"åù àéáîN J
íéðéò

תפילין מניח שה' à"áùøמניין J("á÷òé ïéò"á ñôãð)éùåãéç"á øúåé ú÷ééåãîå äîéìù àñøéâå ;
,à"ðùú úðù ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåä ,ïîãìô áéì äéøà áøä úëéøòá ,"úåãâää éùåøéô ,à"áùøä

â 'îò

תפילין מניח שה' ïéìéôúמניין ,çî÷ä ãë ,ééçá åðáø J

תפילין מניח שה' çéðäמניין äéìòù úàøáð äøåö äùòù àìà åîöò ä"á÷ä íúðåë ïéàN J
íéðôä øù àø÷ðä êàìî åúåàù åùåøéô åà .ïéìéôú(ïåøèèî)ïåæçá äàøðä àåä ,åáø íùë åîùù

à"áèéø J Lçéðîë

תפילין מניח שה' åôמניין 'îò ,çö øòù ,àáú úùøô ,÷çöé úãé÷ò J

תפילין מניח שה' ìëמניין úåéç íù ,áìä ìò úåøåäì ãçà úéá ÷ø ùé ãé ìù ïéìéôúá éëN J
,øáãîäå ,éçä ìåî ,íéúá òáøà ùàø ìù ïéìéôúáå .íìåòä ìù åáì àåä ä"á÷ä êë .íéøáàä
ìòåôäå ,äøåöäå øîåçä :úåáéñ òáøà àøáð ìëì ùéù ãåòå .íéìãáðä íéìëùäå íéìâìâä
á"ç äìåòä úøåú ,à"îø J Lä"á÷ä ìù åúåàéöîá åðà íéøéëî åéàåøáá äðçáää ãöîå .úéìëúäå

á"ô

תפילין מניח שה' 168מניין íùä úåøåáâ ,ì"øäî J(ãî ÷øô)59J60 äìåâä øàá ;(ã øàá)

תפילין מניח שה' äîáמניין åðúå÷áã ìò úåøåäì ,ùàøäå òåøæä ìò åðì íéøåù÷ ïéìéôúäN J
íäá áåúëù(úåéùøô 'ã)çéðî" àø÷ðä åäæå ,åéìà åðúåà ÷éáãä åðéìà åúáäà êåúî ä"á÷ä êëå .

.íìåòä úåîåà ìåî ,äøåáâä úãî àéä åæåò òåøæáå ,ãñçä úãî àéä åæ åðéîéá 'ä òáùð ."ïéìéôú
à"ùøäî J Låðá åúå÷áã ìò úåøåäì ïàë íéøëæåîä íé÷åñôä ìë ïëåú êëå

תפילין מניח שה' úéøáä,מניין úåçåì éðù ,ä"ìù J(õ"ë øéàî áøä 'ãäî),íãà úåãìåú ,à"ç
é óã íãøèùîà 'ãäîáå ;äë÷ à÷ñô ,æì 'îò(ïîàð úéá)

תפילין מניח שה' ñמניין ,òáù øàá ú"åù Jàò 'é

תפילין מניח שה' úåãâàä",מניין úåëåìäú" ,ïøòèù äéøëæ óñåé áøä J Líåìçá åàø äæ ìëN J
9 'îò ,ä ÷øô

בימינו ה' "נשבע שנאמר תפילין מניח שה' עוזומניין ח)"ובזרוע סב, ò"öN(ישעיה J
"éøåçà úà úéàøå" äøåúäî ÷åñô åàéáä àìå íéàéáðî ÷åñô åàéáä äî éðôî(âë ,âì úåîù)äæîù
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ùàø ìù ïéìéôú ìù øù÷ úééàø ìò åãîì(á"ò äì úåçðî)íéëàìîä øùàëù äæá ùé ïåéòø àìà ?
ìàøùé êîòë éîå" áåúë åìù ïéìéôúá éøäù ,ìàøùé íòá øàôúî ä"á÷ä ãöéë íéàåø íéâøè÷îä

íìùä ç"ìö J Lí÷ðúîå áéåà úéáùäì æåò íéîçøä úãéîì ùé ,"õøàá ãçà éåâ

תפילין מניח שה' ìëמניין ïëå ,ìàøùé íò úøèîì ïä äðåéìòä äâäðää úåáùçî ìëùN J
úåëøá úåãâà ìò à"øâ J Lìàøùé ïòîì ïä íìåòáù úåéùòîä úåìåòôä

תפילין מניח שה' àñéì,מניין ã"áà á÷òé 'ø J Lïéìéôúáù úåéùøô òáøà ìù úåéãåçéä äîN J
á÷òéì úîà

תפילין מניח שה' ùàøמניין ìù ä"á÷ä ìöàå ;ùàø ìùì ãé ìù íéã÷äì ùé íãàä ìöàN J
äãù éîåøî ,á"éöðä J Lãé ìùì íãå÷

תפילין מניח שה' ìàåîùמניין éðéò J

עוזו ובזרוע בימינו ה' ùàøנשבע ìù ïéìéôú íâ çéðî ä"á÷äù ïåéë ò"öN Jäùîì äàøä éøä)

(ùàø ìù øù÷ïééò ?ãé ìù ïéìéôú åæåò òåøæá à÷åã äîì ?ùàø ìù ïéìéôúá òáùð åðéà òåãî
íéðéòì äåàú J Låáåùé

עוזו ובזרוע בימינו ה' ùàøנשבע ìù ïéìéôú íâ çéðî ä"á÷äù ïåéë ò"öN Jäùîì äàøä éøä)

(ùàø ìù øù÷øùôà ?ãé ìù ïéìéôú åæåò òåøæá à÷åã äîì ?ùàø ìù ïéìéôúá òáùð åðéà òåãî
àø÷ð 'ä íù éë õøàä éîò ìë åàøå" ìàøùé ìù íúåîîåø áöî íéìîñî ùàø ìù ïéìéôú éë

"úåàì íéøçàì àìå úåàì êì åéäå" äøúñä íä ãé ìù ïéìéôú ìáà ."êîî åàøéå êéìòæì úåçðî)

(á"òè÷ìîä ì"ð J Lòéùåîì íäì àåä ìàøùé ìù íúåìôù ìù áöîá íâ éë òáùð 'äå

תפילין אלו עוזו çזרוע ,áñ äéòùé ìò í"éáìîä J

תפילין זו עוזו" äîöò?"זרוע ãéä ìò àìå ïéìéôúä ìò "åæåò òåøæ" ùåøãì ì"æçì ïééðîN J
ãé ÷"ñ 'é ,çë íéøáã ,äîéîú äøåú J Læåò äá ïéàå "ääë ãé" úàø÷ð òåøæä éë äæì áåùéäå

ממך" ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ ימי כל י)"וראו כח, תפילין(דברים אלו ,
ùàøáùשבראש ïéìéôú åìà ä"ã úåôñåúå ,àø÷ð 'ä íù ä"ã é"ùø á"ò äì úåçðî ïééò J

ממך" ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ ימי כל י)"וראו כח, תפילין(דברים אלו ,
éשבראש ,çë íéøáã ,ééçá åðáø J

ממך" ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ ימי כל י)"וראו כח, תפילין(דברים אלו ,
ñ"ùä,שבראש ìò øôåñ íúç J L'ä éëøãá åáì äéáâî ùàø ìù ïéìéôúá øèåòîäù ìîñ àåäN J

á"ò åè äìéâî ìò(ïéìéôú åìà ø÷éå)äøåú øåàì úåëæìã ì"éå ä"ã(ñôãðá åë÷ óã)

הארץ" עמי כל 144"וראו íùä úåøåáâ ,ì"øäî J(èì ÷øô)

הארץ" עמי כל äîëç"וראו êùî J(áé ,ãì íéøáã)

בהו כתיב מה עלמא דמרי 169תפילין íùä úåøåáâ ,ì"øäî J(ãî ÷øô)
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בהו כתיב מה עלמא דמרי ìàøùéתפילין ïéá ùéù ùøôää òéãåäì åàá äæ øîàîá"N J
ìàøùé ïî åì ùéù øàôäå ãåáëä ìáà 'åëå 'úé åãåáëì åàøáð íéàøáðä ìë éë .úåîåàä øàùì
60 äìåâä øàá ,ì"øäî J L"íéàöîðä øàùî ãåáë åîë åðéàå ,é"ùä ìà ãåáë èéùëú ë"â àåä

éòéáø øàá

בהו כתיב מה עלמא דמרי ðôîתפילין øåøéáN J,åðàôî ò"îø J Låìà úåéùøô à÷åã äî é
å à÷ñô ,äèéù÷ äàî

בהו כתיב מה עלמא דמרי äîåãתפילין ÷åñô àìå ,íéîéä éøáãî ÷åñô åàéáä òåãîN J
íìùä ç"ìö J L?ìàåîùî

â'חטיבה à÷ñô øîà :êøò ,êåøò J Løëéðä øáã øîåìë ,øåéö :ïåàâ éàä áø ùøéôN J

בעולם אחת חטיבה אתכם אעשה ואני בעולם, אחת חטיבה עשיתוני ìòאתם é"ùøN J
äøåúä(æé ,åë íéøáã),ãáìá åðá ÷ø øçá àåä óà ,ãáìá 'ä úà åðãçééù ,"äìãáä" ïåùì ùøôî

à"ò â äâéâç ìò à"ùøäî J Løàùá àìå äæ íéåñî óðò ÷ø øçåá íéöò áèåçä åîë:è÷ìîä øîà)

(çé ,åë íéøáã ,ïúðåé íåâøúá øúåé ùøåôî ïëå

בעולם אחת חטיבה אתכם אעשה ואני בעולם, אחת חטיבה עשיתוני ìùאתם ïéðòN J
ïéðò åäæå .íìåòá øçà øáã íåùì íéøùå÷î àìå ,ä"á÷ä íò ãçà øù÷á úåéäì àéä "äáéèç"

åäá áéúë äî àîìò éøîã ïéìéôú ä"ã ,íéä ééà J Lìàøùéá ùéù úéèøôä äçâùää

בעולם אחת חטיבה עשיתוני æéאתם ,åë íéøáã ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J

היום" האמרת ה' "את עזריה בן אלעזר ר' יז)דרש כו, היום(דברים האמירך 'וה' ונאמר
סגולה' לעם לו יח)להיות כו, עשיתוני(דברים אתם לישראל הקב"ה להם אמר חטיבה.

אתכם אעשה אני אף אחד'; ה' וכו' ישראל 'שמע שאמרתם בעולם אחתחטיבהאחת
בארץ' אחד גוי ישראל כעמך 'ומי שנאמר äìîäבעולם ùåøéô æé ,åë íéøáã ìò é"ùøN J

ìîä ïëå .äùéøôå äìãáä ïåùì "úøîàä""íéöò éáèåç" ä(á á"éäã)øîåìë .íéöò éúøåë íä
áô ÷"ñ æé ,åë íéøáã ,äîéîú äøåú J Lä"á÷ä íò úéøá éúøåë ïàë åðéðò

בעולם אחת חטיבה עשיתוני øçà,אתם ìàá åúåà øéîð àìù åðòáùð :æð ïéèéâ ïééòN J
ù"úé àåä íâ ïëìå ."êùôð ìëá" 'ä úáäà åðîéé÷ ,åðúåìâá úåøåøîå úåøåøö úåøö åðìáñù ô"òàå

àáú 'ô ìò ,øùéä øåà J Lúøçà äîåàá åðøéîé àì

בעולם אחת חטיבה אתכם אעשה אני אף בעולם אחת חטיבה עשיתוני ìëNאתם J
äîåìòú ãéâî J Lìàøùé ïî õåç ,íùá øëæåî åðéàå áåùç åðéà íìåòá ùéù

אחת éãö÷חטיבה éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J(ã"î çñô ,76 â"ç)

Eá"ò å óã

הכנסת לבית לבוא הרגיל øîàðכל ,åéöôç åì äùòéù "'ä íùá çèáé" ìù åæä äçèáääN J
á÷òé ïåéò ïééò J Lúñðë úéáì àåáì ìéâø àåäù éîì ÷ø
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הכנסת לבית לבוא הרגיל îòä÷כל ,á"éöðä J Løãðë åéìò äùòð ,ìéâø àåäù úîçî éëN J
äãù éîåøî ïëå J ;øáã áçøä åë ,áì úéùàøá ,øáã

בו משאיל הקב"ה אחד, יום בא ולא הכנסת לבית לבוא הרגיל ãéô÷îכל ä"á÷äN J
,íòô äîéé÷ìî ÷éñôîå úîéåñî äåöî íéé÷ì ìéâø äéäù éî ìò øúåéåðéàù øçà íãà øùàî

ìò é"ùø éøáãî äéàøå ?øáò äîìå ,éðùì äéäù åîë äù÷ ïåéñð ïåùàøì äéä àì éë ,ììë íéé÷î
ìò ,ïéúãç ïéì÷ú ,áàì÷ùî î"îø áúë ïëå .ïåòîù 'ø øá øæòìà 'ø ïåâë ä"ã à"ò ãë úåëî
àãéô÷ ïàë ïëå .'é ,åè éìùî ìò à"øâá æîøð ïëå .àîöá åðá úîå ä"ã à"ä éùéîç ÷øô íéì÷ù

è÷ìîä ì"ð J Lìéâøù éî ìò

כועס הוא מיד עשרה, בה מצא ולא הכנסת בבית בא שהקב"ה ñòëäבשעה ïéðòN J
éøéàîä J L'äî ÷çåøî àåää øåáéöäù äöéìî àåä

כועס הוא מיד עשרה, בה מצא ולא הכנסת בבית בא שהקב"ה à"áùøבשעה ú"åù J
ð 'éñ ,à"ç

"מדוע שנאמר כועס הוא מיד עשרה, בה מצא ולא הכנסת בבית בא שהקב"ה בשעה
עונה" ואין קראתי איש, ואין ב)באתי נ, øáë(ישעיה ùé àìà ?êë ì"æç åùøã òåãîN J

"ùéà ïéàå" åäæå .ììôúäì ïééðî ïéà ,éøéùòä ïéàù ïåéëå íéùðà äòùú(ãçà)à"ùøäî J L

"מדוע שנאמר כועס הוא מיד עשרה, בה מצא ולא הכנסת בבית בא שהקב"ה בשעה
קראתי איש, ואין עונהבאתי ב)"ואין נ, øáë(ישעיה ùé àìà ?êë ì"æç åùøã òåãîN J

J L"äðåò ïéàå" åäæå ,õ"ùä úøæçì äðòéù éî ïéàå ïééðî ïéà ,éøéùòä ïéàù ïåéëå íéùðà äòùú
è÷ìîä ì"ð(ì"ðä à"ùøäî ùåøéôî äðåù äæå)

כועס הוא מיד עשרה, בה מצא ולא הכנסת בבית בא שהקב"ה íéúòì,בשעה äðéá J
ìà ç"ø úáùì ùåøã õ÷ úò ,åð ùåøãìå(áñù óã)

כועס הוא מיד עשרה, בה מצא ולא הכנסת בבית בא שהקב"ה äù'בשעה øáåãîN J
íéîëç úëéîñ J Líåéä åúåàá äøùò åàåáé àìù äôåö

כועס הוא מיד עשרה, בה מצא ולא הכנסת בבית בא שהקב"ה íãàבשעה éë ñòåëN J
çë ,ãé éìùî ìò à"øâ J Lïéðî éìá ììôúî äæ

כועס הוא מיד עשרה, בה מצא ולא הכנסת בבית בא שהקב"ה èòבשעה ,íòåð éëøã J

כועס הוא מיד עשרה, בה מצא ולא הכנסת בבית בא שהקב"ה øáåãîבשעה íàN J
íéãéúò íðéàùë ñòåë àìà .äåäë åéðôì ãéúòä éë ñòåë 'ä ïéà ,õá÷úäì íéãéúòä äøùòá

äîåìòú ãéâî J Lõá÷úäì

לתפילתו מקום ïîãìô,הקובע áéì äéøà áøä úëéøòá ,"úåãâää éùåøéô ,à"áùøä éùåãéç" J
à"ðùú úðù ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåä(å óã)

בעזרו אברהם אלהי לתפילתו מקום ììôúäìהקובע íéðåô úåéøáä åéä íäøáàì ãò éëN J
.äðåùàøä äáéñì ÷øå êà ììôúäì ùéù åãîì íäøáàîå .íéðåù íéáëåëìòåá÷ì ùé åðéîéá êë)



äãâà éùåøô è÷ì 84

(åðéáì åðéðéá íééòöîà òåá÷ì àìå ,àøåáäî õåç ãçà íåù ìò êåîñì àìå ,'äì ÷ø áìá íå÷îúãé÷ò J L
òù ,øáãîá úùøô ,÷çöéâ óã á"ò ø

לתפילתו מקום äîåøãהקובע äðåôä ùéå ,øùåò ìá÷ì éãë äðåôö åúìéôúá äðåôä ùé éëN J
äîëç ìá÷ì éãë(á"ò äë àøúá àáá ô"ò)äøèî íåùì íéðåô íðéà éúéîàä ãåçéä éìòá ìáà .

úéããö(äîëç íùì àìå øùåò íùì àì)úãî ,úîàä éäåìà úà íìåòá ãçééì ,ìëä æëøîì àìà
à"ùøäî J Låøæòá íäøáà éäåìà ,åæë äðååë ìòá ïëìå .íìåë éôá íéîù íù äð÷äù åðéáà íäøáà

לתפילתו מקום íéäìàהקובע úéá ,è"éáîä J('ä ,äìôú)

לתפילתו מקום ì"øäî,הקובע J Lììë äøñä åì ïéà ,äø÷îá àìå úåòéá÷á àåäù øáã éëN J
86 'à íìåò úåáéúð(ã ,äãåáò)

לתפילתו מקום úåáéúðהקובע ,ì"øäî J Låá úå÷éáãä àåäå ,ãéîú ú"éùä íò àåä éëN J
4 'á íìåò(à ,äåðò)

לתפילתו מקום ç"éהקובע à÷ñô ã"ô úåëøá éîìùåøé ,åäéìà úãâà J

לתפילתו מקום è'הקובע ùøã àö÷ óã ,à"ç ,ùáã úåøòé J

עניו הי חסיד äøåîâäהי úåèéùôä åá ùé äåðò ìòáN J,íåìëì åîöò áéùçî åðéà :÷éúòîä øåàéá)

(ìàîù ,äùòú ìàå áù ãöî äæåìëì áéèî àåä úåãéñç ìòáå .óåâäî ÷ìåñî àåäå .,áåéçä ãöî äæå)

(ïéîé ,äùòå íå÷äå .4 à ÷øô ,äåðò ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Lòøä ïî ÷ìåñî àå

עניו הי חסיד íìùäהי ç"ìö J L"åéðò" àø÷ð äî éðôî øåàéáN J

עניו הי חסיד åäéìàהי ïéò J L"åéðò" àø÷ð äî éðôî øåàéáN J

עניו הי חסיד åîå÷îהי åç÷é íéøçàù òøàé àì ,êøò úåçô íå÷îá áùåé äæ åéðòù ïåéëN J
ãéñç ä"ã åäéðá J Líå÷î úòéá÷ åì íéé÷úú äæáå ,úñðë úéáá

עניו הי חסיד êéùîäåהי ,ìôù íå÷îá úñðëä úéáá áùé åúåøéòöá ìéçúäùë éë ?åéðò òåãîN J
àúåáéáç íåùî ä"ã ,'÷ óã àøúá àáá ìòå ,ïàë ,òãéåäé ïá J Låéðò åäæå .åúåð÷æ úòá íâ íù

íäøáàã

עניו הי חסיד úñðëä,הי úéáá íù úáùì íéòåá÷ úåîå÷î íéøëåî åéä àì íã÷ úåøåãáN J
éä" àåä ïëìå ,íéðåùàøä äøùòî àáä ìöà ÷ø êééù "íå÷î òáå÷ä" ïëìå .äëæ íãå÷ä ìë àìà
åéìò íéøîåà ïëìå ,éåðô ãéîú íùå ,çúôä ãéì ãáåëî àìå ìôùä íå÷îá åì áùåéù åà ;"ãéñç

"éèå÷éì øúá éèå÷éì"á àáåî ,íéøùé çøåà J L"åéðò éä ãéñç éä"

עניו הי חסיד åéúåáùçîהי æëøì íãàì åì äù÷ åúìéôú íå÷î äðùî øùàëù íãàä òáè éëN J
äôé ïååëì ìâåñî àåäù øåáñäå ,äæì ùùåç åðéà àåäù øàôúîäå .äìéôúá êë ìë ïååëî åðéàå

æë ,èé úéùàøá ,äëøá úôñåú J Låéðò åððéàå ãéñç åððéà ,äáéáñä ééåðéù úåøîì

עניו הי חסיד èôùîìהי íéðéò J
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עניו הי חסיד æ"òהי úëñîá àìà ?åìà úåìòî 'á à÷åã åøëæåä òåãîN J(á"ò ë)úà åøãñ
'ø ïéá úåòéã é÷åìç éôì ;"ïìåëî äìåãâ äåðò" åà "ïìåëî äìåãâ úåãéñç" åøîàå úåìòîä øãñ
ùãå÷ä çåø åøéëæä àìå .ïàë åøëæåä ïëì úåìòîä àéù ïä åìàå .éåì ïá òùåäé 'øå øéàé ïá ñçðô
ìò ,øùéä øåà J Líãàä éãéá àìå úúì ä"á÷ä éãéá ÷ø íä éë íù úåøëæåîä íéúîä úééçúå

à"ò àé ïéøãäðñ

גסה פסיעה יפסיע אל הכנסת מבית åúòåðú.היוצא ìò ãéáëîä óåâ íãàì ïéà åìéàëN J
,ì"øäî J Läéåàøä àéä 'ä úãåáòì ìáà ,éåàøäî äðéàå øãñä ïî éåðéù àéä äòåðú ìë íðîà

187J188 'á íìåò úåáéúð(á ,úåæéøæ)

למרהט מצוה למיעל אבל וכו' גסה פסיעה יפסיע אל הכנסת מבית ò"öNהיוצא J
ç"ìö J L?õåøì øîà úñðë úéáì úåìòì ïéðòìå ,ãáìá "äñâ äòéñô" ÷ø øîà äàéöé ïéðòì òåãî

íìùä

קא אמינא בשבתא, לפרקא רהטי דקא לרבנן להו חזינא הוה כי מריש זירא: ר' אמר
שבתא רבנן äîåãמחללין ë"â àåä õø àåäù äæ øáã ,úáùá äëàìî äøåúä äøñàù ïåéë"N J

õø àåä øùàë ìáà .äçåðîä ïî úàöì øåñà úáùáå äçåðîä ïî àöåé äëàìî ìëù ,äëàìîì
éä åîöò äæ ,äåöî øáãìúåáéúð ,ì"øäî J L"åì àéä äçåðî äáøãà äæ øáãå ,íìùåéù åúîìùä à
æé ÷øô óåñ ,äøåú ,íìåò

מצוה לדבר ì"øäî,ירוץ J Lïîæä éøãñ úçú äðéàå ,íãàä ìù åúîìùä àéä äåöîä éëN J
74 'à íìåò úåáéúðúôéãø úãî ä"ã 221 á ÷øô íåìùä áéúð ,íìåò úåáéúð ò"òå .æé ÷øô óåñ ,äøåú)

(íåìùä

ישאג" כאריה ילכו ה' "אחרי דכתיב בשבת, ואפילו הלכה לדבר אדם ירוץ לעולם
י) יא, ä'"(הושע úòãì äôãøð" ééáà é"ò ïàë øëæåäù ì"ðä àø÷îá ÷ôúñä àì òåãîN Jòùåä)

(â ,å(àø÷á íã÷åî àåäå)úáùá õåøì øúéää ìáà .ùôð çå÷ô ïîæá åîë ,úáùá åìéôàù ãîìì àìà
éîéá ïë ïéàù äî .äùøãä úìéçú åà äìéôúä úìéçú øçàéù ùùåçù ,ìåäá åðîæ íà ÷ø àåä

íìùä ç"ìö J Lõåøì ãéîú øúåî ìåç

ישאג" כאריה ילכו ה' "אחרי דכתיב בשבת, ואפילו הלכה לדבר אדם ירוץ לעולם
י) יא, íéøáã(הושע ,äëøá úôñåú J Läæì áåùéäå ?úáùá åìéôà äæ ÷åñôá æîøð ãöéë ò"öN J

ä ,âé

רהטא דפרקא òîùéùאגרא éãë äøåúä íéòéîùîù íå÷îì õø àåäN Jàìå ,øåòéùä úìçúäî
'à à÷ñô øâà :êøò ,êåøò J Líéøáãä òöîàá àåáé

רהטא דפרקא éåðéùאגרא àéä äòåðú ìë íðîà .åúòåðú ìò ãéáëîä óåâ íãàì ïéà åìéàëN J
196 ,187 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Läéåàøä àéä 'ä úãåáòì ìáà ,éåàøäî äðéàå øãñä ïî

(â ,äçëåú J á ,úåæéøæ)

רהטא דפרקא ÷áåøאגרא àåäù éîî øúåé øåîâ úå÷áã àåä øáã ìà òòåðúîä éë òåãéå"N J
ä ÷øô ,äãåáò ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J L"øáë åì
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רהטא דפרקא äæäאגרא íìåòá øëù ïéà ãåîéìä úåöî ìò éëN J(á"ò èì ïéùåãé÷)÷ø ïëìå
ïéãîò é"ø ïåéìâ J Låðîìåòá íéîìùî äöéøä ìò

רהטא דפרקא äëøáåאגרא äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

דוחקא דכלה אגרא רהטא, דפרקא ïàëאגרא åîùø òåãî ùøôì å÷çãð à"ùøäîå é"ùøN J
àøâà éàãå "àëéì àîìò éàäá äåöî øëù" àìà ?ãåîéìä íöò ìò àìå ,÷çåãäå äöéøä ìò øëù
íâ øëù ùé éàãå äæ ìò ,íéîéé÷îù äåöî øåãéä ìò ìáà .àáä íìåòì ÷ø àåä ãåîéìä óåâ ìù

íéáø úá øòù J Líéìáåñù ÷çåãäå äöéøä ìò øîåìë ,äæä íìåòá(ìéòì ïéãîò é"ø éøáã ïééò),
"éèå÷éì øúá éèå÷éì"á àáåî

לחיד"א דוד" ב"ראש ומפורש המלקט: ו(אמר ד"ה עקב, לפתור)(פרשת דוד"אחשבה יד,וב"לב (פרק

גילה) הארכתערך: "במה ע"א כח במגילה כמ"ש הזה, בעולם שכר יש והשמחה ההידור על כי לחיד"א

הזה. בעולם שכר אין המצוה קיום עצם על אבל דחסידותא, מילי של ענינים שם וענו (ועודימים?"

נוספת) רשימה הביא י"ד סעיף תת מצוות, שכר ערך: ע"ד, פרק ש' אות פאלאג'י, למהר"ח חיים" "נפש עיין

רהטא דפרקא àéäåאגרא äåöîì äöéøä ìò ìáà .çöðä íìåòá ïúéð äøåú ãåîéì øëù íöòN J
åäéìà ïéò J Läæä íìåòá íâ øëù íéìá÷î ,úôñåúä

רהטא דפרקא ìòאגרא úôñåú çååéø ìò "àøâà" ïåùì äàá ïàë íéåðîä íéèøôä ìëáN J
ïëå .íùì åúöéø íöò ìò øëùì äëæé ,äøåú òåîùì àáä ,øåòéùä úðáäì óñåðá ,ïàë íâ .ø÷éòä

äãù éîåøî ,á"éöðä J Løîàîá åøëæåäù íéèøôä øàù øàáì óéñåî

דוחקא דכלה ã"òאגרא ä ,à øúñà ìò à"øâ J Làøâà íä íäéúåøö ,"äìë" íä ìàøùé íòN J
æîø

סברא דשמעתא äðîîאגרא àéöåä àì óåñáìå àéâåñá ïééò íàù áåùçì íãàä äòèé ìáN J
ïåéò ìò íâ àìà àåä ïë àì ?øëù åì ïéàù áåùçé ,äìéçúáë êåáð øàùðå ,äøåøá àð÷ñî íåù

íéðéòì äåàú J Løëùì ë"â äëæé äîöòìùë àøáñá

דוחקא דכלה íéòîåùäאגרא ìù øëù ãâð éøîâì ìèá ,÷çåã éìá íåé÷äå äòéîùä øëù"N J
á(ìù áöî)çôù 'îò à"ç øñåîå äîëç ,íì÷î ìñéæ äçîù 'ø J L"÷çåã

סברא דשמעתא øàéáאגרא ."øáã ìù åîòè ïéáäì áùçîå çøåèå òâé àåäù" :é"ùø ùøéôN J
é"ùøî íéòîåù ïë àì ìáà ,àøáñä úðáä íöò àåä çååéøäù äøåàëì íéáùåç åðééä :íçåøé 'ø
'îò á"ç ,øñåîå äîëç úòã ,øéîî íçåøé 'ø J Løëùä àá äæ ìò ,àçøèäå äòéâéä íöò àìà

ãë÷

סברא דשמעתא åîöòîאגרא íâ òîåùä ùãçé ,äøåúá ùøåãäî òîùù àøáñä ìò óñåðN J
äãù éîåøî ,á"éöðä J Lúåôñåð úåøáñ

שתיקותא טמיא, דבי îñ"÷אגרא J('ä ÷"ñ äåöî)

שתיקותא טמיא, דבי 313אגרא íééç êøã ,ì"øäî J(êúåà äçðú êëìäúäá ,éùù óåñ)
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שתיקותא טמיא, דבי øáã,אגרא íåù íäì øîà àì íùå íéìáàä úà íçðì êìåää íãàN J
íéðéòì äåàú J Läáåùúá áåùéå ,íãàä ìù åôåñ äéäé äî ïðåáúé éë øëù åì äéäé úàæ ìëá

שתיקותא טמיא, דבי òðîðùאגרא ìò øëùì äæ ùéà äëåæ ,íéìáà éîåçðú øëù ìò óñåðN J
äãù éîåøî ,á"éöðä J Líéìèá íéøåáãî

שתיקותא טמיא, דבי "íåãéåאגרא åîë ,åîöò ìáàä ìò àìà íéîçðîä ìò øáåãî àìN J
"ïøäà(â ,é àø÷éå)"àúå÷éúù éøåñéã äìá÷" åøîàù åîë(à"ò áñ úåëøá)èòáé àìù" :é"ùø áúëå

J L"åéìò íéàáä ïéøåñéá"èôùîì íéðéò"á àáåî ,ï"áàø

שתיקותא טמיא, דבי çéñéאגרא ìáì íéøçà íéàùåð ìò íéîçðîä íò ìáàä øáãé àìùN J
"èôùîì íéðéò"á àáåî ,è÷ìä éìáù J Lúåìáàäî åúòã

צדקתא דתעניתא íééðòì,אגרא ïúé äæ óñë íåëñ ,íåö íåéá äúùå ìëà àì íãàäù äîN J
à"ùøäî J Lóñë êåñçì éãë íöù áùçéé àìù

צדקתא דתעניתא ïúåðåאגרא éðòä ùôðì ïéáî æà ,ìáñå ïåáòø ùéâøîå íö íãà øùàëN J
"éèå÷ì øúá éèå÷éì"á àáåî ,øôåñ áúë J Líåöä øëù ø÷éò åäæ .íééðòì ä÷ãö äæ éðôî

דלויי דהספידא ÷ìåאגרא íéøäì àìà ,úîä çáù ìù íéìî øîåì ÷ø åðéà ãôñää ø÷éòN J
é"ùø ô"ò J Líéòîåùä íâ åëáéù éãë ,ùôð úîâòå éäð

דלויי דהספידא åéúåìòîאגרא çáùá ìéãâäìå ñð ìò íéøäì ùé .äîøä ïåùì àéä "ééåìã"N J
íéä ééà J Låúãéøô åðì äù÷ äîë éë ãôñää úà òåîùì íéàáä ìà øîåìå ,øèôðä ìù

מילי הלולי דבי àìåìäאגרא :êøò ,êåøò J Läìëì íéìåìä íéøîåà íùù äôåçä åðéðòN J
(ãøôñ éùøåâîî ,àéôñåî ïéîéðá 'ø úôñåú)

מילי הלולי דבי øåñàä,אגרא øåáéãì åòéâé àìù äìëä úà íéçáùîù úò úåøéäæ íéëéøö éëN J
ïéá ïéçáäì íéëéøö äìòá ìò äìë ááçì íéðååëîäå 'åëå äôåçì úñðëð äìë äîì ïéòãåé ìëä

äëøáå äùåã÷ J Lòøì áåè("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

מילי הלולי דבי éøáãáאגרא ÷åñòì íéëéøö æàå .÷éãö ìù åúøéèô íåé àåä "éìåìä éá"N J
áö à÷ñô á"ç ,äðåé éôðë ,åðàôî ò"îø J Lùãéç àåäù äøåú

מילי הלולי דבי á÷òéאגרא ïéò ìò ,óñåé õò J

הכנסת בית אחורי éúùëהמתפלל äàøð ,àì íàå .úñðëä úéá ïååéëì úåðôì ãéîú íéëéøöN J
90 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Lúåéåùø(å ÷øô óåñ ,äãåáò)

הכנסת בית אחורי øöçáהמתפלל àìå éåìâ íå÷îá ãîòð àåä øîåìë ,"äééæç åäéìà óìç"N J
äîåìòú ãéâî J Ló÷åî íå÷îä íà í"áîøä ìù åøúéäì øå÷î ùé äæáå ,úåöéçî ó÷åîä

הכנסת בית אחורי Jהמתפלל Lúåôñåúä ùåøéô ãâðå é"ùø ìù åùåøéôì òåéñå äçëåäN J
íìùä ç"ìö

הכנסת בית אחורי èôùîìהמתפלל íéðéò J
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אליהו חלף כנישתא, לבי אפיה מהדר ולא כנישתא בי אחורי מצלי דקא גברא ההוא
וק ספסירא שלף מרך? קמי קיימת בר כדו לו אמר כטייעא. ליה אידמי טליהחזייה.

àìà àòééèì äîãð åäéìàù àì àìà .åúåà âåøäì òéâî àì ,äæ ïåò éðôî íàù äù÷ä à"ùøäîN J
íúñ øúåî íåìë ,åùåøéô ìò ò"öå .åúåà âøä ïëìå àòééèì åúåà áùçå àåää ùéàá äòè åäéìàù

?áééç åðéà óåúéùá åìéôàå ,úååöîá áéåçî åðéà éøäå ?àòééèì âåøäì äëëåð÷ 'éñ ç"åà ò"åù)

(à"îøá"áåè íåé éðãòî" éøáã íéàøð àìà .(à à÷ñô è"åé éðãòîá 'æ à÷ñô à"ô ,ù"àøä ìò)ùåøéôäù
á øîåìë "äéì éîãéà" ìùåðåéîãåçåø íòôúå äæá äâùù ïéáä äìéìä íåìçá ùéàä åúåà ìù

íéä ééà J Läæ ìòî ìò åâøåä äéä åéìà àá äéä åäéìà åìéàù åøîåàá åáø÷á

שימושית)בדובר ב' אות הערוך: גירסת מרך(כך קמי íééøåçàäקיימת ,úéáøò ïåùì àéäN J
øáåãá :êøò ,êåøò J Lêàøåá ìåî êìù

בר øåáéöä,כדו øàù íéììôúî íùìù çåø ïååéë åúåàì åéðôå ììôúî äæ ããåá ùéà íà åìéôàN J
J L"íéø÷ù øáåã" ,úçà äìîë "øá åã" íéùøôî ùéå .øåáéöì óøèöî åðéà éë ùðåò åì òéâî

à"áèéø

עולם של ברומו העומדים úîìòðä"דברים äâøãîä"N J(øúë øîåìë)íìåò úåáéúð ,ì"øäî J L
81 á"ô äãåáò

עולם של ברומו העומדים öדברים 'ø Jâî à÷ñô ,äìéì éñéñø ,ïäëä ÷åã(82)áð à÷ñô ;
(127);(148 ,97 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

ככרום משתנות פניו לבריות, אדם שנצרך åìכיון ïéàå åéðô åëùçå ,åîìö åéæ åì ïéà éëN J
145 íééç êøã ,ì"øäî J Løåîâ úåàéöî(íìöá àøáðù íãà áéáç ,â"ô)

ככרום משתנות פניו לבריות, אדם שנצרך óéðçäìכיון ÷÷ãæî íéîòôì úåéøáì êøöðäN J
åäæå .áéåàì íäì êôäð íäéðôá àìùå ,áäåàë íäì äàøðå úå÷çåù íéðôá øáãî àåä íäîò .íäì

å"ë øîàî ,íéøôà úåììåò J Líéðååâ äîëì åéðô äðúùîù

ככרום משתנות פניו לבריות, אדם שנצרך éôëכיון äøåö åì ùé éàîöò íãàäù ãåò ìëN J
éãë åúåâäðúä úàå åéôåà úà äðùî àåä ,úåéøáì êøöð àåä íà ìáà .òøì åà áåèì íà ,åìëù
éðåîë" íäì øîåàå ,íåé ìëá úåùãç åúøåö äðúùî éøäå ,óñë åì áåãðéù éî ìëá ïç àöåî úåéäì

íéä ééà J L"êåîë

כרום ששמו êøòעוף ,íìùä êåøò J Lâ ,âì äáø úéùàøá ,åéðô åîëøëúð åîë ,òáö àåäN J
íøë

ובמים באש דינים, בשני נידון âìùכאילו ìù ùéå ùà ìù íðäéâ ùé äðä ,äöéìîä ïéáäìN J
(á"ò çìø óã à"ç øäæ)úà åøøé÷ù åìà øåáò éðùäå ,äøéáòì íîöò úà íéîîçîä øåáò ïåùàøä

äùò úååöî íéé÷ìî åòðîðå íîöò(ñôãðá ð÷ óã 'ò ïå÷éú ,øäæ éðå÷ú ìò à"øâ)ìáåñ úåéøáì êøöðäå .
íéä ééà J Líðäéâ éðéî 'á äæä íìåòá øáë

המנחהיזה בתפלת אדם Jר Läçðîá ìæìæé ìà ,úéøçù äæ íåéá ììôúä øáëù úåøîìN J
éøéàîä
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המנחה בתפילת זהיר אדם יהא áøäלעולם úëéøòá ,"úåãâää éùåøéô ,à"áùøä éùåãéç" J
áéJæ 'îò ,à"ðùú úðù ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåä ,ïîãìô áéì äéøà

המנחה בתפלת אדם ú"åùיזהר J Lúéáøò ìùå ,úéøçù ìùå ,äçðî ìù úãçåéîä äãåçééN J
ãé 'éñ ,åðàôî ò"îø

המנחה בתפלת אדם äðîæיזהר òéâéù óëéúå .ääùé àìå ãéî ììôúäì æéøæ äéäéù øîåìëN J
à"ùøäî J Lììôúé(á"ô) úåáà é÷øôá åøéäæäù äî åäæå :è÷ìîä øîà).äìéôúáå òîù úàéø÷á øéäæ éåä

(úåæéøæä úôñåú àìà ,íãà ìë úáåç øáë àéä éë ,åøéäæä äìéôúä íöò ìò àì éë

המנחה בתפלת אדם à"øâיזהר J(ã ,â áåéà)

המנחה בתפלת אדם ãיזהר ,íòåð éëøã J

המנחה בתפלת אדם åé÷ñòá.יזהר ãåøè àåäù úåøîì ,äðîæ òéâäù ãéî ììôúäì æøãæéùN J
øäæéù øîàã ïàîå .åé÷ñòî éåðô æà íãàä éë øéäæäì êøåö ïéà úéáøòå úéøçù ïéðòáù øåáñå
øäæé øîàã ïàîå .àòîé÷ äúùàå àòîé÷ ìëåà øîåì íãà àåáéå úåùø àéä æøæî ,úéáøò úìéôúá
'ä" :áåúë ïëå .íéøö÷ úåìéìäù õé÷á ãçåéîáå ,åúðéùá øçàì êùîð íãàä éë ,úéøçù úìéôúá

"äôöàå êì êåøòà ø÷á ,éìå÷ òîùú ø÷á(ã ,ä íéìäú),úøåè÷ ìöà áúëù åîë "ø÷áá" íéîòô 'á
á÷òé ïéò ìò ,óñåé õò J Lãéîú ïáø÷ì äîéã÷äì éãë

המנחה בתפלת אדם íðîàיזהר ä"ã òãéåäé ïá J Líéôùëä çë ïëå ,æà ÷æç ïéãä çë éëN J
øåîã äéúåáéèî

המנחה בתפלת אדם ïåöøיזהר ìò úìòåô íãàä úìéôú àìà ,'ä ïåöø úîøåâ úòäù àìN J
á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà á÷òé 'ø J Làøåáä

המנחה בתפלת אדם èôùîìיזהר íéðéò J

ואצפה" לך אערוך בקר קולי, תשמע בקר "ה' שנאמר שחרית תפילת ה,אף (תהלים
Líéëùäìד) æéøæ äéäéå ,øúåéá äúåà íéã÷äì ùéù ,úøåè÷ ïéðòì åîë ,íéîòô 'á "ø÷á" áåúëN J

à"ùøäî J

קולות בחמשה עובר משמחו ואינו חתן מסעודת é"òהנהנה äìëå ïúç çîùì ùéN J
"éìéî éìåìéäã àøâà" íøîàîë ,íéøåáéã(á"ò å úåëøá).'åëå íìåòä íåé÷á 'ä éãñç øéëæäì ,

äôä úåàöåî äùîç é"ò øåáéãäå(íééúôù ,íééðéù ,ïåùì ,êéç ,ïåøâ)íâù äøåúì äëæé åæ äåöî é"òå .
úåàöåî äùîçá ùåîéùä é"ò úâùåî àéäà"ùøäî J Lì"ðä äôä

חתן מסעודת הנהנה 89כל ,ìàøùé úøàôú ,ì"øäî J(ì ÷øô)

כאילו תודה, הקריב כאילו לתורה, זוכה משמחו, ואם וכו' חתן מסעודת הנהנה כל
ירושלים מחורבות אחת à'בנה íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Líéëôää ìù ãåçéàá ÷ñåò éëN J

161J162(ã ,íéãñç úåìéîâ áéúð)
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כאילו תודה, הקריב כאילו לתורה, זוכה משמחו, ואם וכו' חתן מסעודת הנהנה כל
ירושלים מחורבות אחת Jבנה Líéãñç úåìéîâ äãåáò ,äøåú :úåãåñé 'â éô ìò ùøåãN J

ì"ù øîàî ;ç"ëù øîàî ,íéøôà úåììåò

לתורה זוכה וכו' חתן מסעודת הנהנה äøåú"כל àìá éåøù ,äùà àìá éåøùä ìë" éëN J
(á"ò áñ úåîáé)åäéìà ïéò J Läøåúì äëæé àåä íâ ,åçîùîù äîá äøåú åøáçì äëéæù åîëå

חתן מסעודת הנהנה ìàכל øáãì àåä ø÷éòä àìà ?"äìëå" ïúç úãåòñî åøîà àì òåãîN J
äåöîä íéé÷î ,øáãî åðéàå äãåòñá óúúùî íà íâ ,ïéðò ãåòå .åéðéòá äìëä úà çáùìå ïúçä

äðäðä ìë ä"ã åäéðá J Låúåçëåð íöòá úö÷îá

חתן מסעודת הנהנה íòìכל ïäë úá ïåâë ,äåöî ìù äðéàù äãåòñ åìéôà ,"ìë" úìîN J
õøàä(.èî íéçñô)òãéåäé ïá J Líçîùì áééç äðäðä úàæ ìëá

משמחו ואינו וכו' חתן מסעודת הנהנה øáãìåכל ïúçä úà çîùì ìåãâä êøåöä øåàéáN J
á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà á÷òé 'ø J Låøöé úåàú íùì àìå íéîù íùì åäùòî äùòéù åéìà

קולות à"ùøäîחמשה J Líéúôù ,íéðéù ,ïåùì ,êéç ,ïåøâ ,øåáéãä úåàöåî äùîç íäN J

קולות øåáéãá,חמשה íä äùìù .úåìòî äðåîù íãàä ìå÷ ìù äáàè÷åà ééåðéùá ùé éëN J
íãà ïéá ìéâø øåáéãá åà ,øæ íãà òîùé àìù ùçìá åøáçì øáãì åà ,íø ìå÷á åøáçì àåø÷ì åà
Líìåòä ïéðá àåä äìëå ïúç çîùìå .øéùìå äçîùì íäù úåìå÷ äùîç ùé êëì óñåðá .åøáçì

íéä ééà J

קולות íäחמשה ïéàåùéðäù íùë àìà ?äìëå ïúç úçîùì äøåú ïúî ïéá éåîéãä ïéðò äîN J
âì ÷"ñ æè ,èé úåîù ,äîéîú äøåú J Lìàøùéì äøåú ïúî ïë ,íìåòä ïéðá íùì

שמים יראת בו שיש אדם úàכל úåçãì åéøáã òîåùä ìëåé àì íéîù úàøé åá ùéù ïåéëN J
éøéàîä J L"íéøçà èù÷ ë"çàå êîöò èù÷" åøñåî

נשמעים דבריו שמים, יראת בו שיש אדם òîùð"כל ìëä" áåúë ÷åñôá éë úàæ åùøãN J
(âé ,áé úìä÷)àìà ."àøé íéäìàä úà" ÷åñôä øàù åîë ,çëåð ïåùìá "òîùú ìëä" ì"ö äéäå

à"ùøäî J Líéøçàì òîùééù åøëù

שמים יראת בו שיש אדם éðôìכל ìèáå ,ãáìá ìåìò åîöò úà ùéâøäì íãà áééç éëN J
23 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Läìéòä(à ,'ä úàøé);

שמים יראת בו שיש íéîùáאדם 'ä àìà ?"íå÷îä àøåî" àìå "íéîù àøåî" ïåùì äîìN J
32 íééç êøã ,ì"øäî J Léøîâì åðîî íéìãáåî ,õøàá åðàå(íëéìò íéîù àøåî éäéå ,à"ô)

שמים יראת בו שיש אדם à'כל ùåøã ,úåùçì úò ,ãñ ùåøã ,íéúòì äðéá J(àìú óã)

שמים יראת בו שיש אדם íééçäכל øåà J(áë ,àé íéøáã ;æ"é ÷"ñ à ,à úéùàøá)

שמים יראת בו שיש éãö÷אדם éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J('á çìùéå 109 ,à)
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נשמעים דבריו שמים יראת בו שיש אדם éðò,כל àåä åìéôà úåáøì àá "ìë" úìîN J
"íéòîùð íðéà åéøáãå äéåæá ïëñîä úîëçå" áåúëå(æè ,è úìä÷)òãéåäé ïá J L

נשמעים דבריו שמים, יראת בו שיש אדם ä"ìùכל øôñ áúëN Jøòù ,úéøáä úåçåì éðù)

(áåè áì :êøò ,úåéúåàäúàøé åá ùé íà äæ éôìå .ë"ò "áìì íéñðëð ,áìä ïî íéàöåéä íéøáã"
÷çöé éðéò J Låúçëåú éøáãì úåéøáä åúééöé ,íéîù("éèå÷éì øúá éèå÷éì"á àáåî)

האדם" כל זה יג)"כי יב, îò'(קהלת àðìéå ñ"ù 'ãäî ,úåéðùîä ùåøéôì äîã÷ä ,í"áîø J
ã"ë 'îò çôà÷ áøä 'ãäîå ,110

האדם" כל זה 13"כי 'à úåãâà ,ì"øäî J

האדם" כל זה 31"כי úåùøã ,ì"øäî J(äøåúä ìò)"äìåâä øàá" óåñá ñôãð

זה בשביל אלא נברא לא העולם òîùú"כל ìëä øáã óåñ" áúëîì äéì äåä åèåùô éôìãN J
òîùð ìëä"ã àúùä ìáà ."øåîù åéúååöî úàå àøé íéäìàä úà" íééñù åîë çëåðì éååö ïåùìá
éë" àø÷ã àôéñ ë"â ùøôì åðì ùé ,íéäìà àøé ìù äìòîå çáùá øáãî 'åâå "àøé íéäìàä úà
ãç ìë àìà éâéìô àìå äéì úéàãë øîìå äéì úéàãë øîì ;íéäìà àøé ìù åçáùá "íãàä ìë äæ

úåîìåò 'âî àãç ãçåà"ùøäî ïééò J Lïåúçúä íìåòå ,éòöîàä íìåò ,íéëàìîä íìåò)

לא העולם כל וכו' העולם כל נגד זה שקול וכו' זה בשביל אלא נברא לא העולם כל
לזה לצוות אלא íàנברא .ììë êøò íéàøáðä øàùì ïéàù äøåáñ äðåùàøä ,åìà úåòéã 'âN J

ìëáù úøîåà äéðùä äòéã .àåùì äúéä íìåòä úàéøá ìë éøä ,äìòî ìòá íãà ìù åúåàéöî àì
.íìåòä éøåöé øàù ìë ãâð ìå÷ùä êøò åì ùé äìòîä ìåãâ íãàä ìáà ,êøò íéàåøáì ùé úàæ
åúåàì úìòåú íéàéáî íäù äãîá ÷øå êà àéä íéøåöéä ìë ìù êøòä éë äøåáñ úéùéìùä äòéã

å .äìòîä íãà"?ïàë éî ,ïàë éðà ïéà íàå .ïàë ìëä ,ïàë éðà íà" øîà ï÷æä ììä øùàë ïëì
(à"ò áð äëåñ)Lììä ìù åúåàéöî éðôî ,íéàåøáä ìë úàéøáì äìòî ùéù úéùéìùä äòéãë àéä åæ

íéä ééà J

שלום לו יקדים שלום, לו ליתן רגיל שהוא בחברו שיודע ìéâøכל åðéà åøáç íà ìáàN J
à"ùøäî J Làøîâá ïìäìãë ,ïìæâì êôäééå äðòé àì àîù .åì íéã÷é àì ,êëá

שלום לו יקדים שלום, לו ליתן רגיל שהוא בחברו שיודע éøçàכל óåãøì íéëéøö éëN J
219 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Líåìùä(á ,íåìù)

בערתם "ואתם שנאמר שלום לו יקדים שלום, לו ליתן רגיל שהוא בחברו שיודע כל
בבתיכם" העני גזלת יד)הכרם, ג, âøè÷ì(הושע ìåëé ïèùä ïéà ,ìàøùéá íåìù ùé øùàëN J

íãâðë(ì"æç íùá è ,àé úéùàøá ìò é"ùø)âøè÷î ïèùä íäéðéá äàðùå äàð÷ ,ãåøéô ùé øùàëå .
"ìàøùé úéá úåàáö 'ä íøë éë" íøëä úà øòáî äæå(æ ,ä äéòùé)L"íåìù" åì äðåò åððéà éøä ïëì .

åäéìà ïéò J

שלום לו יקדים שלום, לו ליתן רגיל שהוא בחברו שיודע òãåéäכל ìë" éåèéáä ìòN J
íéòùøäî åðéàù øéëîù øîåìë ,"åøáçá"íéòùøì 'ä øîà íåìù ïéà" øùà ,(áë ,çî äéòùé)J L

äëøáå äùåã÷("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)
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בבתיכם" העני "גזלת שנאמר וכו' שלום ליתן רגיל יד)חברו ג, æîøð(ישעיה äæ ïëéäN J
íéðåòù "äðòî"ä ïåùì "éðò" àìà ?åðîî åáðâéù éðòä ìöà ùé êøò ìòá øáã äæéà àìà ?÷åñôá

çò÷ ÷"ñ úåëøá ,åäéìà ìå÷ ,à"øâ J Låìù íåìù éøáãì

Eæ óã

מתפלל שהקב"ה äìéôúä,מניין úà íéçñðî ãöéë ãîìðù éãë äìéôú åðéðôá âéöî ä"á÷äN J
äðùä ùàøá ù"îë(á"ò æé óã)ù"îë "äìéôú øãñ äùîì åì äàøäå øåáéö çéìùë 'ä óèòúð"

"äøåúì íòä úà íéðéáî íéåìäå"(æ ,ç äéîçð)íéðåàâä øöåà J Lïéáäì íúåà íéãîìî øîåìë

מתפלל שהקב"ה ïîãìô,מניין áéì äéøà áøä úëéøòá ,"úåãâää éùåøéô ,à"áùøä éùåãéç" J
æèJâé 'îò ,à"ðùú úðù ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåä

מתפלל שהקב"ה ãמניין øàá ,äìåâä øàá ,ì"øäî J(ãðJàð 'îò)

מתפלל שהקב"ה íìùäמניין ç"ìö J Làèçð àìù åðéìà äðåô 'äN J

מתפלל שהקב"ה ìàåùמניין êéäìà 'ä äî ìàøùé äúòå" áåúëë ,äù÷á àéä "äìéôú"N J
"äàøéì íà éë êîòî(áé ,é íéøáã)øëù åðì úúì äöåø àåä .úéùôåç äøéçá åðéãéá ïúð ä"á÷ä .

íéä ééà J Lúàæ åðúéàî ù÷áîå "ììôúî" àåäå ,åéúååöî úà íéé÷ð íà êëá éåìú ïéðòä ìáà

מתפלל שהקב"ה âäåð,מניין àåä ãöéë ïåæçá äàøî ä"á÷äù åðúåà íéãîìî ì"æç úåãâàN J
áäù éãëóà ,íãàä úàéøá éðôì íéëàìîä íò õòåð ä"á÷äù åîë :àîâåãì .åðîî åãîìé úåéø

ù÷áîå ,ñòëá àìå úåðéúîá úåùòì ù÷áî 'äù åîëå .úåùòì 'ä åðãîéì ïë ,åðîî íéðè÷ íäù
.âåäðì ù÷áì åðéìò ãöéë åðì äàøä ïë ,åñòë úà åéîçø åùáëéù(óñåð øåàéá íù óéñåäå)ïéò J L

åäéìà

מתפלל שהקב"ה ä"ãמניין 12 'îò ,ä ÷øô ,úåãâàä úåëåìäú ,ïøòèù äéøëæ óñåé áøä J
äáåç úîçìîá ãåò ù"òå(õ"áùø ïá äîìù áøä ìù)

מתפלל שהקב"ה 131;מניין óã óåñ ;ã à÷ñô ,øãà ùãåç ùàø ,á"ç ,÷éãö éøô ,÷åãö 'ø J
161 óã ,á à÷ñô ÷ìá ,ã"çå

מתפלל שהקב"ה äúåàמניין ,ìàøùé ììë êåú äðéëù úàøùä ,äøöåéá ä÷åáã íãàä úîùðN J
÷ñð'æéìî êìîéìà 'ø íùá J Lä"á÷ä ìù åçåëá äàáä àéä ìàøùé úåéôáù äìéôú

קטורת להקטיר 79נכנסתי äìåâä øàá ,ì"øäî J(ã øàá)

יושב צבאות ה' יה אכתריאל וראיתי ולפנים, לפני קטורת להקטיר נכנסתי אחת פעם
ברכני בני ישמעאל לי ואמר ונשא רם כסא ïáעל íäøáà 'ø J Líåìçá äéä äæ äùòîN J

"á÷òé ïéò" úìéçúá àáåîä "úåãâàä ìò øîàî"á ,í"áîøäôì)éðùä ÷ìçä ä"ã ,øîàîä óåñ éð

(íåìçá íäá åòøéàå åàøðù úåéùòîä,ìéåàùî ïéøèù äéøëæ óñåé 'ø ïåàâä ìù ,úåãâàä úåëåìäú ;
â úåà á ÷"ñ

ãëאכתריאל 'îò ,ãò øòù ,àùð úùøô ,÷çöé úãé÷ò J
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åøîàùאכתריאל êøã ìò àåäN J(á ,äáø úåîù ùøãî)úéàøð äðéëù ,ìàëéî äàøðù íå÷î ìë
äàø ìàòîùé 'ø ïàë íâ .úéàøð äðéà äðéëùäå ,íéëåæì íéðéòì äàøð ìàëéîù àìà .åîò

àò ,äèéù÷ äàî ,åðàôî ò"îø J Läðéëùä íò äéä åøåáéã ìáà ,ìàéøúëàì

78J81;אכתריאל ,úøùä éëàìî úçéù ,ïäëä ÷åãö 'ø J(228J231 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

ברכני בני âòישמעאל à÷ñô ,â"ç éøæåë J

ברכני בני ò"òåישמעאל "á÷òé ïéò"á ñôãðä à"áùø ïëå ;àð ,ð 'éñ ä"ç à"áùø ú"åù J
ãñåî 'öåä ,ïîãìô áéì äéøà áøä úëéøòá ,"úåãâää éùåøéô ,à"áùøä éùåãéç" ;íù "áúåëä"

ìàòîùé 'ø ïéðòå ä"ã åè 'îò óåñ ,à"ðùú úðù ,÷å÷ áøä

ברכני בני äìåàâישמעאל ,çî÷ä ãë ïëå ;é ,ç íéøáã ,ééçá åðáø J('à)

ברכני בני "úåæçישמעאל åøôñ óåñá ïëå ;à"ò ãë óã ,ãò øòù ,àùð úùøô ,÷çöé úãé÷ò J
"äù÷

ברכני בני úéøáäישמעאל úåçåì éðù ,ä"ìù J(õ"ë øéàî áøä 'ãäî)úåà÷ñô ,íãà úåãìåú à"ç
åè óã íãøèùîà 'ãäîå ;åîù ,áéù ,ãò÷(äîëç úéá).ì óãå ,(ìåãâä øòù úìéçú)

ברכני בני 51ישמעאל äìåâä øàá ,ì"øäî J(ã øàá)

ברכני בני éJáישמעאל íé÷øô ,á øòù ,íééçä ùôð J

ברכני בני úàöישמעאל úò ,íéä úøéùì 'á ùåøã ,ì ùåøã ,íéúòì äðéá J(äø óã)

ברכני בני ùáãישמעאל úåøòé J(æ"è ùøã ,àðø óã ,á"ç)

ברכני בני àåäישמעאל åìéàë ìàøùé íò úà êøáîäå ,ìàøùéá åîù óúéù 'ä éë ùøôîN J
òãéåäé ïá J Líîåøúéå âùâùé åðîìåòáù éäåìàä ïéðòù ,'ä úà êøá

ברכני בני ישמעאל לי äëøáואמר ù÷áð åðà íâù åðãîìì éãë ,ïåæçá úàæ åðì äàøî 'äN J
åäéìà ïéò J Lúîéé÷úî íéîòôì éë ,èåéãääî

בעיניך קלה "הדיוט" ברכת תהי אל àìåלעולם ,ãéçé úìôú äéä éë "èåéãä" åì àø÷N J
à"ùøäî J Løåáéöá äìéôú

בעיניך קלה הדיוט ברכת תהי אל ïåöøלעולם úòá ÷ø àì úåáøì äàá "íìåòì" úìîN J
òãéåäé ïá J Làçúéø úò àéä åìéôà àìà

יום" בכל זועם "ואל דתניא אין, הוא? בריך דקודשא קמיה ריתחא איכא ò"öNומי J
àìà ?íéìäúî àéáäì úëì ÷éçøä äîìå ,ñòëå óà ïåøç 'äì ùéù äøåúá íéáø úåàø÷î éøä
úìî ìò øåàéá ãåòå .íéñéòëî ùéù éìá íâ ñòë ìù òâø ùé ìáà .ñòåëù àèéùô ,äáéñ ùéùë

íìùä ç"ìö J Lïàë "àéðúã"

זעמו 73J74וכמה äìåâä øàá ,ì"øäî J('ã øàá)

זעמו òãéåäéוכמה ïá J
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יום" בכל זועם יב)"ואל ז, רגע(תהלים זעמו? וכמה .úòã úà íìåòäî øå÷òì åöø ì"æçN J
àåä åîöò 'äù åëðéç àìà .äæá äæ íéîçìð ìåëéáë ,òøä ìàäå áåèä ìàä ,íéðù ùéù íéøôåëä
Láåèä áåø ìåî åèåòéîá ìèá òøäù øîåìë "òâø ?åîòæ äîëå" .ùðåò àéáîä àåäå ãñç àéáîä

áäæì øåë J

ושמונה ושמונים מאות ושמונה אלפים ושמונת רבוא מחמשת אחד רגע. זעמו? וכמה
úåàîבשעה äðåîùå íéôìà úðåîùî ãçà :ïåëð øúåé" :÷éô äéòùé 'ø ïåéìâä ãöá ïàë äéâäN J

áåúë à"ò ì ïéùåãé÷á éë åéøáãá ò"öå .ì"ëò "äøåúä é÷åñô ãâð ïååëîù "äðåîùå íéðåîùå
.íé÷åñô á"îúå íéôìà 'ä ì"ö úîàáù äæ åðøôñá íù åðøøáå .ç"ôúúå íéôìà äùîç àøîâá

Léúñòë éìîìàù ä"ã úåôñåú ïàë ïééò ,øö÷ òâø åúåàá ìì÷ì øùôà äî ïéáäìå

הרשע בלעם בימי כעסתי שלא עמכם עשיתי צדקות כמה ùáãדעו úåøòé Jóã ,à"ç)

('å ùøã àì÷

אתונו בועל 36בלעם ìàøùé çöð ,ì"øäî J(ä ÷øô)265 íééç êøã ;(íòìá ìù åéãéîìú ,ä ÷øô)

אתונו בועל à"øâבלעם J('â äøåãäîá ì ,áë øáãîá)

אסוסיא רכבת לא טעמא ìáàמאי .úåøéäî áö÷ åúåàá òåñðì àøééù éðá ìù âäðîä éëN J
åäéðá J Låìàù ïëìå .íúåà áëòî ,øåîç ìò àåäå íéñåñ ìò íäù ïàë(úáëø àì è"î ä"ã)

קמייתא שעי ג' 73J74בהנך 'ã øàá ,äìåâä øàá ,ì"øäî J

דתרנגולא כרבלתא חיורא ìåâðøúá?כי à÷åã øëéð ïîéñä òåãîN Jé÷øô"á øîåà àåäù äî ô"ò)

("äøéùåäéìà ïéò J L

דתרנגולא כרבלתא חיורא Lïéãäכי úãî íù ìò "øáâ" àø÷ð éë ,ìåâðøúá øëéð ñòëä ïîéñN J
òãéåäé ïá J

ומערב מזרח 72מלכי äìåâä øàá ,ì"øäî J(ã øàá)

ומערב מזרח äמלכי 'éñ ,äéøà úâàù ú"åù J

בראשם כתריהם מניחים ומערב מזרח åàáמלכי àìà ?íäéøúë àìì äéåçúùä ïéà íåìëN J
äîçä ìù åúåäìà úîçî íäì äàá íúåëìîù ìåëéáë ,äîçì úåãåäìòãéåäé ïá J Líéçéðî ä"ã)

(íäéøúë

מעשיו" כל על ט)"ורחמיו קמה, טוב"(תהלים לא לצדיק ענוש "גם וכתיב (משליכתיב,
כו) ìèåîäיז, áåéçä ìò éðùäå ,ä"á÷ä ìò áñåî ïåùàøä àìà ?íé÷åñô 'á àéáä äî ìéáùáN J

"éèå÷éì øúá éèå÷éì"á àáåî ,äùî éùà J Líãà éðá ìò

טוב לא לצדיק ענוש øëàîèåâ,גם åäéìà 'ø J Làì äæéàå ,ìì÷ì øúåî òùø äæéà ÷åìéçN J
èé÷ óã ,à øîàî ,äðç øá øá äáø úåãâàì øåàéá ,"çðòô úðôö" ,õéãééøâ ã"áà

טוב לא לצדיק ענוש òùéìàãגם åðéöîå 'åëå 'åëå òùø åìéôàå ,íãà úòø úåàøì ù÷áì ïéà"N J
äæ ìò ùðòð(à"ò æî äèåñ)øúåä íãà ìëì àì äæ ãáìîå(åìì÷ì)'íàøéå' òùéìàá åøîà éøäù
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'úåøåãä ìë óåñ ãò íòøæá àìå äåöî ìù úéçåìçì íäá ïéàù äàø(á"ò åî äèåñ)åðéàù éîå
íàå .íäì åìéôà ïéò úáåè åáìá íéã÷äì êéøöå .'åëå åúøååòî äòéâðäù øùôà ,ùãå÷ä çåø ìòá

àò à÷ñô ,÷éãöä ú÷ãö ,ïäëä ÷åãö 'ø J L"èôùîá àåä æà ,íìì÷î ë"çà

בזוהר ומפורש המלקט: ע"א)אמר קה דף שיסתלקו(ח"א הרשעים על להתפלל לאדם לו "אסור

ושבטי לעולם, אברהם בא לא ע"ז עובד כשהיה העולם מן לתרח הקב"ה סלק שאלמלא העולם, מן

"עין דברי ועיין בעולם". היו לא והנביאים הצדיקים אותם וכל ניתנה לא והתורה וכו' היו לא ישראל

ברכות על מ)איה" פסקא ד לתקן(פרק יכול היה הקטן שמואל ורק אך כי "ברכתהמציין נוסח

ע"ב)המינים" סוף כח על(ברכות ומהר"ל יונה רבנו דברי ועיין תשמח". אל אויבך "בנפול קיים הוא כי

ד פרק אבות, בפרקי ההיא המשנה

מרדות äãåîטובה íà ìáà .ïéøåñéî ãçôî àìà äáåùú éðôî åðéà íéòøä åéëøã ùèåðäN J
òãéåäé ïá J Láìá éåìú äæå .äáåùú åäåæ ,äáåè äúéä àì åëøãù

משה בקש דברים 192ג' íééç êøã ,ì"øäî J(íéòùø úååìù ,ã"ô)

העולם אומות על שכינה תשרה שלא משה äðåùàøבקש äðùá úàæ ù÷á éøä ò"öN J
íéøöîî åàöéù(æè ,âì úåîù)úåàåáðä ìë àìà ?íòìá àáéð úàæ ìëá íéòáøàä úðùá ë"çàå

äáéðâáå øúñá åéä íìåòä úåîåàì(áé ,ã áåéà ,"áðåâé øáã éìàå")"íéðéò éåìâå ìôåð" íòìá ìöà ïëå
(ã ,ãë øáãîá)åè óã àøúá àáá ìò à"ùøäî J Líåñøôáå éåìâá ïäù úåàåáð òåðîì ù÷á äùîå

äøùú àìù äùî ù÷á ä"ã á"ò

העולם אומות על שכינה תשרה שלא משה úåîåàäבקש ìò äùî ìù åðéò úøöî àìN J
øùà íéãáò ìàøùé éðá éì éë" øîà àåä íâ ,ãçà ìàá íé÷åáã ìàøùé åéä ãåò ìë àìà ,ïë øîà

äåìà 'ä éðà ,íéøöî õøàî íúåà éúàöåäåîé÷ú àì äáöîå ìñôå ,íéìéìà íëì åùòú àì .íëé
"íëì(à ,åë àø÷éå ë"çàå .äð ,äë àø÷éå)åì åøîùéù àéìú àäá àä ïëì ,éåâ ìëì ïë äùò àìå .

äáøä úåäåìàì ååéà íäù ìâòä éøçà ìáà .íéðåîà(à"ò âñ ïéøãäðñ)úòãä ìò äìåò äéä äæáå
ù÷á ïëì .åúåñç úçú úåéäì úôñåð äîåà åì ç÷é ä"á÷ä íâå å"ç íäéðéá õéîàä øù÷ä øúåäù

úåòè úîçî àìà ìâòä úà åùò àì éë ,íäî äôøé àìù äùîì"æç åøîà äæî øúåé :÷éúòîä øîà)

(á"ò âñ ïéøãäðñ) àéñäøôá úåéøò íîöòì øéúäì éãë àìà æ"ò åùò àìùäæá äéä àì ìâòä ïåòá íâ øîåìë

(ììë äøæ äãåáòíéä ééà J L

משה בקש דברים à"øâג' J(â ,à íéøéùä øéù ìò)

משה בקש דברים øáãג' áçøä è ,å úéùàøá ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J

משה בקש דברים äùîì?ג' åì äðò 'ä äî åìà íé÷åñôá åæîøð ãöéë "òùåäé éðô" äù÷äN J
åäéìà ïéò J L"åäéìà ïéò" êë ìò äðåòå

לו וטוב גמור(זהו)צדיק שאינו צדיק זהו לו ורע צדיק גמור; ïîéñצדיק ïàë åøîàN J
,æ"äåò éñëðì ùç åðéàå ,åéìò áåè åáì "åì áåè" ïéøåñé åéìò àéáî ä"á÷äù úåøîì íà .øëéä
òùø" ïëå .øåîâ åððéà ïééãòù åéìò ïîéñ ,íäéðôî àëãð àåäå ,åéøåñéá åì òø íàå .øåîâ ÷éãö åäæ
òùø" àåä íà ìáà .íöòá òø àåäù ïîéñ ,äáåèä éîéá íâ åúåòùøá ÷éæçî ïééãò íà "åì áåèå
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J L"øåîâ òùø" àø÷ð àìå ,åéúåøö éðôî òùø àåä êëì àîù ,ïéøåñéá àëåãî àåä "åì òøåéèå÷éì
éèå÷éì øúá

רשע בן צדיק לו, ורע àèç,צדיק íééîãå÷ä åééçá øùà ,äîùð ìåâìâ àåäù :"òùø ïá"N J
.èð óã ùãç øäæ J Låéùëò ÷ø ùðòðåïå÷éú øäæ éðå÷úå :àö óã á"ç øäæ ;äö úåà ,øéäáä øôñ áúë ïëå)

(:âë 'îò) 'åèñ ïå÷éúå ;(.àé÷ 'îò)

רשע בן צדיק לו, ורע äøùòצדיק ,åðàôî ò"îø J Líãå÷ä åìåâìâ ãöî øîåìë ,òùø ïáN J
à ÷øô ã"ç ,ïéã øå÷ç ,úåøîàî

רשע בן צדיק לו, ורע ãéצדיק ,ã íéø÷éò J

לו וטוב רשע לו, ורע íéàåøצדיק ïéà åðîìåòáå .àáä íìåòì ÷ø øøáúé íìåòä úîìùä éëN J
èé ÷øô ,ìàøùé çöð ,ì"øäî J Låúúéîàì ïéðòä ìë úà(á÷ óã)

רשע בן צדיק לו, ורע àצדיק ,ã äðåé ìò à"øâ J

רשע בן צדיק לו, ורע éðùäåצדיק åì áåè íäî ãçàäå ,ãçà áàì íéçà 'á åðàöî éë ò"öN J
á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà á÷òé 'ø J L?øàáð ãöéëå ,åì òø

רשע בן צדיק לו, ורע éúùøéôצדיק øáë äðä .øåîâ ÷éãöá àä ä"ã äãù éîåøî ,á"éöðä J
'á ,åøúé ,èñ÷ óã ,àúìëîä ìò á"éöðä ïëå ;'åëå

רשע בן צדיק לו, ורע àèçצדיק éë ìáåñ ÷éãöä ìáà ,åøòöì àì éãë äùîì äìéâ àìN J
æ"éù óã à"ç ,"á"éöðä ÷îò" ,éøôñì á"éöðä J L'à äòùá åîìåò ãáàî åá íééåñî àèç äæéàá

רשע בן צדיק לו, ורע äáøäצדיק òåøâ ,øåîâ åðéàù ÷éãö ìù åáöî äøåàëì éë ò"öN J
÷éãö àåáé àáä íìåòìå ,äæä íìåò é÷ñò ïéðòì ÷ø øîàð äæ àìà ?øåîâ åðéàù òùø ìù åáöîî

çé ÷"ñ âé ,âì úåîù ,äîéîú äøåú J Låøëù ìò äæ

לו? וטוב רשע ויש וכו', לו ורע צדיק יש מה åðãîìמפני éøä ?äæá ìåàùì ùé äî ò"öN J
(á"ò æè äãð)ïéàå 'åëå ùìç åà øåáéâ ,éðò åà øéùò äéäé íà åéìò ïéøæåâ íãàä úãéì éðôì éë

åéìò øæâðù øùôà ïëáå .úéùôåçä åúøéçáá éåìú äæ éë ,òùø åà ÷éãö äéäé íà åéìò íéøæåâ
øæâðù ìæîì øù÷ éìá åîöò úåçåëá íãà åúåà äùò ÷éãö àåäù äî ìáà ,äìåç åà éðò úåéäì
,òø íãà úåéäì øçåá ë"ôòàå ,øéùò úåéäì åéìò øæâðù íãà êëå .åì òøå ÷éãö äéäé àåäå .åéìò

âé ,âì úåîù ,äëøá úôñåú J Låì áåèå òùø äéäé àåä

רשע בן צדיק צדיק, בן àø÷éåצדיק ,êéùìà î"ø J Lìåâìâä ãåñá àìà åèåùôë äðååëä ïéàN J
äë ,âë

כשאו וכו' אבות עון בידיהםפוקד אבותיהם מעשה ùøåôîחזין èòîë àåä éë êë åùøãN J
äì ÷"ñ ä ,ë úåîù ,äîéîú äøåú J Løáåãî íäéìò ,"éàðåùì" :äæ ÷åñô ìù àôéñá

בידיהם אבותיהם מעשה äùòîכשאוחזים æçåà øùàë êëéôìå 'åëå áàä óðò àåä ïáä éë"N J
äåáàã äéòøë àåä ïáäã ,áàä ïî ÷ìç áùçð àåä éøä åéãéá åéúåáàä"ã à"ò áö úåáåúë é"ùø)

(áåç ìòáë.ùøåùä ÷ìç àåä óðòäù åîë áàä ÷ìç àåäã ïåéë 'úîåé åàèçá ùéà' äæá êééù àìå ,
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àèçá ùðòð àì áåùå ,ùøåùäî ãøôð àåä éøä ,åéãéá åéúåáà äùòî æçåà ïéà íà ìáà 'åëå
ä ,ë úåîù ,äéøà øåâ ,ì"øäî J L"åéúåáà(àé à÷ñô ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî)

אחון" אשר את יט)"וחנותי לג, הגון(שמות שאינו àìàאע"פ ?êë 'ä äùòé äî éðôîN J
úçà äîåà íäî úàöì ãéúò éë äîéìù äîåà ìò 'ä ñç éë åðéàø(á"ò çì àî÷ àáá)äæ ùéà êë

øçà òùéìà úà ìéöä øéàî 'ø éë åðàöî ãåòå .ïåâä òøæ åðîî úàöì ãéúò àîù(á"ò åè äâéâç),
åäéìà ïéò J L?úåëæ åéìò ãîìéù ãéîìú äæ ïåâä åðéàì ùé àîù êë

אשר את יט)"ארחם"ורחמתי לג, הגוןאע(שמות שאינו ïåùìá"פ "íçøà" ïåùì òåãîN J
ïî åéìò íéîçøî ,úåéøáä ìò íçøîä ìë" åøîàù åîë àìà ?äåäá åéìò íçéø íøèå ,ãéúò

"íéîùä(àð÷ úáù)ïåøåã åéìà çìåù ,ïåâä åðéàù íãà ìò íçøì äöåø 'ä øùàë ïëìåà"ç øäæ)

(.ã÷ óãåîöò ìò øøåòî åîöò äæá ,åì øæåòå åéìò íçøî ïåãéðä ùéàä øùàëå .ïëñî éðò àåäå
éèå÷ì øúá éèå÷ì J Líéîçø

פני" את לראות תוכל לא כ)"ויאמר לג, יראו"(שמות לא ופני אחורי את "וראית
כג) לג, øåçà(שמות úééàøá äúåà äðéë øùà àéäå ,ù÷áù äîî äèîì äâùä åì äçèáåäå"N J

äøåî J L"äìòúé åì úåñçåéîä úåìåòôä úòéãéì øîåìë øçà ïéðòì åúåà øéáòä øîåìë 'åëå
åì 'îò à"ëô à"ç ,íéëåáð

רוצה איני רוצה שאתה עכשיו רצית, לא ééçáכשרציתי åðáø J(å ,â úåîù)

רוצה איני רוצה שאתה עכשיו רצית, לא ÷äðèכשרציתי àâøãá àåä àéáðä øùàëN J
úîàá àåäù áåùçì äòåè àåäå úîééåñî úåîã åì íéàøî ,äøéàî äðéàù àéøì÷ôñàá äàåøå
"úéöø àìå" Läî øáã åì úåàøäì ïëåîN äöåø 'äù àø÷ð äæ äöéìî ïåùìá .íéäìà úåæçî äàåø

äøéàîä àéøì÷ôñà ìù ääåáâ àâøãì úéìòù åéùëòå .Läéøåá ìò úðáä àì øîåìëNì"æç ù"îë)

(á"ò èî úåîáéáéåàø äøåàëìå äøåú ïúî éøçà ääåáâ àâøãá äúà øîåìë ,úåàøì äöåø äúàùë
íãàä éðàøé àì éë" äöåø éðéà ,øéúñî ùåáìî éìá äøåøá äøåöá äðåéìòä úîàä úà äàøúù

íéä ééà J L"éçåå÷ úáùåéî äæáå)(à"ùøäî úééù

רצית לא úåîìåòä,כשרציתי úåéîéðô úâùä âéùäìî òðîðù ìò ùðåò ïàë ïéàù øåàéáN J
íéðéðòä úåéîéðôá ïéáäì ìåëé àì àøáð íåù êìéàå åðéáø äùî æàîù âåøéã úåòéá÷ ïàë ùé àìà

á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà á÷òé 'ø J Líéðåéìòä

רצית לא éãö÷כשרציתי éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J('æ òè÷ 42 úáù à"ç)

לשלש זכה שלש øéúñäùבשכר åðéðò ø÷éòå ,íé÷ìç äùìùì ÷ìåçî ÷åñôä ãöéë øåàéáN J
äøåöì äëæ äæáå .íåìë ìù úåäî åì ïéàù "äî åðçðàå" ïéáä éë "åéðéò úà" àìå "åéðô" äùî

íéä ééà J Lúîàá äðåéìòä

פניו" משה "ויסתר ä"ôבשכר à"ç ,íéëåáð äøåî J

וכו' פניו" משה "ויסתר ìåãâבשכר øáãì úùâì äàøéä éðôî :äùî òðîð úåáéñ 'â éðôîN J
J Låììä úåðéçá ùåìùá ë"â äéä åìù øëùäå .âéùîä øöå÷ éðôîå ,âùåîä ÷îåò éðôî ,àøåðå

à"ùøäî
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העולם אומות על שכינה תשרה ò"òשלא ;èø 'îò ,åð øòù ,éãå÷ô úùøô ,÷çöé úãé÷ò J
èé øòù úìéçú ,åéøáã

עמנו" בלכתך "הלוא שנאמר לו ונתן ישראל על שכינה שתשרה טז)בקש לג, (שמות
äøåú J Lúåîå÷î ãåòá ù"îë ã"åé ïåøñçá ,"éàåìä" àåø÷ì øùôà "àåìä" úìî éë êë åùøãN J

àë ÷"ñ æè ,âì úåîù ,äîéîú

העולם אומות על שכינה תשרה Jשלא Läìãáäå äàìôä ïåùì "åðéìôðå" ïåùì åùøãN J
áë ÷"ñ æè ,âì úåîù ,äîéîú äøåú(êë äìîä ùøéô äøåúä ìò é"ùø íâ)

העולם אומות על שכינה תשרה ìòשלא óåñáì òéôùðù éãë àìà .ïéò úåøö äæá ïéàN J
áò à÷ñô à ÷øô úåëøá ,äéà ïéò J Líìåòä æëøîë ,íìùåî úåéäì ìàøùé íò êéøö úåîåàä ìë

תפילין של קשר למשה הקב"ה úëéøòáשהראה ,"úåãâää éùåøéô ,à"áùøä éùåãéç" J
çéJæè 'îò ,à"ðùú úðù ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåä ,ïîãìô áéì äéøà áøä

תפילין של קשר למשה הקב"ה 60שהראה äìåâä øàá ,ì"øäî J(ã øàá);

תפילין של קשר למשה הקב"ה ø÷é"N"שהראה J(:æè äìéâî),'ä ìù åãåáë úúéîà àø÷ð
,äéøà øåâ ,ì"øäî J Lìá÷ì ìâåñî íãàä ïéà äæî øúåé éë ùàø ìù øù÷ ÷ø äàø äùî ìáà

âë ,âì úåîù(èé à÷ñô ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî)

תפילין של קשר למשה הקב"ה ø÷éשהראה éìë Jïëå ."êãåáë úà àð éðéàøä" .çé ,âì úåîùì)

(ã ,å íéøáãì

ת של קשר למשה הקב"ה íééçìפיליןשהראה çøåà ,áå'öåìæî íééç íäøáà 'ø J'ãäî)

(àùú úùøô ,è"ò÷ú

תפילין של קשר למשה הקב"ה âìשהראה ÷øô óåñ ,úåîù ,äìá÷äå áúëä J

תפילין של קשר למשה הקב"ה éùòîשהראה ìù úåàöåúä úà ÷ø äàåø íãàäù åîëN J
åäéìà ïéò J Lïéìéôúä óåâ úà àìå ,øù÷ä ÷ø äùîì äàøä êë ,åîöòá 'ä úà àìå ,'ä ìù åéãé

תפילין של קשר למשה הקב"ה ïåãìשהראה ìåëé úö÷îäî éë äùîì ãîìì äöø ä"á÷äN J
,åðîî íåöòå ïåéìò øúåé øáã ùéù åúòãá äùî ïéáî äæî éøäå ,ãáìá øù÷ åì äàøä .ììëä ìò
ïéáäì àøáð ìëì øùôà éàù ,íéðô ùéù ïéáé øåçàäîù ÷åñôá æîøð äæå .øù÷ä úà åùò êë ìòù

è"ë ÷"ñ âë ,âì úåîù ,äîéîú äøåú J Líéðôä ïéðòá

בו חוזר אינו תנאי, על אפילו לטובה הקב"ה מפי שיצא ודבור דבור éúîכל äøé÷çN J
áë ,çé íéøáã ïëå ;æ ,áì úéùàøá ,äéøà øåâ ,ì"øäî J Làì éúîå ,ïë

Eá"ò æ óã

אברהם שבא עד אדון להקב"ה שקראו אדם היה éùåøéôלא ,à"áùøä éùåãéç" J
çé 'îò ,à"ðùú úðù ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåä ,ïîãìô áéì äéøà áøä úëéøòá ,"úåãâää
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אברהם שבא עד אדון להקב"ה שקראו אדם היה ô"òלא ùøôúé ,äæ ÷åñôî åæ äùøãN J
î J Läøåúá øçåàîå íã÷åî ïéàà"ùøä

אברהם שבא עד אדון להקב"ה שקראו אדם היה íéäìàלא úéá ,è"éáîä J;'á ,äìôú)

('ã ,úåãåñé

אברהם שבא עד אדון להקב"ה שקראו אדם היה ì"øäî,לא J Líäøáà à÷åã òåãîN J
61 ,ìàøùé úøàôú(èé ÷øô)318J319 å"ô óåñ íééç êøã ò"òäðå÷" øîàù "ãçà ïéð÷ íäøáà")

("õøàå íéîù

אדני "ויאמר שנאמר אדון וקראו אברהם שבא עד אדון להקב"ה שקראו אדם היה לא
אירשנה" כי אדע במה ח)אלהים טו, íéîãå÷ä(בראשית íé÷åñô ùé éøäå åù÷ä úåôñåúäN J

"éøéøò êìåä éëðàå éì ïúú äî íéäìà éðãà" åîë êëì(á ,åè úéùàøá)äçëåä ÷ø úàöîð íù àìà ?
äîá" ÷åñôá ïë ïéàù äî .åãåä íéåâä äæáå ,úåìæîä úëøòî úàøåä ìò ùàøî òãåé 'äù
ç"ìö J Lä"á÷ä ìù åúåðãà ìò òéãåä äæáå ,úåøéáòå úååöî ìù äáåçå úåëæ ìò òéãåä "äðùøéà

íìùä

אברהם שבא עד אדון להקב"ה שקראו אדם היה éëלא ìãáðä íù àåä ä"åäé íùN J
,åéàåøá ìà óøèöî åá íù àåä "éðãà" íù ìáà .äâùä íåù åá åðì ïéàå åéàåøáî ìãáð ä"á÷ä
åúìéôúá ìàéðã ïëå .åðîìåò ìò 'ä ìù åúìùîî íìåòá íñøô íäøáà .ãáò éìá ïåãà ïéà éë

"éðãà ïòîì 'åëå åéðåðçú ìàå êãáò úìôú ìà åðéäìà òîù äúòå"(æé ,è ìàéðã)åäéìà ïéò ïééò J L

אברהם שבא עד אדון להקב"ה שקראו אדם היה éלא éðá Jøëùù('ç øîàî óåñ ,úáù)

אברהם שבא עד אדון להקב"ה שקראו אדם היה á÷òéלא 'ø J L"éðãà" íùáù ãçåéîäN J
á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà

אברהם שבא עד אדון להקב"ה שקראו אדם היה ìåàùלא éøáã J

אברהם שבא עד אדון להקב"ה שקראו אדם היה åè,לא úéùàøá ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J
øáã áçøä ç

אברהם שבא עד אדון להקב"ה שקראו אדם היה äîëçלא êùî J(ã ,åë àø÷éå)

אברהם בשביל אלא נענה לא דניאל Løöðãëåáðאף ìñôì ååçúùäù ,íòæ úò äúéä éëN J
äîåìòú ãéâî J

לאה שבאת עד להקב"ה שהודה אדם היה úåãâää",לא éùåøéô ,à"áùøä éùåãéç" J
ë 'îò ,à"ðùú úðù ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåä ,ïîãìô áéì äéøà áøä úëéøòá

לאה שבאת עד לה' שהודה אדם היה íùì,לא íòè äðúð íéîãå÷ä íéðáá éë êë åùøãN J
à"ùøäî J Líòè úðéúð ïéà ïàëå

לאה שבאת עד לה' שהודה אדם היה äì'"לא úåãåäì áåè" øîàù ïåùàøä íãàî ò"öN J
(çé ÷øô ,øæòéìà 'øã é÷øô)áåèä ìò äàãåä äøîà äàì .àèçä úìéçî ìò äàãåä øîà àåä àìà .

íéðéò çúô ,à"ãéç J L'ä úàî äìáé÷ù
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לאה שבאת עד לה' שהודה אדם היה äãåäלא íâ ïåùàøä íãà éøäå ò"öN Jøéù øåîæî)

('äì úåãåäì áåè ,úáùä íåéìíéðéò çúô áøäå ä"ã òãéåäé ïá J Läæì áåùéäå ?äì íã÷ àåäå

חמי לבן בני בין äôéñåäמה òåãî øáñåî àì àø÷îá äðúðù íòèä éôì éë ì"æç êë åùøãN J
à"ùøäî J L"ïá" úìî

חמי לבן בני בין êéùìàמה î"ø J(áì ,èë úéùàøá)

חמי לבן בני בין àìמה ÷"ñ àöéå ,åäéìà ìå÷ ,à"øâ J

חמי לבן בני בין á÷òéìמה úîà ,àñéì ã"áà á÷òé 'ø J

חמי לבן בני בין òãéåäéמה ïá J Líééîòô äòéôåîä "éë" úìî éðôî êë åùøãN J

חמי לבן בני בין øéëæäìמה äîì èùôä éôìã ,íùä ïúîì ÷åñôä èùô úåøîì åùøã ì"æçN J
äîåìòú ãéâî J L?"ïá"

חמי" לבן בני בין מה "ראו לאה אמרה ראובן? ïáåàø"מאי éàî" íúìàù àéä äî ò"öN J
åàø" åîù àåø÷ì äëéøö äúéä ïë íàù àìà ?"ééðåòá 'ä äàø éë" êë ìò äðò àø÷îä éøäå

ç ÷"ñ áì ,èë úéùàøá ,äîéîú äøåú J L"ééðåò

גרים íåìùשמא åì øîà .ïîìù åì øîà ?êîù äî äéì øîà :á"ò èì úåëøá ïìäì ïééòN J
ù åîùá ÷ãåá äéä øéàî éáø äðäå .êúðùî äîìùå ,äúàíãà ì(á"ò âô àîåé)ïúéðä íùä éë

åùôð éôåà ìò äøåî åúãéìá íãàìúðù ,íéìùåøé 'ãäî ,à"øâì åäéìà úøãà ìò ,÷çöé øàá ,øáç à"éø)

(313 óã øáãîá úìéçú ,ç"îùú"êìéî ïéàãñçå êîù àãñç" åøîà ïëå(à"ò æ ïéèéâ)ïéøãäðñá ïëå
(á"ò å)íéòãåé åéäé" øîàù èôùåäé ìò(íéèôåùä)ïá" áúë ïëå .é"ùø ù"ééò "íéðã íä éî úà

è÷ìîä ì"ð J Léðåìô íéøîåàå ä"ã àé úéðòú ìòå ;é óã æ"ò ìòå ;á"ò çì àîåé ìò "òãéåäé

גרים äðùäשמא ùàø ìò úåãâà éùåãéç ,ì"øäî J(á"ò æè)íùä éåðéù

גרים äéáàåîäשמא úåø ,é"ùø ä"ã ïàë ,úåéç õ"øäî ïåéìâ J

גרים íéùøôîäשמא äðäå ä"ãå ,úåø éàî ä"ã òãéåäé ïá J

גרים á'שמא ÷"ñ ,úîàá àøå÷ J

גרים äîåìòúשמא ãéâî J Läîîùá äæ ïåùì êééù àìã "äîéù" úîçî åùøã ì"æçN J

גרים éñ'שמא ,÷å÷ áøä ãñåî 'ãäîáù ,íéãéñç øôñ ìò "ãñç øå÷î" ,úåéìâøî ïáåàø áøä J
ãîø

ותשבחות בשירות להקב"ה שריוהו גרים, íéëéøöשמא åéä "äåø" ïåùìî íà éë êë åùøãN J
çë ÷"ñ ã ,à úåø ìò ,äîéîú äøåú J L"úååø" äì àåø÷ì

רות úååöîמאי ú"åø ãåò äì åôñåúéð äøééâúäùëå ,çð éðá úååöî 'æ äøîù äìéçúáùN J
â"éøú íéìùäì(äøééâúðù éøçà ùãç íù äì åàø÷ àì ïëìå)à"øâ J L(ã ,à úåø)
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רות òãéåäéמאי ïá ;äîåìòú ãéâî J Läúåéâá äîù ïî ë"çà äîù äðúùð àì éë êë åùøãN J
íéùøôîä äðäå ä"ã

בארץ" שמות שם אשר ה' מפעלות חזו ט)"לכו מו, אלא(תהלים שמות תקרי אל ,
à"ùøäîשמות J Lòø àöé àì åðîî éë ,ä"á÷ä ìà äîîù ñçééì ïéà éë êë åùøãN J

בארץ" שמות שם אשר ה' מפעלות חזו ט)"לכו מו, אלא(תהלים שמות תקרי אל ,
äìéìùשמות àéä àìà "íù øùà" åéìò øîàééù éùçåî øáã äîîùä ïéà éë êë åùøãN J

ãåã äðîî äàöéù úåø éàî ä"ã ,íéä ééà J Lçúô àìå 'î úçú éøéö ã÷ðì ùé éàãå ïëìå .äòéðîå

בו חוזר אינו תנאי על אפילו הקב"ה, מפי שיצא דיבור 66כל ,ìàøùé úøàôú ,ì"øäî J
(àë ÷øô)40J41 íùä úåøåáâ ;(æ ÷øô)áë ,çé íéøáã ,äéøà øåâ ;

בו חוזר אינו תנאי על אפילו הקב"ה מפי שיצא דיבור úîàכל ,àñéì ã"áà á÷òé 'ø J
á÷òéì

ממנו" ורב עצום לגוי אותך יד)"ואעשה ט, úùøôî(דברים ÷åñô åàéáä ì"æç òåãîN J
J Läæì áåùéäå ?ìâòä äùòîì êåîñ ,"ìåãâ éåâì êúåà äùòàå" àùú úùøôî ÷åñô àìå ,á÷ò

à"ùøäî

אבשלום 166פרשת ìàøùé çöð ,ì"øäî J(çì ÷øô)

רעה תרבות ìàøùéקשה áäåà ,èôàî ìéùä òùåäé íäøáà 'ø ø"åîãà Jù íéèå÷ì óåñ)óåñá

(ãåãì øåîæî ä"ã ,øôñä

רעה תרבות Läîöòקשה éðôá äòø àéä äòø úåáøú ìáà ,åðìéöé 'äù åðòãé âåâ úîçìîá éëN J
äîåìòú ãéâî J

לדוד קינה לדוד, ùáãמזמור úåøòé J(à"é ùøã çéø 'îò à"ç)

לדוד קינה לדוד, äîëçמזמור êùî J(á ,ì íéøáã)

äîåìòúמביתך ãéâî J

בם" יתגרו תורה "ושומרי ברשעים, להתגרות ד)מותר כח, éøéàîä(משלי J

ברשעים להתגרות éæçäì÷מותר íãàì éåàø ïéà àìà ?"úåøâúäì äåöî" åøîà àì òåãîN J
à"ùøäî J Läæ é"ò ÷æðéé ïô ùåùçì åì ùé ïëìå ,øåîâ ÷éãö àåäù åîöò úà

בם" יתגרו תורה "ושומרי ברשעים, להתגרות òùøäמותר úçìöäá åàð÷é äøåúä éáæåò"N J
ùðòéäì ãéúòùå íéòø åéùòîù åðéáé äøåú éøîåù ìáà ,åéùòî åììäéåúà øîù åéáàå" ïåùìî)

(íéé÷úéù ïéúîä ,øáãä."òùøä úà íéììäîä íò åøâúé íäåàùéøá åîë "åá" àìå "íá" áåúë ïëìå)

(àø÷ãäæä ÷åñôä ìò à"øâá åøå÷îå .ã ,çë éìùîì í"éáìîä J L

בם" יתגרו תורה "ושומרי ברשעים, להתגרות åøáçìמותר íãà ïéá íéòùøì äðååëäN J
äîåìòú ãéâî J Lãáìá
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הזה בעולם ברשעים להתגרות "íìåòáמותר íéìîä úà àøîâá åôéñåä äî íåùî ò"öN J
íìùä ç"ìö J Läæä íìåò éðéðòá åìéôà íúðååë àìà ?"äæä

בם" יתגרו תורה "ושומרי ברשעים, להתגרות íäéùòîמותר úåðâì øúåîã :íéùåøéô 'áN J
Läùòîá íúòùø ìèáìå äòø íäîò úåùòì ãåòå ;úåôééåæî íäéúåðòèù íäì úåàøäì íéòùø ìù

á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà á÷òé 'ø J

בם" יתגרו תורה "ושומרי ברשעים, להתגרות â"ç,מותר äðåé åðáøì ,äáåùú éøòù ò"ò J
èô÷

הזה בעולם ברשעים להתגרות ïéàùמותר äðååëä àìà ?ïàëì äæä íìåò ïéðò äî ò"öN J
òãéåäé ïá J Líúåãðì ïåâë ,á"äåò éðéðòáå ìàøùé ììëî íúåà àéöåäì

ישראל לעמי מקום "ושמתי שנאמר תחתיו נופלים אויביו לתפילתו, מקום הקובע כל
עוד" ירגז ולא תחתיו ושכן àìéîîונטעתיו, ,åîå÷îî åúåà åùøâé àì íééåâäù øîåìëN J

åéðáìå åì úåìâ íøåâ ,åøéòáù úñðëä úéáì ñðëð éúìáä ìáà .Låîå÷îáN åéúçú ïåëùéç úåëøá)

(à"òà"ùøäî J L

לכלותו ולבסוף לענותו, "àìåבתחילה ÷åñôä úìçúäî êùîää àåä äæ éåèéá øîåìëN J
"åôéñåé(é ,æé à"éäã)éìöé àì øîåìë ,íéðáàå íéöò ìò åúîç 'ä êôù éë .ìàøùé íò úà úåìëì åç

(ùã÷îä úéá)à"ùøäî J L"íúåìëì 'åëå íéúñàî àì" øîàð ìàøùé éðá ìò ìáà

לבלותו וסופו לענותו èé,בתחילה éìùî ìòå ;æë ,à úéùàøá ìòå ;è ,æé à"éäã ìò à"øâ J
é

לכלותו ולבסוף לענותו, íéàáבתחילה äìéçúáù ,úåîåàä ìù íðåöø ìò ïàë øáåãîN J
íéä ééà J Líúåìëì íâ íéåâä íéáùåç íúòùøá íéãéîúî øùàëå ,ìàøùéì úåðòì

בולע אינו גמור çëצדיק ïéà ïëìå .êùåçä ïî øåàä åîë òùøäî ìãáð øåîâ ÷éãö éëN J
29 'â úåãâà ,ì"øäî J L÷éãöä ìò òùøì(.àò àòéöî àáá ìò)

בולע גמור שאינו íééçäצדיק øåà J(æè ,åè úéùàøá)

לו משחקת ìëáåשעה .åúçìöä éðôî òùøä éøçà êùîäì çëååúîä àåáé ïô øåñéàä íòèN J
à"ô úåëøá ,äéà ïéò J Lñòëä úãî úà åîöòá íãàä øéáâé àìù éãë úåøâúää åøñà ì"æç åìà

äô à÷ñô

ברשעים äáéøîלהתגרות ïéðòì íä ,åì ú÷çùî äòù ììåë ,äàéáä àøîâäù íé÷åìéçä 'âN J
øåîâ ÷éãöìå .åá úåøâúäì øúåî øåîâ åðéàù ÷éãö åìéôà àéîùã éìéîá" ìáà .íãàä éðéðòá

áåçå äåöî àðååâ éàäëóã äìéâî ,ïéãîò é"ø ïåéìâ J L"åäðéð àèùå÷ ééåðù åäìåëå .àëéà éîð ä
á"ò å

מקום הקובע בגמרא)לתורתוכל הדף בצד הכתובה הגירסא תחתיו(כך נופלים אויביו
יוסיפו ולא עוד, ירגז ולא תחתיו ושכן ונטעתיו לישראל לעמי מקום "ושמתי שנאמר

בראשונה" כאשר לענותו עולה י)בני ז, úéá(שמו"ב ïéðòì äæ ÷åñô øîàð øå÷îá íðîàN J
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,ùã÷îä úéá íå÷îá äøåúä úãîåò åéùëò ìáà .íéáéåàäî çèá ìàøùé åáùé åúåëæáå ùã÷îä
ãáìá äëìä ìù úåîà 'ã àìà åîìåòá ä"á÷äì åì ïéà éë(à"ò ç úåëøá)íãàä ìåöéð äçåëáå

ìò ,äðåé åðáø J Lãåîìì ïëéä òåá÷ íå÷î åîöòì òá÷é ,èòî àìà òãåé åðéà åìéôàå .åéáéåàî
íå÷î òáå÷ä ìë ä"ã ,ñôãðá 7 óã ó"éøä

תחתיו נופלים ותמורתו)אויביו במקומו éøéàîä(כלומר J Léðøåúä çåëéåá åéáéåà íéìôåðN J
16 óã ñôãðá ,úåëøá ìò

מלימודה יותר תורה של שימושה íùåøגדולה ïë ïéàù äî ,çëúùäì ìåìò ãåîéìä éëN J
íå÷îì äôéøù ä"ã à"ò ãð ïéáåøéò ìò à"ùøäî J Lìòåôá äëìää íåé÷ úà íéàåøùë ÷æç

מלימודה יותר תורה של שימושה úåéçגדולה õ"øäî ïåéìâ J

מלימודה יותר תורה של שימושה íéø÷éòגדולה ã÷åô ;ãô÷ 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,÷åãö 'ø J
;29(246 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

מלימודה יותר תורה של שימושה âéùî.גדולה àåä äîë ãò ìåáâ åì ùé ãåîéìä éëN J
éù äáäàäå ÷ùçä àåä ùåîéùä ìáà'ø J Lìåáâ åì ïéà äæå ,ùîùî àåä åúîçîù ùîùîì ù

120 ,äìéì éñéñø ,÷åãö(áð);(140 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

Eç óã

מתפללין שהציבור בשעה רצון? עת íéäìàאימתי úéá ,è"éáîä J(àé ,äìôú)

רצון 74עת íééç êøã ,ì"øäî J Løåáéöä ìù íäéëøö úåàìîì àåä 'ä ìù åðåöøN Júìéçú ,á"ô)

(åðåöø äùò ,'ã äðùî

רצון íéðéòעת çúô ,à"ãéç J

מתפללין שהציבור בשעה רצון? עת אימתי יוחנן ר' ìçîä÷ואמר åîöò àåä ïðçåé 'øN J
äáåùúäù ,íéáøå ãéçé ïéáãéçé ìùììëá ãò àìå ãò ,ãåáëä àñë ãò ÷ø úòâîá÷òé ïéò úñøéâ)

(à"ò óåñ åô àîåé ìò"'ä íåàð éìà áåùå" øîàîäå .(á"ò ,íù)àéä øúåé ääåáâ àâøã àéäùúáåùú
íéáøäíìåò" àìà éåðéù åá ïéà ,òåá÷ä åòáèá ìòåô ïîæä øùàë êë .Lá÷òé ïéò úñøéâá åðò êëN

ù "åéúåöî éøîåùìå åéáäåàì" ãñç äùåò 'ä ìáà ."âäåð åâäðîëåðåöøáéãë íéðîæå íéúò äðùî
íéììôúî øåáéöäù úò øçáé ,ïîæä éòâôî åäìéöéù 'äì ììôúîä ïëì .äáåèì íäéìò çéâùäì
ééà J Låá íéñåçä íò áéèéäì éãë éòáèä âäðîä úà úåðùì äöåø 'äù øîåìë "ïåöø úò" æàù

íéä

[כביר ימאס ולא כביר אל "הן רבים?שנאמר של בתפילתם מואס הקב"ה שאין מניין
לב]" ה)כח לו, àøúá(איוב øéáëå" :ä"á÷ä ìù åçáù àåä ÷åñôáù ïåùàøä "øéáë" éëN J

ìò íù ,éù úçðî J L"äìéôúä àéäù áì çëá úçà äãåâàá ïäù äòùá øåáö ìù ïçáù àåä
àìà ììë àøîâá øëæåä àìù ,àø÷îä ìù àôéñäî àåä ì"æç úùøãì øå÷îä ìë ïàëå .÷åñôä

àø÷îä úà íééñì ãöéë åòãéù íéãîåìä ìù íðåøëæ ìò åëîñù
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לי מקרב נפשי בשלום "פדה עמדיוכתיב היו ברבים יט)"כי נה, íù(תהלים ùøôîN J
ìéáùá éì äùò úàæ éë J 'åâå éãîò åéä íéáøá éë .éìò äàáä äîçìîä ïî J éì áø÷î" :é"ùø
ïåùì ì"ëò "'ãåã úà íéáäåà äãåäéå ìàøùé ìëå' øîàðù éìò ììôúäì éúøæòá åéäù íéáøä

é"ùø(í"éáìîä íù ùøéô ïëå)"äøåú" åðééäã íåìù éøáãá ÷ñòù äæ" :é"ùø ùøéô àøîâá ïàëå .
'á àøîâá ïàë ì"æç åàéáä òåãîå .åððééðòì ì"ëò "àåä íåìù éîð íéãñç úåìéîâ ïëå 'åëå
,íîöò êøåöì íéììôúîù íä íéììôúîä åìà ìù íçåë øùàë àåä ïåùàøä àìà ?íé÷åñôä

åìéôà àåä éðù ÷åñôåäòåùéì êéøöä ãéçéä øåáò íéììôúîä íä íéøçà íéáø øùàëåðéà àåäå)

(íéììôúîä úöåá÷ ïéá æà àöîðè÷ìîä ì"ð J Líúìéôú ìéòåú

[כביר ימאס ולא כביר אל "הן שנאמר רבים? של בתפילתם מואס הקב"ה שאין מניין
לב]" ה)כח לו, ä"á÷ä(איוב ïéà ,íéàèåç íäá åéä åìéôàå ãéîú úòîùð øåáéöä úìôú"N J

à"ä ç ÷øô äìéôú 'ìä ,í"áîø J L"íéáø ìù íúìéôúá ñàåîùåøéô íä åéøáã éë øåøá åðåðâñîå)

(ñàåî åððéà úàæ ìëáå ,ñåàîì ìåëé äéäù ,àøîâá ì"ðä øîàîì

רבים? של בתפילתם מואס הקב"ה שאין íéäìàמניין úéá ,è"éáîä J(àé ,äìôú)

רבים? של בתפילתם מואס הקב"ה שאין íéàöåéמניין øåáéöä éðá ,ãçé íéôñàúî øùàëN J
147 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Lúåìâäî(à ,ç"îâ)156 ,ùãç øåà ;(æè ,ã øúñà ìò)ìàøùé çöð ;

64(é ÷øô)

רבים? של בתפילתם מואס הקב"ה שאין úéøáä,מניין úåçåì éðù ,ä"ìù Jøéàî áøä 'ãäî)

(õ"ëàðø óã íãøèùîà 'ãäî ;åë à÷ñô ,çôúJåôú 'îò á"ç(äøåú øôñ úàéø÷)

[כביר ימאס ולא כביר אל "הן שנאמר רבים? של בתפילתם מואס הקב"ה שאין מניין
לב]" ה)כח לו, עמדי"(איוב היו ברבים כי לי מקרב נפשי בשלום "פדה (תהליםוכתיב

יט) àìàנה, úòîùð íãà ìù äìôú ïéà" åøîàù åîë ?úòîùð åúìéôúù øîà àì òåãî ò"öN J
"úñðëä úéáá(à"ò å úåëøá)ãéçéä åìéôà àìà ,íéáøä úìéôú ìò ïàë øáåãî àì àìà ?ììôúîä

ììôúî øåáéöäù äòùáúòîùð åúìôú äéäúù äáåøò ïéà ìáà .åúìéôúá ñàåî 'ä ïéà ,
íìùä ç"ìö J Lúîéé÷úîå

ובין הרי"ף אצל בין זה לחידושו רמז שאין מזכיר עצמו הוא צ"ע. הצל"ח דברי המלקט: הערת

רמב"ם אדרבה, הרמב"ם. ה"א)אצל פ"ח תפלה שאפילו(הל' ימאס" "לא הביטוי את אחר באופן מתרץ

בציבור מדובר כלומר רבים", "של היא חז"ל שלשון אחר דוחק יש לכך ובנוסף חוטאים. ביניהם יש

ביחיד? ולא

רבים? של בתפילתם מואס הקב"ה שאין àçàמניין 'ø àéáäù íé÷åñô ïéá ìãáää äîN J
ç"áàø ìáà ä"ã òãéåäé ïá J Lïðáø åàéáäù íé÷åñôì

העולם אומות מבין ולבני לי פדה úëéøòáכאילו ,"úåãâää éùåøéô ,à"áùøä éùåãéç" J
áë 'îò ,à"ðùú úðù ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåä ,ïîãìô áéì äéøà áøä

ולבני לי פדאני ì"øäî,כאילו J Lúåìâäî åàöé åìéàë ,ììôúäì éãë øåáéöä óñàúî øùàëN J
147 'à íìåò úåáéúð(à ,ç"îâ)156 ,ùãç øåà ;(æè ,ã øúñà ìò)
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רע שכן נקרא להתפלל שם נכנס ואינו בעירו כנסת בית לו שיש מי åðéàכל éëN J
ìôúäì éãë åøéò éðá íò øåáéçä ù÷áî89 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Lì(ä ,äãåáò)

רע שכן נקרא להתפלל שם נכנס ואינו בעירו כנסת בית לו שיש מי íàכל äøé÷çN J
éë ,úñðëä úéáá íéììôúî øåáéö ïîæ åúåàá ïéàå ,åúéáá úåãéçéá ììôúîä íãà ìò íâ øîàð äæ

íìùä ç"ìö J Lúåãéçéá ììôúîù åìéôà úñðëä úéáá ììôúäì úëìì åéìò ìèåî äéä

ישראל" את עמי את הנחלתי אשר בנחלה הנוגעים הרעים שכני כל על ה' אמר "כה
יד) יב, íä(ירמיה åìéàë åéùëò øáë íä éøäå ,é"àá åòá÷éù ì"åçáù úåéñðë éúá íéãéúò éëN J

à"ùøäî J Lìàøùé íò úìçð

"כה שנאמר רע שכן נקרא להתפלל שם נכנס ואינו בעירו כנסת בית לו שיש מי כל
ישראל" את עמי את הנחלתי אשר בנחלה הנוגעים הרעים שכני כל על ה' (ירמיהאמר

יד) åèåùôיב, éôì éë ,'äì òø ïëù àø÷ð àåäå ,úñðë úéáì ñðëð åðéàù éî ìò ÷åñôä åùøãN J
íéä ééà J Líúåîë íãà éðáì ÷ø íéðëù íä éøäå ?'ä ìà íéðëù íéúùìôìå íåãàì 'ä àø÷é ãöéë

בבבל סבי é"àáאיכא åòá÷éù úåéñðë éúá íéãéúò éëN J(à"ò èë äìéâî)íä åìéàë äæ éøäå
éç ìë íà ,úåøîàî 'é J Lé"àá åéùëò íâ(ç ,á)

בבבל סבי é"àáאיכא åòá÷éù úåéñðë éúá íéãéúò éëN J(à"ò èë äìéâî)íä åìéàë äæ éøäå
à"ùøäî J Lé"àá åéùëò íâ

בבבל סבי íéøéùäאיכא øéù ïëå é ,à íéøáã à"øâ J Lé"àá òá÷äì úñðë éúá íéãéúò éëN J
ç ,à

בבבל סבי 60איכא ìàøùé çöð ,ì"øäî J Líåé÷ åì ïúåð íãàì ïëåîä íå÷îä éëN J÷øô óåñ)

(é

בבבל סבי à'איכא íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Lìàøùé ìù éòáèä íîå÷î àåä ìàøùé õøàN J
87J88(äJã íé÷øô ,äãåáò)

בבבל סבי àëאיכא ,àé íéøáã ,ø÷é éìë J

כנישתא לבי ומחשכי מקדמי וכו' בבבל סבי â÷úאיכא øîàî ,íéøôà úåììåò J

בבבל סבי ùáãאיכא úåøòé J(ã"é ùøã úìéçú ,ãëø 'îò á"ç ïëå ,'æ ùøã óåñ ,ì÷Jèë÷ 'îò á"ç)

בבבל סבי íéîé.איכא íéëéøàî íðéà ,øúåéá íç äìù íéì÷àäù äðéãî éë ,ïåùàø ùåøéôN J
ìááá æâø áì ùé éë äîú ïðçåé 'ø ,éðù ùåøéôå(.áë íéøãð)åöéìîäù åîë ,íéøö÷úî åéîé ïæâøå

"æâåø òáùå íéîé øö÷"(à ,ãé áåéà)J Líäì ìéòåî äæ ,íéîçø øåáò ïðçúäì íéáøîù ïåéë àìà .
íéðéò çúô ,à"ãéç

בבבל סבי åøîàùאיכא äîN J.øåáéöá ïë ïéàù äî ,ãéçéá äæ ,àëéì àîìò éàäá äåöî øëù
á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà á÷òé 'ø J Lìàøùé õøàá ÷ø àöîð øåáéöì øëùù ùãéç ïðçåé 'øå

בבבל סבי 55;איכא ÷ãö øáåã ,÷åãö 'ø J(76J77 'îò ,äëøá øä 'ãäî)
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פתחים ב' öåä'יכנס ,ïîãìô áéì äéøà áøä úëéøòá ,"úåãâää éùåøéô ,à"áùøä éùåãéç" J
âë 'îò ,à"ðùú úðù ,÷å÷ áøä ãñåî

פתחים ב' à'יכנס íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Léîéðôä íìåòì äñéðëå ,éðåöéçä íìåòäî ÷åìéñN J
87(ä ,äãåáò)

פתחים ב' äîëçיכנס êùî J(ãé ,ãë úéùàøá)

מוצא או øëæäמצא ãìåðù íøè ãåòù ,äùàä äúåà "àöî" íàù àåä úåðåùìä ïéá ìãáääN J
ìá÷îå äëåæ åðéà íà ìáà .åúåîã÷î ãåò åìù äéäù äî àöî éøä ,åâååéæë åéìò äøæâð øáë àéä
139 'à úåãâà ,ì"øäî J Låúòøì äæ æà ,åéùëò "àöåî" ÷øå ,äìéçúá åì äãòåð àìù úøçà äùà

éðùä åùåøéôá

אחר שהוא מי הקדים כי מהר"ל ענה זיווגו? את לקבל האדם יזכה לא ולמה המלקט: (אמר

בעת האדם שאם נראה המלקט לי אבל ע"ב. יח קטן במועד שאמרו כפי ברחמים, אותה לבקש

או ומשפחה, ממון לשם או יופי, לשם אשה מבקש אלא שמים, לשם מכוון אינו זוג בת חיפוש

לו) מיועדת היתה שלא אשה דוקא לו ויקח שיסטה אפשר שפלה, למטרה

מוצא או å"ëùמצא øîàî ,íéøôà úåììåò J

מוצא או åúåàéöî,מצא úòá ììäúîå çîù íãà ,äæä íìåòáù úåáåèä ìëá àåä ïë ,"àöî"N J
åäæå ,òâøå úò ìëá øéëî äæä íìåò úòøá ,êåôéäì ìáà .çîù åðéà äî ïîæ åìöà ãéîúéùëìå

úåãâà ìò à"øâä øåàéáá ïëå ;èò÷ ÷"ñ úåëøá ,åäéìà ìå÷ ,à"øâ J L"àöåî"'îò à"ò ç) úåëøá)

(22

מוצא או ì"æçמצא úöéìîë "äãéáà" úðéçáá äìòáì äúéä äùà ìë éë øàéá à"ùøäîN J
"åúãéáà ìò øæçî äãéáà ìòá"(á"ò á ïéùåãé÷)íé÷ìåçî úàæá ìáà .äúåà àöî ïéàåùéðáå .

"àöåî" ïåùì êééùå áèéä åúéà úñééåôî äúåà àöîé ãéîú ,äìòáì äáåè äùà àéä íà .úåéøáä
äúéà ïéàåùéðä úòùá øáòá íòô äúåà àöî íðîà àåä ,äòø äùà àéä äìéìç íà ìáà .äåäá
ïåùì ÷ø êééùå "äãéáà" áåù àéäå ,äçåøá åðîî úãøôð àéä êìéàå æàî ìáà .åéìà äøæç æà

íéä ééà J Lãáìá øáòá ,"àöî"

מוצא או íãàäמצא ìù òìö ïî äàøáð äùàäN Jäúéä àéä ,øåãå øåã ìëá íâ ïëå :è÷ìîä úøòä)

(á"ò âî óã â"ç øäæ áúë ïë ,åéàåùéðá åéìà úøæåçå ,äãéìä úòá äãøôðù åúîùðî ÷ìçäùà" àéä øùàëå .
øáò ïåùì ïëìå ,åééç ìë åá ä÷åáã úåéäì äëéùîîå åéàåùéð úòá åéìà úøáçúî àéä "äáåè

äùà ìáà .éîòô ãç "àöî",äæì äæ íúáäà ú÷ñåô éøä ,íéøåèð÷å úåáéøî úìòá ,íéðãîå äòø
Lïîæä ìë ùãçî "àöåî" éøä .áåùå áåù øæåç äæ êëå .íòô ìë íéøáçúî áåù ñåéôä éøçà ÷øå

íéä ééà J(.ç úåëøá ìò "éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî)

מוצא או éøäמצא ,íäéðéá äáäà äøåù íà ?íéîù ïî åâååéæ àéä åæù íãàä òãé ãöéëN J
ïéà äìéìç íà ìáà .øáò ïåùì àåäå ,åãìåð íøèá ãåò ãçé úçà äîùð åéä íäù äìâúð ,"àöî"

òãéåäé ïá ;åäéðá J Läåä ïåùì ,äæì äæ åàùéð äæä íìåòá ÷ø ,"àöåî" äæ ,íäéðéá äáäàìò)

(âñ úåîáé
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מוצא? או מצא הכי: ליה אמרי וכו' åæבמערבא äìàùá ïéà òåãî äù÷ä "íééç õôç" J
íåìù íäì àéáäìå äáéøî íäéðéá ùé íà øøáì ,úìòåúì ïååëúî ìàåùäù äðåòå ?òøä ïåùì ïåò
øùàî øúåé íåìù éëøãá íù å÷ñò éë ,"àáøòîá" à÷åã äæá åøøåòúä ïëì :÷éúòîä ì"ðå .úéá

úåöøà øàù(.ãë ïéøãäðñ)

מוצא או ïëìמצא ,àèçäî åäìéöú éë äòø äùà àéä åìéôà ïéàåùéðì åçáù àáøòî éðáN J
"àöî" ïéá(áåèì)"àöåî" åà(òøì)àìà êë ìò åúåà åìàù àì éë òøä ïåùìì ùùç ïàë ïéàå

øðì êåøò J Làúåçéðá åøîà(äîåç àìá äøåú àìá ä"ã á"ñ úåîáéì)

ע"א סג יבמות על להלן הבאנו הנ"ל על מפרשים עוד עיין

מצוא" לעת אליך חסיד כל יתפלל זאת äëøáå"על äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

קבורה, זו מיתה, זו תורה, זו אשה, זו מצוא", לעת אליך חסיד כל יתפלל זאת "על
הכסא בית áôùזו ,çòù ,ìù ,èéù ,àéù ,áö ,æô íéøîàî ,íéøôà úåììåò J(ïðçúàå úùøô ìò)

מצוא" לעת אליך חסיד כל יתפלל זאת íéîùì"על íéãåðîë äðåîù ì"æç åøîàN Jíéçñô)

(á"ò âé÷åì ïéàù éî àåä íéãåðîäî ãçàå .úìá÷úî íúìéôú ïéàù íéãåðîä ìù íùðåòî ãçàå
,"ãéñç ìë ììôúé úàæ ìò" ïëìå .åúìéôú ìá÷úúù äúåëæá äëåæ ,äùà åì ùéù ïåéëå .äùà

ì"ù øîàî ,íéøôà úåììåò J Läùà àöîéù

אשה זו מצוא, àòלעת óã ,íòåð éëøã J

אשה זו מצוא, úåéøòלעת éë ."åòéâé àì åéìà íéáø íéî óèùì ÷ø" àø÷ã àôéñ úîçîN J
çð úùøô ìò ,ø÷é éìë ,õéùðåì íéøôà 'ø J Låäåôèùé íéîäå ïúãîçî íãà ìù åùôð,å úéùàøá)

(æéá÷òéì úîà ,àñéì ã"áà á÷òé 'ø ;

מצוא" לעת אליך חסיד כל יתפלל זאת ו)"על לב, זו(תהלים äùøãäאשה, ø÷éòN J
÷éæçäì ùéà ìë ìòù ì"æç åøîà éë ."åòéâé àì åéìà ,íéáø íéî óèùì ÷ø" àø÷ã àôéñ éðôî

"àèçä ïî åðúåà úåìéöîù" åúùàì äáåè(à"ò âñ úåîáé)ùéå ."äøéáò øåäøä" é"ùø ùøéôå
"íìåòì ìåáî àéáî åìéàë" ïåãæá äæá ìùëðäù åøîà äðäå .äìéì éø÷îî åúåà úåìéöîùäãð)

(à"ò âéìáì ,ãéñç ìë ììôúé äæ ìòå .äùàì äëæ íà òéâé àì åéìàù "íéáø íéî óèù" åäæå .
è÷ìîä ì"ð J Lìùëéé(øçà ïôåàá úö÷ øàéáù "íéä ééà" ïî íéçå÷ì íéøáãä ø÷éòå)

אשה זו מצוא, ïééðîåלעת ,íéðåùå íéáø íéðéðò éáâì àø÷îá åðàöî "äàéöî" ïåùì éë ò"öN J
íéìäúá àåä "àåöî úòì êéìà ãéñç ìë ììôúé úàæ ìò" ÷åñô àìà ?äùàá ùåøãì åì(å ,áì)

äë ãò åì åéäù åéúåðåò ìë ïúçì íéìçåî éë òåãéå(â"ä â"ô íéøåëá éîìùåøé)åùò àùð ïëì éë
"äìñ éúàèç ïåò úàùð äúàå" áåúë ì"ðä ÷åñôä éðôìå .äìéçî ïåùì ,úìçî úà(ä ,áì)äæîå .

è ,çë úéùàøá ,äëøá úôñåú J Läùà éàåùéðá øáåãîù åðãîì åîöò

תורה זו מצוא", à"øâ"לעת J(àì ,ãë éìùî)

תורה זו מצוא", êàìî"לעת åì äëî ãìåð øùàëå ,äøåú åúåà íéãîìî åîà éòîá ãìååä éëN J
åãåîéì úà çëåùå åéô ìò(á"ò ì äãð)úà àåöîìå ùôçì êìåä àåä íãàä ìù åééç úåîé ìëå .

íéä ééà J Låì ãòåéî äéäù äøåúá å÷ìç
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תורה זו מצוא", íéî"לעת åàåáé øèð÷ì ãîåìä éë ,äîùì ãåîìì äëæéù ììôúäì ùéN J
åäéìà ïéò J Låúåà åôèùéå

תורה זו מצוא", øåàî"לעת ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Läô ìòá äøåúä òãéù ììôúäì ùéN J
ìàøùé

מהר"ל בדברי מפורש המלקט: סח)אמר פרק ישראל", שהאדם("תפארת מה היא התורה עיקר כי

ברש"י ונרמז פה. בעל ולומרזוכר גרסא להעמיד מבינים אינם רובם "שהרי דפרקא: אגרא ד"ה ע"ב ו ברכות (על

לימוד" שכר שיקבלו זמן, לאחר רבן מפי שמועה

מיתה זו מצוא", J"לעת Låùôð ú÷åöî êåúî ,'äá æà øåôëé àìù ììôúéù ùøôì øùôàN J
,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù ô"ò(õ"ë øéàî áøä 'ãäî);ä÷ à÷ñô "øåà äøåú" úìéçú ,íéçñô á"ç

.æî÷ óã íãøèùîà 'ãäî(øåà äøåú úìéçú ,íéçñô)

מיתה זו מצוא", úåâùäì"לעת äëæé óåâäî øøçåùî äéäéùë éë "äàéöî" àéä äúéîN J
åäéìà ïéò J Líãå÷î âéùäì ìåëé äéä àìù úåéðçåø

קבורה זו מצוא" úà"לעת àöåîå ,åøå÷îì øæåç óåâä úåãåñé äòáøàî ãçà ìë øùàëN J
åäéìà ïéò ò"ò ;íéä ééà J Låîå÷î

קבורה זו מצוא" "íéøáç""לעת åàá ïðçåé 'ø éîéáN J(íéøøåö ìù äîåà)ìááì(á"ò âñ úåîáé)

íéðéîàîäéåâá" øîàð íäéìò .íéúîä éøâôá äîãàä àîèì øåñàå äîãàì äðåéìò äùåã÷ ùéù
íéøáç åìà "íñéòëà ìáð(íù).íù øá÷ð øáëù éî íùî àéöåäìå äîãàá øåôçì íéâäåð åéäå

"øá÷ åàöîé éë åùéùé" äëéùîî ïàë àøîâä ïëì(áë ,â áåéà)"éáëù éèèçî" ìù åæ úåðòøåô .
íäéãéà éîéá íéåâä íò åôúúùä éë ìàøùéì àá(íù)éë éåâä êìîì øéáñäì ïðçåé 'ø çøè ïëì .

íéúîä øåá÷ì äøåúá åðéåèöð(á"ò åî ïéøãäðñ)16J17 'îò ,íé ìù åèåæ ,øèééì äùî áøä J L

שלמא בתרייתא זיבולא עד רחמי אניש ליבעי אינשי דאמרי íùהיינו àåä "àìåáéæ"N J
øôòä íé÷øåæ åãé ìòù äøéôç éìë(æì ,è á"ìî ,"ïîåã" ìù íåâøú àåäå ,"ìáæ")Lúîä ìù åéðô ìò

ìáæ :êøò ,êåøò J

מכלהו עדיפא זוטרא דמר הא במערבא אמרי הכסא, בית זה מצוא" ùé"לעת éëN J
à"áèéø J Låéëøöì ääùîùë íãàä ìò íéàáä íéàìåç äîë

מכלהומצואלעת עדיפא זוטרא דמר הכסא, äæבית ùåøéô äî éðôî à"ùøäî äù÷äN J
åäîùéå" àø÷î ìù åèåùô åæ éë "øåà éöåöéð"á úåéìâøî ïáåàø áøä õøéúå ?øúåéá óéãò

ìúåàöåî"(æë ,é 'á íéëìî)Låäìåëî óéãò åùåøéô ïëìå

מכלהו עדיפא זוטרא דמר הכסא, בית מצוא àôéñלעת éðôî óéãò äæù åøîà øùôàN J
à"ùøäî J L"åòéâé àì åéìà íéáø íéî óèùì ÷ø" àø÷ã

מכלהו עדיפא זוטרא דמר הכסא, בית מצוא úåòøäלעת úåòéãä úà úåçãì øîåìëN J
àì ,ãë éìùî ìò à"øâ J Lúåòøä úåãîäå



úåëøá úëñîç óã109

ביאורו בסוף יעקב" "עין מלקט חביב, אבן יעקב ר' גם כתב זה מעין המעתיק: ("הכותב")אמר

זו לפסקא

"תוצאות" כמנין בעולם, נבראו מיתה מיני äéäתתק"ג åèåùô éôì éë ,äìîä úà åùøãN J
à"ùøäî J L"úåàöåî úåîì" øîåì êéøö

אסכרא שבכולן ø÷ù"קשה éøáåã éô øëñé" ÷åñôäî øæâð éìåàå .÷ðçîä ïåøâä éìåç ïéîN J
(áé ,âñ íéìäú)äøëñà :êøò ,êåøò J L(á"ò âì úáù ò"ò .úéðååé ïåùìî åà

נשיקה שבכולן éôì"ניחא éãé ÷ùéúå" ïåâë ,øòö àìá äôä úîéúñ àéä ä÷éùð úúéîN Jáåéà)

(æë ,àìç à÷ñô ,áâ :êøò :êåøò J L(ãøôñ éùøåâîî ,àéôñåî ïéîéðá 'ø ìù úôñåú)

יעקב" משכנות מכל ציון שערי ה' ב)"אוהב פז, àø÷î(תהלים úðåë ïéàù ì"æç åòãéN J
ïéàå èåùô äæ éë ,ùã÷îä éøòùì äæúòéá÷ ìù íå÷î åúåàì àø÷îä úðååë àìà .øîåì êøåö

éôì ÷åñô åà úåùøã íéãîåì ÷ø íùù úñðë éúáî øúåé áåäà àåäå ,íåéä ìë úåàøåääå äøåú
à"áèéø J Läòù

ציון" שערי ה' íéðéò"אוהב çúô ,à"ãéç J Läëìää ìù ä÷îåò ïåéòá íéãîåìì íúðååëN J

ציון" שערי ה' äðîî"אוהב íéòãåéå ãåîìúá àéâåñ íéãîåìù åìà ,äøåúä é÷ìç ìëî éëN J
úéá áøçù íåéî" ë"çà øîà ïëìå .íéãîåìä øàù ìëî íéôéãò íä ,äùòîì äëìä ÷åñôì ãöéë
úòëå .ïéøãäðñä íù øùà úéæâä úëùìá äðéëù äúøù ùã÷îä ïîæá éë øîåì 'åëå "ùã÷îä

à"ùøäî J Lãåîìúá ïåéòä êåúî ä÷åñô äëìä éãîåì ìöà äøåù äðéëùä

יותר בהלכה המצויינים שערים ה' אוהב יעקב", משכנות מכל ציון שערי ה' "אוהב
מדרשות ומבתי כנסיות íé÷ñåòמבתי úåùøãî éúáá íâ àäå ,äðåé åðáø éãéîìú åù÷äN J

,íù äëìä íéãîåìä íéùðà íúåàì ïàë íéçáùî ì"æç éë õøúì ùé àìà ?äëìää ãåîéìá
Líù íéãîåìä ïî íðéà íä ìáà úåùøãî éúáá íéììôúîä úìéôúî øúåé ,úìá÷úî íù íúìéôú

íìùä ç"ìö J

ציון" שערי ה' øáã"אוהב áçøä âë ,â íéøáã ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J

ציון שערי ה' L?äëìääאוהב ãåîéì úìòî ìò äðòå ,úñðëä úéá úìòî òåîùì ù÷á ò"öN J
á÷òé ïéò ìò ó"éø J

ציון" שערי ה' ìò"אוהב úåôñåúä ù"îë ,'ä ìò íéáéáç íäéðùù úãîìî äàååùää íöòN J
ìù "äùåòå äååöî åðéàù éîî äùåòå äååöîä ìåãâ",óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Lúåáéùç ùé íäéðù

ìàøùé øåàî

הלכה של אמות ד' אלא בעולמו להקב"ה úå÷áãאין äúéä íéé÷ ùã÷îä úéáù ïîæáN J
Lúéúëìää úøâñîä ÷ø ùé ïáøåçä æàî ìáà ,äðåéìòä äìëùääå úåøåäè úåòã ìò úññåáî 'äá

ãëJàë 'îò ,çôà÷ áøä íåâøúá ,íéòøæì äîã÷ä ,úåéðùîä ùåøéô ,í"áîø J

הלכה של אמות ד' אלא בעולמו להקב"ה לו 217אין ,ìàøùé úøàôú ,ì"øäî J(ò ÷øô)
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הלכה של אמות ד' אלא בעולמו להקב"ה Jאין L'ä éãáåòá ä÷áã äçâùääù øîåìëN J
9J10 'îò ,ä ÷øô ,úåãâàä úåëåìäú ,ïøòèù äéøëæ óñåé áøä

הלכה של אמות ד' אלא בעולמו להקב"ה לו ø'אין J Läëìä ô"ò úåâäðúää øîåìëN J
;40 ÷ãö øáåã ,ïäëä ÷åãö(55 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

הלכה של אמות ד' אלא בעולמו להקב"ה Läëìääאין íåé÷ íéëéøö àìà ãåîéìá éã àìN J
÷éãö éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J(á"é åøúé 94 á"ç)

הלכה של אמות ד' אלא בעולמו להקב"ה לו èôùîìאין íéðéò J

גרסי דהוו היכא עמודי ביני אלא מצלו àéøלא ,èø 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,÷åãö 'ø J

יותר כפיו מיגיע הנהנה שמיםגדול ééçáמירא åðáø J(áî ÷åñô óåñ ,àì ÷øô úéùàøá)

שמים מירא יותר כפיו מיגיע הנהנה åגדול ,ã"ç ,íéø÷éò J

שמים מירא יותר כפיו מיגיע הנהנה øöéגדול íò åúîçìî úòéâé ïî äðäðä ìåãâ 'éôN J
ùøôì øùôà ãåòå .äùåòå äååöîä ìåãâ ù"îë ,ïåéñð ìë åì ïéàå åòáèá íéîù àøé øùàî ,òøä
òéâéá àìà ìëàé àìù åéìò øæâðù äîá çîùå äòéâéá åîöò úà ñðøôì ÷å÷æù íãàá øáåãîù

"åéàøéì øåñçî ïéà" ÷åñôä ìò êîåñù ,ñðä ìò êîåñù éîî ìåãâ àåäå .åéôë(é ,ãì íéìäú)J L
æ ,á ,ïéã øå÷ç ,úåøîàî 'é("óñåé óðò"á ë"â àöîð ïåùàøä ùåøéôä)

שמים מירא יותר כפיו מיגיע הנהנה æ'גדול ùåøã ,úåùòì úò ,'î ùåøã ,íéúòì äðéá J
íé÷øôì(æðø óã)

שמים מירא יותר כפיו מיגיע הנהנה êåúîגדול àìà ùðåòä úàøé éðôî 'ä úà ãáåò åðéàN J
æò 'îò ,áî øòù ,çìùá úùøô ,÷çöé úãé÷ò J L'ä úãåáòá åòéâéá äðäðå ,äáäà

שמים מירא יותר כפיו מיגיע הנהנה Lúå÷ôúñääגדול úãî éäåæå ,åì ùéù äîá åì éã éëN J
øäî J222 'á íìåò úåáéúð ,ì"(à ,øùåò)43 íééç êøã ;(äëàìîä úà áäà ,à"ô)162 ïëå ;,ã"ô)

(à äðùîã øàá 74 äìåâä øàá ,ì"øäî ;

שמים מירא יותר כפיו מיגיע הנהנה àøéגדול ë"â àåä åéôë òéâéî äðäðäù øîåì êéøöN J
ìåãâ ìáà .óéøèîå øéîçîù éî àåä ïàë "íéîù àøé" àìà ?ìåãâ àåä äîá ,ïë àì íàù ,íéîù
åéôë òéâéî äðäð àåäå .äìéëàá øúåî äæù åì øøáúðù ãò ãîåìå äøåúá òâéîù éî àéä åðîî
øëù åì ùéù àáä íìåòá åì áåèå ,åúàøåäî ìëåà àåäù äæä íìåòá åéøùàå ,åãåîéìî øîåìë

,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J Läøåúá åìîò ìò(õ"ë øéàî áøä 'ãäî);àö à÷ñô úåòåáù á"ç
ãåîéìä úéìëú ä"ã ,úåòåáù úëñî ,:ã"ô÷ óã íãøèùîà 'ãäîáå("äåöî øð" óåñ úàø÷ì)

שמים מירא יותר כפיו מיגיע הנהנה ãìגדול øîàî ,íéøôà úåììåò Jøîàîá óñåð ùåøéô ïééò)

('ù

שמים מירא יותר כפיו מיגיע הנהנה àåäגדול ,åòéâéî äðäðå äáäà êåúî ãåáòì äëåæùN J
23 óã ,úåëøá úåãâà ìò à"øâ J Läàøéî ãáåòä íéîù àøéî ìåãâ
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שמים מירא יותר כפיו מיגיע הנהנה æñגדול óã ,íòåð éëøã J

שמים מירא יותר כפיו מיגיע הנהנה àäùגדול íéáùåçä íéùðàä éãéá úåòèN Jñðøôúé íã
"ìàåîù ùøãî"á ùøåôî äæå .åéëøö ïòîì çéåøäì ìîò àåäù éìá(ã ÷øô)íùá ì"æç åøîà íù

ìò ìèåî êë ,äéøô çéîöäì éãë äîãàä úà úå÷ùäì íéëéøöù íùë àáé÷ò 'øå ìàòîùé 'ø
äåéöù àåä éøäù ,ä"á÷ä úçâùäì äøéúñ äæá ïéàå .åúñðøôì úéòáè úåìãúùä ìë úåùòì íãàä

"äëøá íëç ãéîìúì óëéú" ìò åéøáã ïééò ãåò ;íéä ééà J Lêëáã øåè áé óã ,à"ò áî úåëøá)

(ñôãðáìò àìà íãà ìù åðéã úìéçú ïéà àðåðîä áø øîà 'æ óã ïéøãäðñ ìò åéøáã ïééò ãåò ;
äøåú éøáã

מאמר אמת, דברי ח"ב מווילנא, אליהו פנחס ר' להגאון הברית", "ספר עיין עוד המלקט: אמר

י פרק יב,

שמים מירא יותר כפיו מיגיע הנהנה åîöòìגדול äôøè äàåøäN J(øéúîå)òâééúîä íãà .
åððéàù øéîçîå ïéãä òãåé åððéàù íéîù àøéî ìåãâ àåä ,åäùòîì øúéä àåöîì äðäð åãåîéìá
íëç ãéîìúå .úòãìå ãåîìì åì äéä éë àáì ãéúòì øëù êë ìò åì ïéà íâå æ"äåò úàðäá äðäð

íù ï"øä ô"ò .ãî ïéìåç ìò à"ùøäî J Lá"äåòá íâå æ"äåòá íâ äðäð äæ

שמים מירא יותר כפיו מיגיע הנהנה åîöòìגדול äôøè äàåøäN J(øéúîå)òâééúîä íãà .
ìáåñä ,øéîçîå ïéãä òãåé åððéàù íéîù àøé ïî ìåãâ ,åäùòîì øúéä àåöîì äðäð åãåîéìá
íâ äðäð äæ íëç ãéîìúå .úòãìå ãåîìì åì äéä éë àáì ãéúòì øëù êë ìò åì ïéàå æ"äåòá

øëùùé éðá J Lá"äåòá íâå æ"äåòá(è óéòñ ,â ïñéð ïëå ;ã óéòñ ,á ìåìà)"ìåàù éøáã"á äæî úö÷î ;
(éèå÷ì øúá éèå÷éìá àáåî)

שמים מירא יותר כפיו מיגיע הנהנה ìåãâגדול ,úååöîä íéé÷îù äîá çîù àåä øîåìëN J
íìùä ç"ìö J Lùðåòä úàøé éðôî íîéé÷îù éîî àåä

שמים מירא יותר כפיו מיגיע הנהנה øëùגדול ìë àìéîî ,íéøçàî úåðäéì äöåø åðéàN J
äîåìòú ãéâî J Låøëù íúéà ÷ìçîù íéøçàî äðäðë àìãå ,åì øàùð åúøåú

שמים מירא יותר כפיו מיגיע הנהנה øæòéìàגדול 'ø øîàù äîN J(íéùåã÷ úùøô óåñ ,àøôñ)

øîàð äæ ,éìò øæâ íéîùáù éáà àìà äùòà äîå éùôà êà ,øéæç øùáá éùôà éà íãà øîàé ìà
äçîùáå ïåáéàúá äùòé äáøãà äùò úåöîá ìáà .äùòú àì úåöîá("êìîì äðùî"ä áúë êë).

'äî àøåî êåúî äùåòù íéîù àøéî ,äùò úåöîá "åôë òéâéî äðäðä ìåãâ" ïàë øîàðù äæå
á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà á÷òé 'ø J Lãáìá

שמים מירא יותר כפיו מיגיע הנהנה éáééגדול éáø J(ãî óã ,ïéìåç ìò íéùåãç)

שמים מירא יותר כפיו מיגיע הנהנה øáãגדול áçøä âé ,á úéùàøá ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J

שמים מירא יותר כפיו מיגיע הנהנה Nגדול Jåððéà éðùä ÷ø ,íéîù éàøé íäéðùù øáåãî
ì"æç åàá ?ãàî ääåáâ åúâøã äøåàëìå .åéúåðåæî åì àéöîéù 'ä ìò çèåá àåäå åúñðøôì ìîò

ñðä ìò êåîñì ïéàù LàN .ïåëð àåä êôéää éë åðãîìì(á"ò äñ íéçñô)øúåé øùôàù äîë LáN
"äùòú øùà êãé äùòî ìëá êéäìà 'ä êëøáé ïòîì" ùøåôî ÷åñô ùé LâN óéãò ñðä úà èòîì
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(èë ,ãé íéøáã)êîåñä íãàå .úéòáè úåìãúùäá ÷åñòì íãà áééçù éøôñ ùøãîá êë ìò åùøãå
,äëøá úôñåú J Låì áåè àì éøä çöðä íìåòì åéúåéëæî åì ïéëðî ,ñð åì åùòéå ,ãáìá ïåçèá ìò

204 óã ,å ,çë íéøáã

מקץ פרשת בתחילת המחבר בזה האריך 329–326)עוד (עמ'

שמים מירא יותר כפיו מיגיע הנהנה 35גדול ,à"ç ,åäéìàî áúëî ,øìñã åäéìà áøä J

שמים מירא יותר כפיו מיגיע הנהנה ä'גדול íà éë ïåãà åéìò ïéà" äðåëú úééð÷ ïòîìN J
èôùîì íéðéò J L"åéäìà(úåðäéì äöåøä ä"ã 'é úåëøá)

שמים מירא יותר כפיו מיגיע הנהנה äàåøäגדול ç"ú äæù ùøéô á"ò ãî ïéìåç ìò ï"øäN J
õ"áùø ë"ëå .íéøçà é"ò äàøåäì ÷å÷æ åðéàå ,àøé åðéàå øéúäì òãåéù ,åîöòì äôéøè,äòåîù ïéáé)

(á"ò ãé óãàì ïåùàøäù ,àáé÷ò 'øì øæòéìà 'ø ïéá äî ìãáää åäæ éë ùøôì øùôà ãåò LáN .
àáé÷ò 'ø äðòðù åîë åéúåìéôúá äðòð(á"ò äë äìéâî),"åéúåãî ìò øéáòî" äéä àáé÷ò 'ø éë .

àåä äæáå ."çåðî úîëç" áúë ïë .åéúåãî úà ï÷úì äìåãâ àçøè åì äúéäå íéøâ ïá äéä øîåìë
ïéã øå÷ç ,úåøîàî äøùòá åðàôî ò"îø áúë äæì áåø÷å .òøä øöéä úøéáùá åôë òéâéî äðäð
àåä äæáå ,äøåúá ÷ñåò íâå åéôë òéâéî ñðøôúî àåäù ùøéô á÷òé ïéò ìò ó"éøäå LâN .æ"ô á"ç
ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Líéøçà é"ò ñðøôúî ìáà ,íåéä ìë äøåúá ÷ñåòäî óéãò

יכלו" ה' "ועוזבי דכתיב כח)מאי א, ויוצא(ישעיה תורה ספר המניח àåäזה øåñéàäN J
úòéîùá óúúùî åðéàå øçà ïååéëì åùàø úà äðôî íúñ àìà ,úñðëä úéáî àöåé åððéà åìéôà

íìùä ç"ìö J Läøåúä úàéø÷

יכלו" ה' "ועוזבי דכתיב כח)מאי א, ויוצא(ישעיה תורה ספר המניח åùøãזה äîìN J
íäù òåãé éøäå ."åéãçé íéàèçå íéòùåô øáùå" áåúë ÷åñôä åúåà úìéçúáù éðôî àìà ?êë

íéøåîâä íéòùøäéò ,"íéàèåç" áåúë àìù :è÷ìîä úøòä)(à"ò é úåëøá ,äéøåøá éøáã ìò åðúøòä ïé.
J Läøåúä øôñ úàéø÷ áæåòä ïéðòì ùãçì àá àìà ?"'ä éáæåòå" ïåùì ìéôëä äî íåùî ïëáå

æ ,âì úåîù ,äëøá úôñåú

תיקו מהו? לפסוקא פסוקא Låëåúáבין äî òåãé ïéàå ÷éúá ãîåòä øáã åîë :äìîä ùåøéôN J
á à÷ñô ÷ú êøò :êåøò J

יעקב והרב "אשתיקו". כמו הערוך": ב"מוסף הוסיף ספרד, ממגורשי מוספיא, בנימין והרב

תירוץ בלי כך תעמוד "תיקום", לשון אמר ששפורט

הציבור עם פרשיותיו אדם 118ישלים 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Lúåîìåò 'â ãâðN J,äãåáò)

(â45 ,ìàøùé úøàôú ,ì"øäî ;(âé ÷øô);

הציבור עם פרשיותיו 277ישלים íééç êøã ,ì"øäî J Líåâøú ïåùì úìòîN Jïá ,ä ÷øô óåñ)

(íãà ìàùé éìåàáå ä"ã ,øîåà âá âá

הציבור עם פרשיותיו אדם úéøáä,ישלים úåçåì éðù ,ä"ìù J(õ"ë øéàî áøä 'ãäî)á"ç
.çì÷ óã íãøèùîà 'ãäîáå ;æô à÷ñô ÷ 'îò úáù(øåà äøåú ,úáù)
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פרשי אדם הציבורישלים עם Jותיו L"ïåáéãå úåøèò" ÷åñô ÷ø àîâåãì ì"æç åøçá äîìN J
à ÷"ñ â ,áì øáãîá ,äîéîú äøåú

הציבור עם פרשיותיו אדם èôùîìישלים íéðéò J

Eá"ò ç óã

ודיבון עטרות ééçáאפילו åðáø J(â ,áì øáãîá)

ודיבון עטרות éëאפילו àìà ?íåâøúá éåðéù ïéà íù íâù "ïåòîùå ïáåàø" è÷ð àì äîìåN J
à"ç ,íéðâ ïéòî ,åðàôî ò"îø J Líúåà ùøôî íåâøúäå ,æ"ò íù ìò åàø÷ð åìà íéøò

ודיבון עטרות íìùäאפילו ç"ìö J

כנדפס ולא גרס, הוא [כך דכלה פרשייתא לכולהו לאשלומינהו סבר אביי בר ביבי רב
דכפורי יומא במעלי שתא] "דכולא ìåìàאצלינו éùãç ìù úåéùøô äðåîùá øáåãîN J

ã à÷ñô ,ìë :êøò ,êåøò J Läìëã éçøéá äøåú éøåòéùá æà ÷åñò äéä éë ,øãàå

ועשירי תשיעי מתענה כאילו בתשיעי ושותה האוכל úëñîìכל äîã÷ä ,éøéàîä J
439 è óéòñ 'á ÷øô ùôð áéùî ,äáåùúä øåáéç ;æè óã ,úåëøá

ועשירי תשיעי התענה כאילו עליו מעלה וכו' בתשיעי ושותה האוכל äðåé,כל åðáø J
ç ã"ç äáåùú éøòù

ועשירי תשיעי התענה כאילו עליו מעלה וכו' בתשיעי ושותה האוכל äðòúîäNכל J
94 'à úåãâà ,ì"øäî J Léøéùòá ùåã÷ äéäéù éãë éòéùúá ìëåà àåäå ,ùåã÷ àø÷ð

ועשירי תשיעי מתענה כאילו בתשיעי ושותה האוכל îø,כל øîàî ,íéøôà úåììåò J
àîø øîàî

ועשירי תשיעי התענה כאילו עליו מעלה וכו' בתשיעי ושותה האוכל éëכל éàãåN J
åìéàë âðåòä úåöî äìåãâù áåúëä åðçéèáî àìà .éåðéò ïàëå âðåò ïàë éë ,äæì äæ íéîåã íðéà

ùøäî J Léåðéòá äéäìëåàä ìë ä"ã á"ò çñ íéçñô ìò à"

ועשירי תשיעי התענה כאילו עליו מעלה וכו' בתשיעי ושותה האוכל íåéכל íâN J
íìùä ç"ìö J Låúùåã÷á äìòúî éøéùòä

ועשירי תשיעי התענה כאילו עליו מעלה וכו' בתשיעי ושותה האוכל úìàùכל ìòN J
"úåöî åìëàú áøòá ùãåçì íåé øùò òáøàá ïåùàøá" áéúë àäå ,ïì òîùî÷ éàî úåôñåúä

(çé ,áé úåîù)íëéúåùôð úà íúéðéòå" ïàë ïë åîë .øùò äùîç ìéìì äøåúä úðååëù øåøáå
"áøòá ùãåçì äòùúá(áì ,âë àø÷éå)ïéàù áùééì ùé àìà ?éøéùòä úìéçúì äøåúä úðååë ,

úåòù äîë ìëàù äîî ìëåà íãàä ìù åéòîá ùéù ïåéë éåðéò ïàë ïéà éë .íéîåã íéøîàîä
íéä ééà J Läìéëàä ìò øëù úúì àá àìà .íãå÷

ועשירי תשיעי התענה כאילו עליו מעלה וכו' בתשיעי ושותה האוכל åãö÷כל 'ø J
÷éãö éøô ,ïäëä('ã ÷"ñ ë"åé áøò 215 'îò íù ïëå ;'à ÷"ñ ë"åé áøò 210J212 éùéîç ÷ìç)
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ועשירי תשיעי התענה כאילו בתשיעי øðìאוכל êåøò J(ç äðùä ùàø ìò)ïçìåùä êåøò ;
ã"øú 'éñ ç"åà

ועשירי תשיעי התענה כאילו בתשיעי åéåאוכל ?äæ ìåãâ øëùì íòè äîN Jéë äù÷ øú
äðùä ùàø úëñîá é"ùø(à"ò è)ìë" óéñåîäáøîäúéðòú úëñîá åøîà àìà ?"úåúùìå ìåëàì

(à"ò åë)åàöé àìù éãë ,úáùá ãçà íåéì èøô ìåçä úåîéî íåé ìëá íéðòúî åéä øîùî éùðàù
âðåòå äçåðîî(úáù ìù)åúåîéå ,øòöì(åùìçéé øîåìë),øåôë áøò íåéá ìåëàì íéáøî íà ïàë ïë .

óéãò äéä ùåðà úøáñ ô"ò äøåàëìå ,åîöò øåôéë íåéá ìëåà úòéðîá óé÷ú øúåé øòöä äéäð
àì ,æè àø÷éå ,äëøá úôñåú J Léðåöé÷ éåðéùì àìå ,íééòîá ïåæî èåòéîì ìâúñäì,ïåùàøä ùåøéô)

(120 'îò

ששכח בזקן åìéàëהזהרו áùçð äæ ïéà ç"ú àåäù íãà ìáà ,äçëù ùé åôåâ ãöîù ô"òàN J
50 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Låðîî ä÷ìúñä äøåúä(áé ÷øô úìéçú ,äøåú)

אונסו מחמת תלמודו ששכח בזקן úéøáä,הזהרו úåçåì éðù ,ä"ìù J(õ"ë øéàî áøä 'ãäî)

.ãìù óã íãøèùîà 'ãäîáå ;åè à÷ñô ìä÷éå úùøô â"ç(ìä÷éå)

ששכח בזקן ÷äéúùåã?הזהרו àìæà áúë àìæà ,÷çîðù äøåú øôñ éøä .æè÷ úáù ô"ò ò"öN J
úåøç" ïëìå "äîä íéäìà äùòî" úåçåìä ë"àùî ,íãà éðá áúë úåãåà øáåãî íù éë äðåòå

ì åæå ."úåçåìä ìò÷ìç àéäù åúîùðá àìà åôåâá ÷ø àì úòá÷ð äøåú ,äøåú ãîåìä ç"ú" :åðåù
úéùàøá ï"áîø ô"ò ú"éùä úåîöòî(æ ,á)øùéä øåà J L"ú÷çîð éúìá åæ äùåã÷å .

ששכח בזקן åãö÷,הזהרו 'ø J L"ì÷ì÷úð åçåî æà" ïëìå ìá÷ì åìëù úìåëéî øúåé ãîì éëN J
;202 óã ,íéøîà éèå÷ì(164 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

לוחות ושברי àלוחות ,é íéøáã ,êéùìà î"ø J

לוחות ושברי ìàøùéîלוחות äøåú äçëúùð úåçåìä úøéáù é"òN J(á"ò ãð ïéáåøéò)ë"ôòàå
éèå÷ì øúá éèå÷ì J Låúùåã÷á øàùð ,åñðåà úîçî çëùù äæ ùéà ïë .íúùåã÷á åøàùð íä

שמע קריאת בלי תגנו לא ארמית, מטה על תשבו äìéôúאל àìà ?úéîøàì øù÷ äîN J
ïåùì ìëá íéøîàð òîù úàéø÷å(.áì äèåñ)ììôúäì àì øäæéì ùé ãéçéá ìáà .øåáéöá åäæå

à"ùøäî J Lúåãéçéá àéä éøä äèîä ìò òîù úàéø÷å .úéîøàá

שמע קריאת בלי תגנו לא ארמית, מטה על תשבו òîù,אל úàéø÷ éìá ïåùéì êìåääN J
úéìéì éë øùôà(äòø äãéù)úäîåìòú ãéâî J Lúéîøà äèî äéäúå ,éø÷ äø÷îá åúåà äúô

ארמית מטה על תשבו äåéöאל éáø éøäå ,åæë äèî ìò áùé àôô áø ãöéë ò"ö Jáé÷ íéçñô)

(á"ò,äéúçú àöîð äî úåàøì äèéîä íéøäù ãò áùé àì àôô áø ïàë àìà ?äéìò úáùì àì
"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,ìàåîù íå÷î J Låéìò äìéìòä àéä ë"ôòàåçúô" úìàùì äáåùúá)

("íéðéò

גיורתא תנסבו åðîî.לא ùåøôì äù÷å éåâì äàåùð äìéçúá äúåéäá ÷ø àéä åæ äöò àîùN J
ïéãîò é"ø ïåéìâ J Líéåâì äàáä úåðòøåô ìò úòîåùùë úøòèöî àéäù úîçî àîù ,ãåòå
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גיורתא תנסבו à"øâלא J L"úçôñë ìàøùéì íéøâ íéù÷ ,äðîî àîäåæä ùåøôì äù÷ù"N J
úåëøá úåãâà ìò

ארמאה תבזה לא דרי עשרה עד "גיורא אבל גיורות, נשאו האומה גדולי ועוד שיהושע אע"פ כי המעתיק: (נ"ל

ע"א) צד (סנהדרין תת–הכרתית)קמיה" קשר יש עדיין כי

פפא דרב מעשה מפני ממש, ארמית מטה דאמרי øãñאיכא ,ïéøôìä ìàéçé 'ø ïåàâä J
ã à÷ñô ,"àôô áø" êøò íéàøåîàå íéàðú ,úåøåãäøöåà"á íìåöî ,ñôãðá 613 'îò ,â"ñùú 'ãäîá)

("äîëçä

מתפללין שהציבור בשעה הכנסת בית אחורי תעברו éëואל äæ øåñéà úøîåçì íòèN J
ìò íâ òéôùî äæå ,äìéôúá ìæìæîù åá ãåùçì àåáé øåáéöä íò óúúùî åðéàù åúåà äàåøä

éøà éøçà úëìì åì óéãò ïëì .äìéôúá ìæìæì íä íâ åàåáéå íéàåøä(à"ò àñ úåëøá)âåäðì àìå
ìà÷æçé øåà ,ïééèùðéååì ìà÷æçé 'ø çéâùîä J Lïë(ñôãðá çòø 'îò ,íéàøåð íéîé ìò)

מ שהציבור בשעה הכנסת בית אחורי תעברו øîàîìתפלליןואל íéôñåð íéùåøéô ïééò J
à"ò àñ úåëøáá ïìäì äæ

המדיים את אני אוהב דברים úçàבג' äòéãá íúéà äååùî éðàN Jíúåà áåäàì åúðååë ïéàå)

(úéùéàá ÷øô à øîàî ,ùôð áéùî 45 äáåùúä øåáéç ,éøéàîä J L(åéúåéàø ù"ééò)

המדיים את אני אוהב דברים ïç?בג' íäì ïúú àì "íðçú àì" øåñéà ùé éøä ò"öN Jæ"ò)

(.ë óãòãéåäé ïá J Låììä íéáåè íéøáã 'â ÷øå êà íäá ùéù øîåàå íöîöî àìà

המדיים את אני אוהב דברים 161;בג' íéøîàî éèå÷ì ,÷åãö 'ø J(115 'îò ,äëøá øä 'ãäî);
÷éãö éøô('á òè÷ 3 óã úéùàøá)

המדיים את אני אוהב דברים íãàבג' ìöà äáåè äãî åæéà äàøð íàù äæá åðåãîéì ì"æçN J
åðì ïéà ,÷éãö íãà ìöà äòø äðåëú äàøð íà ,êôéäì ïëå .åæ äãî åðîî ãåîììî òðîéð àì ,òùø

"éèå÷ì øúá éèå÷éì"á àáåî ,íéîëç ãåáë J Läðåëúä äúåà åðîî ãåîìì

המדיים את אני אוהב דברים àìàבג' ?ïç íäì ïúú àì ,"íðçú àì" øåñéà ùé éøä ò"öN J
è÷ìîä ì"ð J Léãîá íéøã íäù íéãåäéá íéàöîð åìà íéáåè íéøáã

בשר àòééúñàחותכים àìå àúòîùá êá éçøè ,äéøá åáéàì áø åì øîà :à"ò âé÷ íéçñô ïééòN J
è÷ìîä ì"ð J Låððéðòá ïéãä àåäå ."àîìòã éìéî êøîâà àú ,àúìéî

הפרסיים את אני ÷íéùåãאוהב ìàøùé ,ïäëä ÷åãö 'ø J Líäáù áåèä õåöéðä úà áäåàN J
,112(128 'îò ,äëøá øä 'ãäî)÷éãö éøô ;(ã"é äëåðç 162 à"ç)

באכילתם צנועים òãéåäéפרסיים ïá J Líéìëåà íðéàå íéàåøä íéøçàì ÷æð íåøâì àì éãëN J
áåãë øùá íéìáøåñîå áåãë äìéëàá íéáøî íéñøôäù ïåéë .êôéäì è÷ìîä ì"ð ìáàNïéùåãé÷)

(à"ò áòLúåéøáä éðôá úåæáúäì àì éãë øåâñ øãçá íéìëåà åéä

לגיהנם 179;מזומנים íéøîàî éèå÷ì ,÷åãö 'ø J(137 'îò ,äëøá øä 'ãäî)
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לגיהנם ומקודשים úéáמזומנים úòã ô"ò íâå äìòî ìù ïéã úéá ô"ò íâ ,äìåôë ïåùìN J
òãéåäé ïá J Läèî ìù ïéã

Eè óã

ביום אלא יצאו לא בערב, אלא נגאלו à÷ñôלא à"ò øîàî ,çñô ,÷çöé ãçô ,øðèåä é"ø J
'æ

נאכל(הפסח) הוא הזה èðבלילה øîàî ,íéøôà úåììåò J

וכו' העם" באזני נא ב)"דבר יא, יצאו(שמות כן ואחרי וכו' צדיק אותו יאמר שלא
בהם קיים לא גדול Jåðברכוש øîàî ,íéøôà úåììåò

העם" באזני נא íìùä"דבר ç"ìö J

העם" באזני נא ãð"דבר ÷"ñ àá úùøô ,åäéìà ìå÷ ,à"øâ J

לא גדול ברכוש יצאו כן ואחרי וכו' צדיק אותו יאמר שלא וכו' העם" באזני נא "דבר
בהם úçðîקיים J L?åúçèáä úà íéé÷ì áééç ä"á÷ä ïéà ÷éãö åúåà øîàé àì íà íåìë ò"öN J

éðò("øðì êåøò" øáçîî)åäòã êéëøã ìëá íé÷éãöä åîéé÷ù åîë íðîà ä"ã ,õ÷î úùøô ,ãé óã)

(à øåè

לא גדול ברכוש יצאו כן ואחרי וכו' צדיק אותו יאמר שלא וכו' העם" באזני נא "דבר
בהם áåùéäåקיים ?åúçèáä úà íéé÷ì áééç ä"á÷ä ïéà ÷éãö åúåà øîàé àì íà íåìë ò"öN J

åäéìà ïéò J Läæì

העם" באזני נא äì"דבר ,áé úåîù ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J

רעהו"נא"דבר מאת איש וישאלו העם ב)באזני יא, ìàøùé(שמות éðáå" áåúë êë øçàN J
íéøöî éðéòá íòä ïç úà ïúð 'äå ,úåìîùå áäæ éìëå óñë éìë íéøöîî åìàùéå äùî øáãë åùò

"íåìéàùéå(åìJäì ,áé úåîù)íãà ìë áì úéèð éøä ?äùî øáãë åùòù ìåãâä çáùä äî ò"ö .
íâå ,íäéúî ìò íéððåàå íéìáà íééøöîäù úòá .äìåãâ äðëñ äúéä ïàë àìà ?øùòúäì àéä

"íéúî åðìåë åøîà éë" íîöò ééçì íéùùåç(âì ,áé úåîù),úåðúî íäî ù÷áìå àåáì ïîæ åúåàáå
óåøéç íåùî úàæë äù÷áá ùéå .íäá åî÷ðéå äñøúäë øáãä åàøé íáì úåøéøî êåúîù øùôà
êëå ."íéøöî éðéòá íòä ïç úà 'ä ïúéå" ñð ìòô 'äå ."àð øáã" äùîî 'ä ù÷á ïëìå .ùôð

åìJäì ,áé úåîù ,äëøá úôñåú J Låçéìöä

בקשה לשון אלא "נא" åðאין øîàî ,íéøôà úåììåò J

בקשה לשון אלא "נא" ùéאין àìà ?"äù÷á ïåùì àåä àð" øîåìå øö÷ì øùôà äéä ò"öN J
"åéùëò" äùåøéô "àð" úìîå(çé ,ä á"ìî ìò ïëå .è ,ã á"ìî ìò ,÷"ãøá àáåîë)íå÷îáù øàéá ïëìå .

ïéîéðá ìåáâ J Läù÷á ïåùì àéä àìà ,äòèð àì äæ("éèå÷ì øúá éèå÷éì"á àáåî)
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Eá"ò è óã

צדיק אותו יאמר ø÷éשלא éìë J(á ,àé úåîù)

צדיק אותו יאמר úàשלא íéé÷é ä"á÷äù øáãä éåàø "÷éãö åúåà øîàé" éìá íâ éøä ò"öN J
òáøà ìù úåìâ íéé÷úúù éøçà äúéä äçèáää àìà ?"ìåãâ ùåëøá åàöé ïë éøçàå" ìù åúçèáä
L"øîàé àìù" éðôî àìà ?ùåëø íäì òéâî àì àîù ïëìå ,äðù å"ãø éøçà åàöé íäå .äðù úåàî

"éèå÷ì øúá èå÷éì"á àáåî ,á÷òé ìäà ,àðáåãî ãéâîä J

צדיק אותו יאמר úàשלא íéé÷é ä"á÷äù øáãä éåàø "÷éãö åúåà øîàé" éìá íâ éøä ò"öN J
,íééøöîä ùåëøî åìá÷é íàù íéãåäéä åùùç àìà ?"ìåãâ ùåëøá åàöé ïë éøçàå" ìù åúçèáä

àöéùë.åæ äðëñî òðîäì íéù÷áî åéäå .ùåëøä äøæç úç÷ì éãë íäéøçà åôãøé íä íöøàî å
íòéùåéù ä"á÷äá íúðåîàå íú÷ãö ë"çà çëååéù éãë ,íäî åç÷é úàæ ìëáù íäî ù÷á 'ä ïëìå

øôåñ íúç J Láöî ìëá("éèå÷ì øúá éèå÷éì"á àáåî)

צדיק אותו יאמר òãéשלא éàãå àìà ?ä"á÷ä ìù åéúåãî øçà øäøäé íäøáà íåìë äåîúN J
áø ïîæ ÷ø åìá÷é äæ ùåëø àîù ìáà "ìåãâ ùåëøá åàöé ïë éøçàå" äçèáä íéé÷é 'äù íäøáà
úòù íöòá íâù ,åúçèáä áåè çéëåä 'ä ïëì ?íéùøëå íéìãë åàöé íúàéöéáå ,íúàéöé éøçà

úåòèá íäøáà ïéáäù åîë àìãå ,ìåãâ ùåëøá åàöé æà øáë äàéöéä äùòîíäøáàù ùåøéôä ïéàå)

('ä ìù åúçèáä èùô ïéáä àì íäøáà àìà ,ïðåìúéá÷òéì úîà ,àñéì ã"áà á÷òé 'ø J L

צדיק אותו יאמר úîàשלא úôù J(àð øáã ô"ò ã"îë ä"ã ä"ìøú ,çñô ,àø÷éå)

להם ואומר וכו' אדם בני לו אומרים והיו האסורים בבית חבוש שהיה לאדם משל
כלום מבקש ואיני היום הוציאוני מכם àìבבקשה éë .ìùîðì äîåã ìùîä ïéà éë ò"öN J

íìùä ç"ìö J Líéøöîäî úåìîùå íéìë åù÷éáù éðôî íåìë åáëòúä

מצרים" את à"ò"וינצלו èé÷ íéçñô ìò à"ùøäî J

דגן בה שאין çéכמצודה ,äî úéùàøá ,äéøà øåâ ,ì"øäî J

דגן בה שאין ÷åè÷Jãéכמצודה 'îò ,íòåð éëøã J

דגן בה שאין óñëכמצודה úåøöåà ãåò íéøöîì äéä ïëéäî ,ìëä úà íäî åð÷éø íà ò"öN J
íìùä ç"ìö J Läæì áåùéäå ?óåñ íéá ìàøùé úà íúôéãøá íäîò úç÷ì áäæå

דגים בה שאין כמצולה דגן; בה שאין åäéìàכמצודה ïéò J Lúåùøãä ïéá ìãáää äîN J

אהיה" אשר יד)"אהיה ג, וכו'(שמות זה בשיעבוד עמכם הייתי ìëåאני íéãéçéì íâN J
äéäà ä"ã 'â äùøô ,äáø úåîù ùøãî ìò ,øàåú äôé J Líéáåøîì ïëù

אהיה" אשר יד)"אהיה ג, וכו'(שמות זה בשיעבוד עמכם הייתי úéáאני ,è"éáîä J
ã ÷øô ,úåãåñéä øòù ,íéäìà

אהיה" אשר יד)"אהיה ג, úåàá(שמות ìéçúî ïëìå .ìëä íéé÷úî åúàîù äéåä ,åùåøéôN J
105 íùä úåøåáâ ,ì"øäî J Låðîî àøáðä ìë ìà øáãîë ,'à(äë ÷øô)
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אהיה" אשר יד)"אהיה ג, á'(שמות øîàéù é"ò äãéúò äìåàâ æåîøì éã äéä äøåàëìN J
íéä ééà J L?"øùà" úìî óéñåä äîìå ,"äéäà äéäà" íéîòô

שמ את קורין וכו'מאימתי וכו' ללבן תכלת בין משיכיר בשחרית? íéøôà,ע úåììåò J
ä"ô÷ øîàî

היום אותו כל ניזוק אינו לתפלה, גאולה הסומך ñðëðåכל íéøçà úåùøî àöåé íãàä éëN J
105 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Låðéâîå åøúñ àåä 'äå ,åì ãáò úåéäì ä"á÷ä úåùø úçú,äãåáò)

(è ÷øô

לתפלה גאולה הסומך äìéçúáכל éë "äìåàâì äìôú êîåñä" øîåì êéøö äéä éë ò"öN J
àåø÷ì øùôà äéä úîàá àìà ?åúìéôúá ìéçúäìå æøãæäì íãàì åì ùéå "ìàøùé ìàâ" íéøîåà
ääúùîå äàéø÷ä úà øçàî àåäù àìà ,úåîà 'ã ÷åçéøá åøáç úà äàåøù òâøäî òîù úàéø÷
ìåëé äéä àåäù ,êôéäì àåä áøòä úàéø÷áå .äîçä õðäá àéäù ,äìéôúì äúåà êåîñì éãë
úåëøá ìò ,íìùä ç"ìö J Lòîù úàéø÷ ïîæ ãò äìéôúä ääùî àìà ,äçðîä âìô úòî ììôúäì

êîåñä äæ ä"ã é"ùø ä"ã á"ò ã

לתפלה גאולה הסומך åãö÷כל 'ø J Lìëùá äøåøá äøëä àìà ãáìá äøéîà ïéðòä ïéàN J
÷éãö éøô ,ïäëä('ã ,øîòá â"ì ,180 â"ç)

לתפלה גאולה הסומך íéùøôîכל åðàáä á"ò ã óã ìéòì ïééò ãåò J

שמש" עם ה)"ייראוך עב, äéäéù(תהלים äìéôú ïîæ àåä ,íåéä úìéçú àåä äîçä õðä éëN J
åìù äìéòá ÷áãúî ìåìòä84 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J L(â ÷øô ,äãåáò)

הויין י"ט י"ח, è"éהני äëøá åôéñåäù úòá "åùâø äîì"å "ùéàä éøùà" é÷øô å÷ìçúðN J
äìåàâ êåîñì éãë ,äìéôúì('ë ÷øô)äîåìòú ãéâî J Läìéôúì

Eé óã

מאיר דר' äëøáåבשיבבותיה äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

מאי דביתהו: ברוריא לו אמרה דלימותו היכי כי עלויהו רחמי מאיר ר' בעי קא הוה
הארץ"? מן חטאים "יתמו משום לה)דעתך? קד, åéáéåà?(תהלים úà ìì÷ ãåã éøä ò"öN J

á÷òé ïéò ìò ó"éø J Läáøä ãåòå è÷ íéìäúá åîë

מאיר ר' בעי קא דלימותורחמיהוה היכי כי íäéìòעלויהו ù÷á íà ,åðåùì ò"öN J
øëù íäì ïúåð ,íðäéâá íðåãì 'ä ïåöø íà àìà ?íéîçø àìå ,ïéãä úãî àø÷ð äæ åúåîéù
íâøäé ,íéîçøä úãîá 'ä ìòôé íà ìáà .ïéãä úãî àéä åæå ,íäì áåèå äæä íìåòá íäéúååöî

íìùä ç"ìö J Lúîàä íìåòì íäéúååöî øëù íäì øéàùéå ,ïàë

ימותו ושהבריונים עצמו, על רחמים מאיר ר' בקש פשוטו לפי אבל המלקט: אמר

חטאים" "יתמו וכו' דלימותו היכי óñåéכי óðò J

חטאים" "יתמו וכו' דלימותו היכי ìåàùכי éøáã J
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חטאים" "יתמו וכו' דלימותו היכי ìëáכי ,äéøáãì ÷úù øéàî 'øå ,àéøåøá éøáã úåøîìN J
ë àéâåñá íéàøåîàå íéàðú øàùî åðéàøù åîë ,åèåùô éãéî àöåé àø÷î ïéà úàæç"ìö J Lïà

íéàèåç áéúë éî ä"ã ,íìùä

חטאים" "יתמו וכו' דלימותו היכי íäîכי íéòðåîù íéèìçåî íéàèç íúåà ÷ø ììé÷ ãåãN J
á÷òé 'ø J Líäìù úåéîöòì êôäð àèçä éë ,ã"ô äáåùú 'ìäá í"áîø éøáãë ,äáåùúä éëøã

á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà("äãåäé èå÷ìé" éøáã ïìäì ïééò)

חטאים" "יתמו וכו' דלימותו היכי ñçðô,כי ,ä"ëø óã á"ç ,á"éöðä ÷îò ,éøôñì á"éöðä J
'â

חטאים" "יתמו וכו' דלימותו היכי íãéáכי íé÷éôñî ïéàù ,íéáøä úà íéàéèçîá øáåãîN J
éòá à÷ äåä ä"ã òãéåäé ïá J Läáåùúá øåæçì

חטאים" "יתמו וכו' דלימותו היכי åìéôàùכי ìàøùé ìù íçáùì ùøã øéàî 'ø éøä ò"öN J
íéðá åàø÷ð ,æ"ò éçìô(.åì ïéùåãé÷)ìò ïàëå ,ìàøùé ììë ìò øáåãî íù àìà ?êôéäì ùøã ïàëå

à"ò æ óã æ"ò ìò åäéðá J Líééèøô íéãéçé

חטאים" "יתמו וכו' דלימותו היכי íéìäúáכי é"ùø :úåù÷äì ùéN J(äì ,ã÷)"íéàèåç" ùøéô
äéä "àèç" ìù íéáø ïåùì "íéàèç" äéä åìéà ïëå .àøîâä úð÷ñîì ãåâéðá äæå ,íéùðà øîåìë
úåàá ùâã íòå èåùô çúô úã÷åðî åð÷åñôá äìîä ìáà ,'è úåàá ùâã éìáå ,çúôJóèçá ì"ö
ùéå .éîòô ãç "çâåð" åà "áðåâ" àìå ,êëá ìâøåîä øîåìë "çâð" åà "áðâ" ì÷ùî ìò àåäå ,'è
úìî ïéàå ,àèçá íéòåá÷å íéøåâùä åìà ÷ø "åîúé" ìì÷î ÷åñôäù äãîéì äéøåøáù õøúì

"àèç" äùòî ïî éåáø "íéàèç"(éøéö ã÷åðî)."íéãòåîä íéàèåç" íäù íéùðàä íúåà à÷åã àìà
(áë à÷ñô á"ò æ÷ óã ,ïéøãäðñ ìò "íéä úåéìâøî" ïééò)ïéàù äðòè àéä ,äéøåøá úééâåñá àìéîî .
ïéøãäðñá é"ùø .íéãòåî íðéàù éðåéøá íúñ ìì÷ì(.æì)ìò é"ùøå ."íéøåá ,íéöåøô :éðåéøá" 'éô

ïéèéâ(.åð).àèçá íéòåá÷ä "íéàèç" ìù äîùà úâøãì åòéâä àì åìàå ,"íé÷éøå íéæçåô" 'éô
é"áùø íùá ïðçåé 'ø éøáã :êëì äéàø úôñåú .íúåà óà íéìì÷î åðééä "íéàèåç" áåúë äéä åìéàå
äøåâùä äðáää äúçãð êëáå ."íéàèç åîúé" ìù äøéù øîàå íéòùø ìù ïúìôî äàø ãåã ,ïìäì
äãåäé áøä J Làèçä äùòî ìù íöò íùë äìîä äùøéô åìéàë äéøåøá éøáã úðáäá íìåòá

92 óã úéùàøá ,äãåäé èå÷ìé ,âøåáæðéâ

אינם עוד ורשעים חטאים, דיתמו כיון אינם", עוד "ורשעים דקרא לסיפא שפיל ועוד
ò øáãî äæ ÷åñô øîåìëN J" àø÷ã àùéøáù íéòùøä íúåà ì(èåùô çúô íò "íéàèç)ìò àìå

àôéñäî äéàøäå ,íéãòåî "íéàèç" ÷ø ìì÷î ÷åñôäù äðòè äéøåøá .íééðåðéá íäù "íéðåéøá"
"íéòùø" íéàöîð åéäé àì øáë ,íìåòäî å÷ìúñéùë "íéàèç" íúåàå ."íéòùø" åàø÷ð íäù àø÷ã

,ì"ðä âøåáæðéâ äãåäé áøä éøáãì øåàéá êùîä J Lïàë åøëæåä àì ,éðåéøá ìò ìáà .íìåòáé"ò)

(è÷ìîäéúòùô éúéåò" úåãååúäì ùéù øéàî 'ø éøáãì åðøåàéáá äæ ùåãéçì úåéàø åðôñåä ãåòå
"éúàèçå(á"ò åì àîåé)ù"ééò

בתשובה דלהדרו עלייהו רחמי בעי íéîù?אלא úàøéî õåç íéîù éãéá ìëä éøäå ò"öN J
à"ùøäî J L?åæë äìéôú ìéòåú ãöéëå
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בתשובה דלהדרו עלייהו רחמי בעי íéîùאלא éãéá ìëä éøäå ò"ö :à"ùøäî äù÷äN J
òøä åøöé éðôî àèåçä òùø ïéá ÷ìçì ùé àìà ?åæë äìéôú ìéòåú ãöéëå ?íéîù úàøéî õåç
äòéôùîä úéðåöéç äáéñ úîçî àèåçä òùøì ;íéøçà úìéôú ìéòåú àì åéìòù ,úçùåîä åòáèå

íéøçà ìù íúìéôú åì ìéòåúå ,åéìò(ù"ééò ,äæá êéøàäå)íéä ééà J L

בתשובה דלהדרו עלייהו רחמי בעי ä'אלא ïéàù äðåòå ì"ðä à"ùøäî úééùå÷ àéáîN J
øäåæá ùøåôîå .äáåùúá áåùì äöåøäì øæòå òåéñ àéáî àìà ,äáåùúì íøåâ(à"ò ä÷ à"ç)ùéù

íéãøç øôñ áúë ïëå .äáåùúá åáåùéù íéòùøä ìò íéîçø ù÷áì(ä ÷øô ,äáåùú úåöî)áúë ïëå
"äøåáã øîåú"(á"ô)íéãéñç øôñáå .(ç"ôøú à÷ñô)ìéòåú àì íéáøä úà åàéèçäù íéòùø ìòù

"øôåñ íúç úåùøã"áå .åãéá íé÷éôñî ïéà éë ,äáåùúá åáåùéù äìéôú(à"ò çì÷ 'îò)øàáî
.íäéìò ììôúäì êééù àì ïëìå .úî úåðéîî ùøåôä ìëå ,íé÷åãöå íéðéî åéä íä øéàî 'ø äùòîáù

áåè øçåù ùøãîá ùøåôîå(ã÷ øåîæî óåñ),ñééåå ìàåé ãåã áøä J Líéðéîá øáåãî î"ø äùòîáù
íéùãç íéãâî(è"îùú úðù ,íéìùåøé)

לגיהנם ילדה" לא עקרה á"רני ÷øô óåñ ,ìàøùé çöð ,ì"øäî J

לגיהנם ילדה" לא עקרה åëééúååë"?"רני íéòùø íéðá äãìé àì" èåùô åøîà àì òåãîN J
íðäéâî íäéìò äðéâî àéä äøåúä úà íäéìò åìá÷ù ïåéë ìáà .íéòùø ùé ìàøùéá íâ éë àìà

(.æë äâéâç)íéù÷î íøá ä"ã òãéåäé ïá J L

לגיהנם ילדה" לא עקרה íéä"רני ééà J Lé÷åãöäå àéøåøá ïéá çåëéåä øåàéáN J

לגיהנם ילדה" לא עקרה äø÷ò"רני éðø ä"ã ,á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà á÷òé 'ø J

לגיהנם רשעים בנים ילדה שלא אלא ילדה", לא עקרה àéáðä"רני äìú òåãî ò"öN J
øòèöî àåä øçà ãöî àìà ?íðäéâì ïá ãéìåä àìù çîù àåä íâ éøä ?áàá àìå íàá äæ øáã

äéøô úåöî íéé÷ì äëæ àìù ìòïéàù ñåðàì äîåã äæå .äùàä àìå äæá äååöî ùéàä éë .äéáøå
,éðø" áåúë àì ïëìå .åì ïéà äåöî íâ ìáà ,åì ïéà ùðåò íðîà .úåëåñä âçá âåøúà âéùäì åãéá

á ,á úåîù ,äëøá úôñåú J Líéöåøéú 'á ãåòå ."ø÷ò(15 'îò ,ïåùàøä ùåøéô)

ילדה" לא עקרה åùøã"רני éë ,"äø÷ò" äìîä ìò åìàù àìå "äãìé àì" éåèéáä ìò åìàùN J
è÷ìîä ì"ð J Løáã åúåà íä "äãìé àì"å "äø÷ò" éë ,ïéðòä ìôë éðôî

סמוכין Jדורשין Lùåøãì åðà íéøøåòúî ,åòøéàù éôëî úåòøåàîä øãñ úàáä ééåðéù é"òN J
òãéåäé ïá

לשונה" על חסד ותורת בחכמה פתחה כו)"פיה לא, אלא(משלי [שלמה] אמרו לא ,
שירה ואמר עולמים בחמשה שדר אביו דוד éùùכנגד øòù ,úéùàøá ,÷çöé úãé÷ò J'îò)

(á"ò áð

לשונה" על חסד ותורת בחכמה פתחה כו)"פיה לא, אלא(משלי [שלמה] אמרו לא ,
שירה ואמר עולמים בחמשה שדר אביו דוד åñô÷כנגד ìéçúäù ïåéë éë ,åæ äùøã íòèN J

à"ùøäî J Líãàä íò äùåò 'äù íéãñç øàúì "ãñç úøåú" àá ,"äîëçá"
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לשונה" על חסד ותורת בחכמה פתחה כו)"פיה לא, אלא(משלי [שלמה] אמרו לא ,
שירה ואמר עולמים בחמשה שדר אביו דוד ãçàכנגד ìë éôì åæ äùøã íòè øàáîN J

íìùä ç"ìö J Låìà íéîìåò äùîçî ãçàå

שירה ואמר אמו במעי úåàìôðדר ìò äøéù øîàå åðåéøä éîéá øëæð ãåã ìãâù øçàìN J
"éðàéô÷ú äðéáâëå éðëéúú áìçë" æà ìù àøåáä(é ,é áåéà)òãéåäé ïá J L

שירה ואמרי ומזלות בכוכבים ונסתכל העולם לאויר äéçúôיצא íøë ,ïé÷ðî äéçúô 'ø J
(á íøë)ñôãðá 'î 'îò("äîëçä øöåà"á àöîð)

בינה במקום דדים לה שעשה וכו' שירה ואמר וכו' אמו משדי úùøôינק ,÷çöé úãé÷ò J
à"ò ãì óã ,ñ øòù ,éðéîù

שירה ואמר רשעים של במפלתם 201ראה íééç êøã ,ì"øäî J(êáéåà ìåôðá ,ã"ô)

רשעים של במפלתם íìåòì"ראה äàðäå íäì äàðä íéòùø ìù íúúéî" åãîéì ì"æçN J
(:àò ïéøãäðñ)à"ùøäî J Läøéù êë ìò øîåì ùé ïëìå

רשעים של במפלתם íìùäראה ç"ìö J

רשעים של במפלתם åøîàראה àì ä"ã òãéåäé ïá J Løáåò ÷ø äéäùë øù ãöéëN J

רשעים של במפלתם úîàראה úôù J

שירה ואמר המיתה "ביום" Jנסתכל Läúéîä éøçà ,íéúîä úééçú äéäúù äàøù øîåìëN J
"ùøäîà

שירה ואמר המיתה "ביום" íìùäנסתכל ç"ìö J

שירה ואמר המיתה "ביום" ìñì÷נסתכל íéáééç ,á"äåò ìåîâå íééçöðä íééçä êøåöì éëN J
åäéìà ïéò ;á÷òé ïéò ìò ,óñåé õò J Lêë ìò çåîùì ùéå .óåâä úà

המיתה "ביום" åúîùðנסתכל íãàä ìù åúøéèô íåéá àìà ?"åúúéîá ìëúñð" øîà àì äîìN J
"ïååòâé ,íçåø óñåú" .åééç éîé øàù ìëî øúåéá íéàìôð íäù íéðå÷éú äùåò(èë ,ã÷ íéìäú)ùé

òãéåäé ïá J Lçåø úôñåú æà

שירה ואמר המיתה "ביום" ïëìנסתכל ,úåîì åéìò øáã ìù åôåñáù òãåé íãàäù äæN J
êøèöéå åîåé àåáé éúî òãåé àì éë úåøéáòäî òðîð íâå ,øçàéù éðôì úååöîä íéé÷ì æøãæî àåä

è÷ìîä ì"ð J Lçåîùì åðì ùé äæä âùåîä úðáä ìòå .ïéã úúì

והנשמה הקב"ה כנגד אמרן? מי כנגד נפשי, ברכי חמשה çî÷ä,הני ãë ,ééçá åðáø J
ìáà('à)

והנשמה הקב"ה כנגד אמרן? מי כנגד נפשי, ברכי חמשה øåîà,הני úùøô ,÷çöé úãé÷ò J
ì÷ 'îò ,äðåîùå íéùù øòù

והנשמה הקב"ה כנגד אמרן? מי כנגד נפשי, ברכי חמשה áúåëäהני J(á÷òé ïéò ìò)
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והנשמה הקב"ה כנגד אמרן? מי כנגד נפשי, ברכי חמשה úéøáä,הני úåçåì éðù ,ä"ìù J
(õ"ë øéàî áøä 'ãäî)çô÷ óã íãøèùîà 'ãäîáå ;äð÷ à÷ñô ,àôøJôø 'îò á"ç(úåòåáù)

והנשמה הקב"ה כנגד אמרן? מי כנגד נפשי, ברכי חמשה íåìùä,הני úåöøà ,í"éáìîä J
â ùåøã

והנשמה הקב"ה כנגד אמרן? מי כנגד נפשי, ברכי חמשה ä'"הני úà éùôð éëøá"N J
äëøáä ìëéä ,àðøîå÷î ïéøôñ à"éø ø"åîãà J L1099 äãéçé äéç äîùð çåø ùôð :ïëå 1099 'îéâá

צורה בתוך צורה צר וכו' כאלוהינו צור àìåאין ,"øåö" 'ä àø÷ð íäá íéáø íé÷åñô ùéN J
,åðéäìàë åðéàù àìà "øåö" ãåò ùéù òîùî "åðéäåìàë øåö ïéà" áåúë éë ïàë àìà äìîä ùøã

à"ùøäî J Løåéö ïåùì ùøã ïëìå

כאלהינו צייר אין כאלהינו, צור âåñאין ìò àåä "øåö" úìî ìù ïåùàø ùåîéù íðîàN J
ïë íà ìáà ."øåö" ù"úé åúåà íâ íéðëî ä"á÷ä ìù åéùòî øàúì éãëå .äù÷å óé÷ú àåäù ïáà
ïáàä àåä øåöä ø÷éòå ,åìöà úìàùåî ïåùì ÷ø àéä øùàë "åðéäìàë øåö ïéà" øîàé ãöéë

íéä ééà J Låäåîë ïéàù øîåì àçéð äæáå "øééö" åùøã ïëì ?íîåãä

לבלותך אין אלא בלתך" אין "כי תקרי íåùאל ïéàù òîùî "êúìá ïéà" éë êë åùøãN J
íéé÷ íìåòì àåäå úèìçåî úåàéöî ù"úé àåäù ïåãð íà ìáà .äæ ùéçëî ùåçäå ,åúìåæ úåàéöî
ééà J L"êúåìáì ïéà" éåàøë åøéãâä ïëìå .åúìåæ úøçà úåàéöî íåù ïéà éàãå äæá ,ä÷ñôä àìì

íéä

אותו מבלין ידיו éðôîמעשי ùìçð àåä íâ ìáà ,íéøçàá ìòåôù ô"òà íìåòá øáã ìëN J
ìáà .í÷òúîù åà êåúéçä çë ãéñôî ìæøáä íâ ïîæä êùîá ,õòá êúåçä ìæøá ìùîì .åúìåòô
óåñ ,øéîæä úò ,àñ ùåøã ,íéúòì äðéá J Líììâá äðúùî åðéàå ,íéîöòáå íéùðàá ìòåô ä"á÷ä

äìôúì 'à ùåøã(äú óã)

אותו מבלין ידיו úîàáמעשי àøå÷ J('á à÷ñô ,äìéâî)

אותו מבלין ידיו "ïéàמעשי àìå "éãòìáî ïéà" àø÷îä ïåðâñ ãéîú éë êë åùøã ì"æçN J
êåøá øå÷î ,ïééèùôò êåøá 'ø J L"éúìá(515J516 'îò à"ç)

ונשמה רוח בה להטיל יכול òãéåäéואינו ïá J L?"ùôð" ïàë øéëæä àì òåãîN J

צורה תוך צורה צר וכו' éàהקב"ה äøéöé øôñ é"ò åìéôà ,íàä éòîá øáåò øåöéì :øîåìëN J
äëøáå äùåã÷ J Lúåùòì íãàì øùôà("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

העולם כל זן 132הקב"ה 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Läìåàâä ïî øúåé ìåãâ øáã åäæN J,äãåáò)

(çé21 ìàøùé çöð ;(ã ÷øô)303 íùä úåøåáâ ;(ä"ñ ÷øô)

צדיקים שני בין ùáãפשרה úåøòé J(å"è ùøã ,âôø 'îò à"ç)

צדיקים שני בין øúåéפשרה ìéòåîã øåáñ äéòùéå ,àéáééç øúá óãøîì äåöîã øåáñ äé÷æçN J
äîåìòú ãéâî J Lçéëåîä ìà àá çëåîä øùàë
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צדיקים שני בין áéúëãפשרה éàî àðåðîä áø øîà ä"ã ,á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà á÷òé 'ø J
íëçäë éî

אתה" מת כי לביתך א)"צו כ, ø÷é(מל"ב éìë J(åè ,åî úéùàøá)

הבא. לעולם תחיה ולא הזה, בעולם אתה מת כי תחיה", ולא אתה מת כי לביתך "צו
ורביה בפריה עסקת שלא משום ליה אמר האי?" כולי "מאי לו øùàëאמר ò"öN J

íãàì òéãåî ä"á÷ä àìà ."?éàä éìåë éàî" ìåàùì äé÷æçéì äî ,åùðåò ìò åì òéãåî àéáðä
òéãåäì àéáðì åì äî íåùî ìáà .åúéá éðáì äðåøçà äàååö úååöì ÷éôñéù éãë ,úåîé áåø÷áù
"?éàä éìåë éàî" ìàù äæ ìòå .òãé øáë æà ,íùì íãà òéâé øùàë ?àáä íìåòì äéçé àìù åì
äé÷æç åì äðò .äéáøå äéøô úòéðî ìò åì äðòå ?åéùëò éðòéãåúù øåîç êë ìë àåäù éúéùò äî
êúàåáð äìë" ,äá ìùëäì àìå øäæäì íéøçà ìòùå äøåîç àéä äøéáòäù íéøçàì òéãåäì íàù
ììôúäì úåøùôà ùéù éúòãé ,éðà éãöî ìáà .ïååòä úøîåç ìàøùé éðá åòãéù õåçá æøëä ,àöå

,êúá éì ïú .äáåùúá øåæçìåíìùä ç"ìö J L"éúîâôù äî ï÷úì øùôà åæ úåëæ é"òåéàî ä"ã)

(éàä éìåë

ורביה בפריה עסקת åøöååéדלא ,äð÷æ åà äø÷ò àéä íò åìéôà åúùà íò äðåò ìëî éëN J
à"ãéç J Làåáì ãéúòì úåôåâ(ã ,æ ,úåîã÷ øáãî)úåéìâøî ïáåàø éáø áúë ïëå ;("øäæ éøòù")àéáîå

"éç ùéà ïá" øáçî áúë ïëå ;íéôñåð íéìáå÷îî íâ ïë(173 óã ,"úøàôú úøèò" åøôñá)

דרחמנא כבשי âבהדי à÷ñô ,ùáë :êøò ,êåøò J Løæåâå ùáëî 'äù äîN J

לך למה דרחמנא כבשי ìòבהדי äìòé ãöéë øîåçá òå÷ù äúàù ïåéë éë "êì" ùéâãäN J
íéäìà úéá ,è"éáîä J L?úåäìà éðéðòá ïéáúù êúòã(à ÷øô ,úåãåñé)

דרחמנא כבשי á"ëôבהדי ,à øòù ,íééçä ùôð J

דרחמנא כבשי óéñåäìבהדי ÷ø àåä íòèäù áùç äé÷æç .úååöîä éîòè íéòãåé åðà ïéàN J
äîåìòú ãéâî J Líéøçà íéîòè äáøä ùé úîàá ìáà .òðîð äéä äæ åìöàå ,íìåòá 'ä éãáåò

דרחמ כבשי çòנאבהדי 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,÷åãö 'ø J

דרחמנא כבשי å"èבהדי óã ñôãðá ,'á äøåãäî ,ìåàù éøáã J

דרחמנא כבשי â"éבהדי à÷ñô ,à"ò ã"÷ ïéøãäðñì ,íéä úåéìâøî J

דרחמנא כבשי íé÷çøîìבהדי äàø àì ìáà .òùø ïá åðîî úàöì ãéúòù äôö äé÷æçN J
íé÷éãö íâ úàöì íéãéúò äæä òùøäîù(äáåùúá øåæçé äæ òùø íâå)ïéò J L"éùáë" àø÷ð äæå .

åäéìà

דרחמנא כבשי äùðîבהדי øæç óåñáì éøäù .àéáî ãéúòä äî áèéä äàø àì äé÷æçN J
ïãò ïâá äáåùú éìòá ìù àúáéúî ùàø äéäð íâå "äîéìù äáåùú"á(à"ò èì à"ç øäæ)åãëð íâå .

"'ä çéùî åðéôà çåø" äéîøé åéìò àø÷ ÷éãöä äéùàé 'ø(á"ò áë úéðòú)éìòáî äéä ïéëéåäé íâå .
äáåùú(å"ä æ"ô äáåùú 'ìä ,í"áîø)øåîâ ÷éãö äéä åäé÷ãö íâå .(à"ò æè ïéëøò ïééò)òðîé ãöéëå .

ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J L?åìà ìë ìù íúãéì äé÷æç
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וצא נבואתך úåéçכלה õ"øäî ïåéìâ J

וצא נבואתך øîàéåכלה åéøáãá êéùîé ïô ùùç éë åéðôìî úàöì äéòùé ìò äåö äé÷æçN J
ìù åîùá íéá÷åð íà ìáà ,äòø äøéæâ ìèáì äìåëé íéîçø úù÷á .åéøçà êåìîéù äæ ìù åîù
úòâåð úåëìî ïéàå ,øçà åäùéîì äãòåðù äáåè ìèáì íéìåëé íéîçøä ïéà øáë ,äáåè ìá÷éù éî

éðåùøâä èå÷ìé J Läúøáçá

חדה חרב íòåðאפילו éøîà J

חדה חרב ÷ôאפילו ÷"ñ ,úåëøá úëñî ,åäéìà ìå÷ ,à"øâ J

חדה חרב íãàאפילו éãéá äøö ÷ø íà äøé÷ç ãåòå .èôùåäé åà ãåã ìò øáåãî íà øåøéáN J
ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Líéîù éãéî äøöå äìçîá íâ åà

Eá"ò é óã

הרחמיםאפילו מן עצמו אדם ימנע אל מת, הוא למחר לאדם לו אומר החלומות בעל
ירא" האלהים את כי הרבה, ודברים והבלים חלומות ברוב "כי ו)שנאמר ה, J(קהלת

ãçô ììåù ÷åñôä äøåàëì éë ò"ö ìáà .éúéîà íåìç äæ àîù íãàä ùåçéù ùøéô à"ùøäîN
"÷çöé úãé÷ò" ô"ò àåä äæì áåùéä àìà ?äæ(áö øòù)øáãá ÷ø àéä "äàøé" äìîä úðáäù

àåä àìà ,àøé åððéà äéäé êëù íãàì åì øåøá íà éë .íéé÷úé àìù øùôàå íéé÷úéù øùôàù
ìòá øùàëå .áöòúð åà øòèöð àìà úéòáèä äúéîäî åà äð÷éæäî àøéð àì éë .áöòá åà øòöá
úù÷áå äìéôú é"ò äøéæâä úà ìèáì åãéá éë àøéé ,úåîé øçî éë íìåçä åúåàì òéãåî íåìçä
êìöà øáãä ÷æçåî äéäé øîåìë "àøé íéäìàä úà 'åëå úåîåìç áåøá éë" øîà ïëìå .íéîçø

íéä ééà J Läìéôú é"ò øáãä ìèáì øùôà ìáà ,éøùôàë

החלומות בעל äîåìòúאפילו ãéâî J Lïîàðä ,êàìî é"ò àìà ,ãù é"ò íåìç àìN J

החלומות בעל éëאפילו ,äàåáð éøáã éðôî ùàéúäì ïéà íâù òéãåä äé÷æç øáë íà ò"öN J
ïàë àìà ?äàåáðî úåçô íäù úåîåìçä éøáãî ùåùçì ïéàù ïëù ìë ,'åëå äãç áøç åìéôà

úåîåìçä øúåôá øáåãî("úåîåìçä ìòá")ïî åîöò íãà òðîé ìà ,äòøì "÷ñô" øáë íà åìéôà
"éèå÷ì øúá éèå÷éì"á àáåî ,éëãøî úåòéâé J Líéîçøä

החלומות בעל úùøåôî,אפילו äàåáð ìò åìéôàù à"ò é úåëøáá åøîà éøä íéáø åøøåòúäN J
àì ,êôéäì ãéâäì àáù èåùô àìà ?àîìòá íåìç ãâð ïëù ìë ;äøéæâä ìèáì äìéôú äìéòåî
úåîåìçäù øùôàå êë ìë øåøá åðéàù íåìç åìéôà àìà äèåùô äøéæâ åéìà äøîàð íåìçáù

úåéç õ"øäî ïåéìâ J Líéîçøä ïî åîöò úà òðîé àìå ùåçì êéøö ,åøáãé àåùä

רבשקה חזקיה, íééçäבני øåà J Líàä ìù úåøåäè àì úåáùçî úîçî òùø ãìåðN Júéùàøá)

(â ,èîàø÷éå ìò áúë ïëå .(á ,áé)

הקיר אל è"éפניו à÷ñô ã"ô úåëøá ,éîìùåøé ,åäéìà úãâà J

הקיר לבין בינו חוצץ דבר יהא ÷úåøéשלא ïéáì åðéá úåööåçä úåéðåöéçä úåáùçîä íäN J
ì"ø øîàî ,íéøôà úåììåò J Låáì
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לבו מקירות הקיר, אל íéììôúîùëפניו àìà ,àø÷î ìù åèåùô øå÷òì åæ äùøãá åàá àìN J
"éèå÷ì øúá éèå÷éì"á àáåî ,á÷òé ìäà ,àðáåãî ãéâî J Läøúé äðååë ùé ,øé÷ä ìà êåîñ

א נא עשיתי""זכור בעיניך והטוב שלם, ובלב באמת לפניך התהלכתי אשר (ישעיהת
ג) 141לח, ìàøùé çöð ,ì"øäî J(ì ÷øô)

לתפילה גאולה óãשסמך úåëøá ,êîåñä ìë ä"ã úåôñåú J Lïé÷éúåë úàæ äùòù äðååëäN J
á"ò óåñ è

רפואות ספר שגנז וכו' לתפילה גאולה éðùáשסמך åéìò ùé úåëæ ãåîéì äæéà øåàéáN J
íìùä ç"ìö J Läé÷æç úà 'ä àôøé êë íåùîù ,åìà íéøáã

לתפילה גאולה Läéáøåשסמך äéøôá ÷ñò àìù àèçå íâô ï÷úî äæ ãöéë ãåñ ô"ò øåàéáN J
òãéåäé ïá J

רפואותבעיניך"והטוב ספר שגנז áåè,עשיתי", àåä íà éë "êéðéòá" äìîäî úàæ åùøãN J
áåè àåäù øáã äùò äàøðë àìà ?åøáçì íãà ïéá íâå íå÷îì íãà ïéá íâ áåè àåä äøåàëì
éàãå .ä"á÷ä ìà íäéðéò åìúé úåéøáäù éãë úåàåôøä øôñ æåðâì ?åäîå .íå÷îä éðéòá ÷øå êà

íéä ééà J L'ä éðéòá áåè äæ ìáà ,åéìò åððåìúä úåéøáä áåø éë

רפואות ספר ã"ôשגנז óåñ íéçñô ,úåéðùîä ùåøéô ,í"áîø J

רפואות ספר ï"áîøשגנז J(àé ,åë àø÷éå)

רפואות ספר äì'.שגנז åììôúé íéùðàù éãë øôñä æðâ àìà ?åæ úåëæ à÷åã èøéô òåãîN J
åøîàé ,åéùëò úåîé àåä íàå .íéìåçä ééç úà äæá ïëñî àåäù øåãä éðá åéìò åððåìúä éàãå ìáà

øîà éåì 'ø ä"ã òãéåäé ïá J Lúåàåôøä øôñ æðâù äî ìò ùðåò äæù

רפואות ספר èôùîìשגנז íéðéò J

רפואות ספר íéùãçשגנז íéãâî ,ñééåå ìàåé ãåã áøä J Läéä äæ øôñ äæéà øåàéáN J

לו הודו ולא גיחון מימי ì"æçסתם åøîà ë"â éë ò"öN J(á"ô ,ïúð 'øã úåáà)åúòã äîéëñä éë
é úåëøá ìò à"ùøäîå ,'ì ÷"ñ íù ì"ãø úäâäå 'è øæòéìà 'øã é÷øô ïééò ïëå .íå÷îä úòãì

ïëðéî ã"áàø ,éåøèðøà ïäëä êåðç áøä òéöîå .á"ò(æ"ôøú úðù øèôð)ìò åçáùá øáåãî ì"ö éë
.øúåî äæ ,äîçìî úòá ìáà .úéçùú ìá ïéãî ïééòî úîéúñ øåñéà .ïåçéâä àìå úåðééòîä ììë
åæå ,øéòì áåù àåáì áéåà ãéúò íà åàåáé íéîéì äðëäå ùùç êåúî íåúñì åì øåñà äéä ìáà

íéîéä éøáãá ïåéòäî ïéáð êë .úæøôåî úåìãúùä àéä(ãJâ ,áì á"éäã)åéøåáéâå åéøù íò õòååéå"
çáåùî äùòî äéä äæå "?íéáø íéî åàöîå øåùà éëìî åàåáé äîì 'åëå úåðééòä éîéî úà íåúñì
õåçî áéøçðñ àáö ìôð øáëù éøçà ìáà .íéìùåøé ìò áéøçðñ úô÷úä ïîæì áåø÷ äéä éë

íéìùåøéì(âëJàë íé÷åñô)ïåçéâä éîéî íúñ ë"çàù øôåñî"ïåçéâ" ïéà äæ ÷åñôì ãòå .èë ÷åñô)

(ììë øëæåîäôìç øáë éë ,"åì åãåä àìå" åøåã éîëç ìù íúøå÷éá äàöé äæ øçåàî äùòî ìòå .
åðç áøä J Läðëñä úòù'îò ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåä ,"íðåùìáå ì"æç éøáãá íéðåéò" ,éåøèðøà ê

ãîJáî

פתחיה" ב"ענבי נריה, צבי משה הרב דברי עיין עוד המלקט: 92–85(תשנ"ב)אמר עמ'
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בניסן ניסן עיבר á"òחזקיה áé ïéøãäðñ ìò à"ùøäî J

בניסן ניסן עיבר èôùîìחזקיה íéðéò J

עצמו בזכות לו תולים אחרים, בזכות åìהתולה íéëðî éøäå ?úàæ àéä äìòî äî ò"öN J
,äãåú éîçì J Líéøçà øåáò ììôúä íà ïë àì ,åîöò ïòîì ììôúä íà íéëðî àìà ?åéúåéåëæî

"éèå÷ì øúá éèå÷éì"á àáåî

עצמו בזכות äîéîú,תולה äøåú J Lì"æçì øçà øîàîì úàæ äùøã ïéá äøéúñë äàøðä ìòN J
åëJäë ÷"ñ âé ,áì úåîù

עבדי" דוד ולמען למעני להושיעה הזאת העיר אל לד)"וגנותי יט, ïééöì(מל"ב ùéN J
äé÷æç ìù åúàåôø ìò àìå øéòä úìöä ìò øîàð äæ ÷åñô éë ,ïàë ùé ñ"è éëììôúä äæ ìòå)

(â ÷åñô ë ÷øô "éúëìäúä øùà úà àð øåëæ""úàæä øéòä ìà éúåðâå" ì"ö àìà .(å ,ë á"ìî)äæù
éøçà øîàðà"ùøäî J Lì"ðä "éúëìäúä øùà" ÷åñô

ביתו בתוך ת"ח המארח סדין, זבוב, 47J48אלישע, 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(à ,äøåú)

כאלישע יהנה ליהנות ìáàהרוצה ,íéçøåà úñðëä ìù ïôåàá úéáä ìòáî úåðäéì øúåîN J
224 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Lúåðúî åðîî ìá÷ì àì(à ,øùåò)

כאלישע יהנה ליהנות ìáàהרוצה ,íéçøåà úñðëä ìù ïôåàá úéáä ìòáî úåðäéì øúåîN J
à"ùøäî J Lúåðúî åðîî ìá÷ì àì

כאלישע יהנה ליהנות äéäùהרוצה ,è 'éñ â"ô ïéìåç ,"äîìù ìù íé" ,ì"ùøäî áúëN J
"òåøæ øåà" øåáñ ïëå .øúåî ãåáë ìù ïåøåã êøã ìáà ä÷ãö êøãá ìá÷ìî òðîð,òîù úàéø÷ 'ìä)

(å"è 'éñóã ,íéùãç íéãâî ,ñééåå ìàåé ãåã áøä J Líäéøáãá ïåéòäå ,íé÷ìåç íéøçàå à"ãéçäå .
ñôãðá ã"ò

כאלישע יהנה ליהנות ùéהרוצה ,íéøçàî úåðúî ìá÷ì ïéàù ì"ðä à"ùøäî úééùå÷ ìòN J
àåä éøå÷ééúà" ,åðîî ÷éãöä ìá÷ù äîá äàðäå åîöòì úìòåú ìá÷î äðúîä ïúåð íàù úåðòì

"éá éø÷ééúîã(.çë äìéâî)ïéò Läúéáá ïñëàúä ÷éãöäù äîá úéîðåùä äãáëúä ïàë ïë .øúåîå
"éèå÷ì øúá éèå÷éì"á àáåî ,ïúéà úáäà ;åäéìà

כאלישע יהנה ליהנות ìàåîùהרוצה éðôì òùéìà åîéã÷ä ì"æçN J(íäéðîæ øãñ éôì àìù)éë ,
öî úåðäéì íéöåøäáéúëãë ,åá åøéöôäù éøçà íéøçàî äðäð ÷ø éë òùéìàî ãåîéìäå .øúåé íééå

"íçì ìåëàì åá ÷æçúå"(ç ,ã á"ìî)á÷òé ïåéò J L

כאלישע יהנה ליהנות çñ:הרוצה ,:ð íòåð éëøã J

כאלישע יהנה ליהנות õéáøåäהרוצה éåìä ÷çöé á÷òé 'ø ø"åîãà J(ïéìáåìî äæåçä)ïåøëæ ,
úàæ(úåèî 'ô)

כאלישע יהנה ליהנות á;הרוצה ÷"ñ óåñ 9 óã ,íéø÷ò ã÷åô ,ïäëä ÷åãö 'ø Jøä 'ãäî)

(220 'îò ,äëøá
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כאלישע יהנה ליהנות ìàåîùîהרוצה ãîì àì äîìå ?"äéçé úåðúî àðåù" éøä ò"öN J
.åðîî úåðäéì øúåî ,åì úúì çîùå äðäð çøàîä íà éåìú àìà ?íéøçàî úåðäéì áøéñù àéáðä

òãéåäé ïá J Låéðôì òéöîù òôùá äáøé íà øëéð äæå

כאלישע יהנה ליהנות íéøçàìהרוצה äáåèä ÷ìçì ìãúùé ,íéøçàî ìá÷é íà øîåìëN J
á íéëìîá øàåáîù åîë ,äðîî åðäéé íä íâù(áî ,ã)àìå ä"ã èé ,æè íéøáã ,äëøá úôñåú J L

131 'îò ,éùéìù ùåøéô ,ãçåù ç÷ú

כאלישע יהנה ליהנות øîåìëהרוצה ,àåáì åúåà íéðéîæîùë úåéøáäî äðäð ÷ø àåäùN J
á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà á÷òé 'ø J Lçøàîä úà ãáëî àåä äæáùïåéö øîàúå éðôì ,ñôãðá 'è óã)

('ä éðáæò

כאלישע יהנה ליהנות úç÷ìהרוצה ùé .àì éúîå ìá÷ì éúî ïåãì èôùîá åéøáã ìëìëéN J
ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J L"ä÷ãö" êøãá àìå ,ãåáëå ïåøåã êøã äæùë

כשמואל יהנה אל ליהנות, רוצה åøòðìושאינו øîà ìåàùù ùøåôî ÷åñô éøäù ò"öN J
"íéäìàä ùéàì àéáäì ïéà äøåùúå ,åðéìëî ìæà íçìä éë ,ùéàì àéáð äîå"(æ ,è à"åîù)òîùîå

àåäù àø÷îá ùøåôî éë ,íéàéáðä øàù ìöà âäðîä äéä êëù øîåì ïéàå ?ìá÷ì åâäðî äéäù
íéàéáðäî ïåùàø äéä(à ,â à"åîù)áìá ïúåðù åá òãéù éîî ÷ø ìáé÷ ìàåîù éë äæì áåùéäå .

íéä ééà J Líìù

כשמואל יהנה אל ליהנות, רוצה ìá÷ìושאינו àì ìãúùé ,èôåù àåäù íãàù íúðååëN J
íéøáã ãçåù ìá÷îë äéäé äæ é"ò àîù ,øëùá åìéôàå ,úåéøáäî äàðä íåù(á"ò ä÷ úåáåúë ïééò)

"?éúç÷ì éî øåù úà" ìàåîù øîåà ùøåôî ïëìå .ïéãì åéðôì àåáì ãéúò éî èôåùä òãé àì éë
(â ,áé à"åîù)àì øëùá åìéôà àìà ?äæá àúåáø äîå ,ãçåù ìá÷ì øåñàù àèéùô åèåùôë íàå

íéøáã ,äëøá úôñåú ;åäéìà ïéò J Làåäù éîî ìá÷îù äàðä úáåè ìù ãö äéäé àìù éãë ,ç÷ì
èé ,æè(132 'îò ,éùéìù ùåøéô)

נא תמיד"ידעתי"הנה עלינו עובר הוא קדוש אלהים איש יט)כי ד, úôñåúN(מל"ב J
øáåò" íéáø ïåùìá áåúë àø÷îä êùîäá éøäù ,äìòá àìå úòãåéä àéä éë ,"éúòãé" äìîäåðéìò

íéä ééà ;äîåìòú ãéâî J L"ãéîú

קדוש úåáéúðאיש ,ì"øäî J Lùåã÷ ùéà ìöà íéàöîð íðéà ,äàîåè øáã ïä ñåàéî øáã ïäN J
119 'á íìåò(â ,úåùéøô)231 íééç êøã ;(éø÷ òøéà àìå ,áåáæ äàøð àì ,ùã÷îä úéááù íéñð 'é ,ä"ô)

קדוש אלהים איש תמיד"הוא"כי עלינו יט)עובר ד, אינו(מל"ב ומשרתו קדוש הוא
íéäקדוש ééà J L"àåä" úøúåéîä äìîä éðôî êë åùøãN J

תמיד" עלינו עובר הוא קדוש אלהים איש יט)"כי ד, מכרת(מל"ב שהאשה מכאן
שולחנו על עובר זבוב ראתה שלא ידעה? מנה הוא" "קדוש האיש. מן יותר באורחים

"קדוש עליו. קרי ראתה ולא מטתו על הציעה פשתן של סדין קדושהואוכו'. הוא ."
קדוש. אינו בנה:)ומשרתו שמת לעת אח"כ כתוב דלהלן להדפה"(מקרא גיחזי "ויגש

וכו' יופיה éøäåבהוד ?åúùåã÷ úîçî ïä òùéìà ìù åìà úåòôåä éúùù äòãé ïééðî ò"öN J
àîù ìáà ,êøãäî àá íðîà ,éø÷ ïéðòìå ?íéè÷ìúî íéáåáæä ïéà ,ïåé÷ðá ÷æçåî àåäù úéá ìë
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éë àéä äáåùúäå ?òãåé éî äáùçîä úàîåè éãéî ìáà ,óåâä úåìòôúä éãéì ãò òéâä àì ãåò
ìò äúàø ïë åìöà íâå .íéáåáæ åéáéáñ åè÷ìúä åìù ãîòîä åúåàá à÷åãù éæçéâ ìöà äúàø
ìù åôåñ çéëåä ,úîàáå ."àåä" ãåçééä úìî äùéâãä ïëìå ,èåôùì äòãé äæîå .éø÷ íúë åðéãñ

ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Låúìéçú ìò éæçéâ

באורחים מכרת שהאשה מכאן ידעתי, נא à"ùøäîהנה J Líåéä ìë úéáá úàöîð àéä éëN J

בעל האיש כן שאין מה שם. שנמצא הזמן משך התנהגותו לכל לב שמה והיא המלקט: (אמר

האורח) בתהלוכות מבחין ואינו היום, שעות רוב במלאכתו נמצא הבית

ב מכרת שהאשה מכאן ידעתי, נא áåúëאורחיםהנה äîìå ,ãéçé ãçà äéä òùéìà ò"öN J
.íéáø ïåùì ïëìå ,éæçéâ ìù úåòùøå ,òùéìà ìù úå÷ãö äøéëä àéä àìà ?íéáø ïåùì "íéçøåà"
ìáà ,úîå äìù ÷åðéúä ãìåðù éøçà ë"çà äéä äéôåé ãåäá éæçéâ ìù åúæéçà äùòîù â"òàå

á÷òé ïåéò J Läøéëä äæîå ,÷øñ úçéùá äîò äáøîå äá èéáî äéä äæ éðôì ãåò

שולחנו על זבוב ראתה çáæîìלא äîåã íãàä ïçìåù éëN J(.æë äâéâç)éøáã åéìò øîåà éë
à"ùøäî J Líééçáèîä úéáá áåáæ äàøð àì ùã÷îáå .äøåú

זבוב ראתה à"ãéç,לא Jíéðéò çúô

זבוב ראתה éçלא ìë éðéò J

זבוב ראתה éãö÷לא éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J('â ìëåàä úò ,235 ,à"ç)

יופיה בהוד óåçãìאחזה øîåìë "äôãäì éæçéâ ùâéå" áåúë àìà ?êë ùåøãì ì"æçì ïééðîN J
J L?äá æçåà ïééãòù òîùîå "äðîî äôøä" òùéìà åì øîà òåãî ïë íà .äàìäå åðîî äúåà

à"ùøäî

יופיה בהוד ø÷éòאחזה íäù ,äéðéòáå äçöîá ùøôì óéãò ìáà ,íéããá ùøéô à"ùøäîN J
äìù éôåéä("äéôåé ãåä" åàø÷ðå ,"úåôé äéðéòù äìë")òùéìà éìâø ãéì äùàø äðéëøä àéä éë .

òãéåäé ïá J Läîéøäì éæçéâ àáå ,äððçúäå

יופיה בהוד 4;אחזה ,íéùåã÷ ìàøùé ,÷åãö 'ø J(3 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

מנכסיו ומהנהו ת"ח המארח Lïåîîכל åì çìåù íâå ìéëàî íâ éë ,äìåôë ïåùì ïàë ùéN J
òãéåäé ïá J

תמיד" עלינו עובר הוא קדוש אלהים איש יט)"כי ד, בתוך(מל"ב ת"ח המארח כל
מעלה מנכסיו ומהנהו תמידיןביתו הקריב כאילו הכתוב áåúëùעליו äîî åãîìN J

Lãéîú ïáø÷ øîåìë ,"ãéîú" àø÷îá

תמידין הקריב כאילו מנכסיו ומהנהו ת"ח המארח כל תמיד", עלינו øáåãîN"עובר J
òãéåäé ïá J Lãéîú äøåúá ÷ñåòù ç"úá

תמידין הקריב ìàåîùכאילו éðéò J Lãéîú ïáø÷ à÷åã òåãîN J

ויתפלל גבוה במקום אדם יעמוד çאל ÷øô óåñ ,äìôú ,íéäìà úéá ,è"éáîä J
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ויתפלל גבוה במקום אדם יעמוד åèåùôùאל ô"òà ,"'ä êéúàø÷ íé÷îòîî" ÷åñôäîN J
íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Lúòãä äáåâá ìùëé ,äåáâ íå÷îá íãà ãåîòé íà ìáà ,áìä ÷îåò ïéðòì

90 'à(å ,äãåáò)

לעני õøåúéתפלה äæáå ä"ã ,ïáåé åà ä"ã òãéåäé ïá J Líé÷åñô 'á åàéáä äîì íòèN J

לעני ììôúäìתפלה ùéù "á÷òé ïåéò" éøáã äæá çéëåäì øùôà ,íé÷åñô 'á åàéáä äîì íòèN J
áéúëå ä"ã á÷òé ïåéò J Líå÷î ìù åçáù úøéîàá ïéáå ,åéëøö úù÷áá ïéá çåø úåìôùå äòðëäá

óåèòé éë éðòì äìôú

רגליו את שיכוון "ìâøìצריך åîë "äáéñ" àéä ïäî úçà ,úåðåù úåðååë íò äìî àéä "ìâø"N J
"äëàìîä(ãé ,âì úéùàøá)"éìâøì êúåà 'ä êøáéå" ïëå .(ì ,ì úéùàøá)ïéåëì êéøö ììôúîä êë .

.'ä ïåöøì åéúåáéñå åáì ïéåëéå ,åúáùçîå åëøã áåæòìå ,ú"éùä úãåáò ìà íøéùéäìå åéúåòéã
àéä óåâä íåé÷å ,óåâä íåé÷ì úåáéñ äðééäú ïìåë úåìåòôäå äðéùå äìéëàë åðéùòî ìë éë øéòäì
íùì ïìåë åéäéù úåáéñä úà ïéåëì åðéðò "åéìâø úà ïéåëì" ïëì .åúåà úøùìå åúåà ãåáòì äáéñ
øä ãñåî 'öåä ,ïîãìô áéì äéøà áøä úëéøòá ,"úåãâää éùåøéô ,à"áùøä éùåãéç" J Lä"á÷äá

åëJãë 'îò ,à"ðùú úðù ,÷å÷

רגליו את שיכוון éøòùצריך ,úåéìâøî ïáåàø áøä J Lúçà äáùçî ÷ø íéëàìîì ùéù åðéðòN J
à"áùø íùá ,õéð'æå÷î ãéâîä íùá ,øäæ

רגליו את שיכוון íéäìàצריך úéá ,è"éáîä J('æ ,äìôú)

רגליו את שיכוון åéìâøצריך úàååùäN J(úëìì úåøùôà éìá åéãçé úåãåîö)åîöòá íãàäù äøåî
90 å"ô äãåáò íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Løáã ìåòôì ìåëé åðéà

ישרה רגל ééçáורגליהם åðáø J(áë ,æè øáãîá ïëå ;á"÷ óã ÷å÷ áøä ãñåî 'ãäîá .çì ,åè øáãîá)

דמכם על שתתפללו קודם תאכלו áøäלא úëéøòá ,"úåãâää éùåøéô ,à"áùøä éùåãéç" J
åë 'îò ,à"ðùú úðù ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåä ,ïîãìô áéì äéøà

דמכם על שתתפללו קודם תאכלו ìùלא åãåáë íñøôúé ïòîì àåä äìéôúä ø÷éò éëN J
á÷òé ïåéò J Lúåúùìå ìåëàì ,íìåòá åúåéøîåç áöî áéèé íãàäù éãë àìå ,'ä

דמכם על שתתפללו קודם תאכלו ùלא øéëî íãàäù àéä äìéôúä ãîòî éëN Jøñç àåä
ä"ã òãéåäé ïá J Løñç àåäù ùéâøî åððéà ,íãå÷ ìëàé íà ìáà .äëøá åì ÷éðòé 'äù ù÷áîå

äàâúðù øçàì

דמכם על שתתפללו קודם תאכלו øäæלא éøòù ,úåéìâøî ïáåàø áøä J

בעצמך לחוב היית ë'כדאי ÷øô óåñ ,íéøùé úìéñî J Lú÷åìçîä ïéðò ãáåë úîçîN J

Eàé óã

ערבית ואמונה ø÷ùîאמת åðéà ,äæì éåàø ïîæä ïéà øùàëå .áåèå ãñç 'ä ìù åúãîN J
97 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Låéãñç áæåò åðéàå åúðåîàá(æ ,äãåáò)
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בלילה יום ïîæäמדת ïéàù úåøåäì ,äìéìá íåé úãîå ,íåéá äìéì úãî øéëæäì íéëéøöN J
95 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J L÷ìåçî

פרק השם" "גבורות עיין מהזמן. למעלה הכל הבורא ואצל הנבראים, אצל מחולק הוא "זמן" כי המעתיק: (תוספת

(מושג) תחת הנופלים הדברים "כי קלד, עמ' דע, ועוד ד"ה הזמן")ל"ו תחת נופל שאינו הש"י זולת נבראים, הם זמן

ערבית ואמונה úåìéìá",אמת êúðåîàå" íâ ìáà .íéåìâä íéãñçä íä ,êãñç ø÷åáá ãéâäìN J
àáåî ,íéä ééà J Läáåè äøèîì ïäù åðà íéðéîàî ,úåìâä êùåç úôå÷úá ùéù úåøöä ïúåà íâ

"éèå÷ì øúá éèå÷éì"á

בלילה יום 32;מדת ÷ãö øáåã ,÷åãö 'ø J Läáåèä úøëéð ,ïäéðéá äàååùää é"ò éëN J'ãäî)

(43 'îò ,äëøá øä

ר øáãבהאהבה áçøä æé ,åë íéøáã ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J

אבוך אמר ééã÷הכי ìáà ."íùá óå÷æéå ,êåøáá òøëé" ì"ö äéä ?åìà íéìî óéñåä òåãîN J
åøåáéã ïåðâñå åðåùìî("øîà éëä")úåòéøë 'á ùéù(ùàøäå óåâä)òãéåäé ïá J Lúåôé÷æ 'á ùéå

בברוך 108כורע 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Lúçà úáá àéä äòéøëäN J(é ,äãåáò)

כחיזרא כרע כרע, כי ששת àìàרב ,åúééøáë ãîåò óå÷æ åùàøå åéðúî òöîàî òøëé àìùN J
á à÷ñô ,øæç :êøò ,êåøò J Lïåîâàë äéäéù åùàø úà óåëéù êéøö

בשם זוקף בברוך, åäéìàכורע ïéò J Lêëì éðåéòø íòèN J

הקדוש המלך הכפורים; ליום השנה ראש שבין ימים èî:י' úåîáéì à"ùøäî J

ביום לילה ומדת בלילה, יום מדת להזכיר äãåáò,צריך 95 à"ç íìåò úåáéúð ,ì"øäî J
æ ÷øô úìéçú

אינו שמע קריאת משקרא לברך. צריך שמע, קריאת קרא שלא עד לשנות השכים
רבה באהבה נפטר שכבר לברך Jó"éøäN(éñàôìà)òîùצריך úàéø÷ àø÷ùî" ïéã àéáä àì

í"áîøä àìå ('åëå(é"ä æ"ô äìéôú 'ìä),èöø à÷ñô ,åàìá 'ãäî "í"áîøä úåáåùú"á òîùîå
éðá ,áåðéãî êìîéìà éáö 'ø J Léðåéòø íòè íâå éúëìä øáñä äæì ùéå .äæ ìò êåîñì åâäð àìù
,"äøåúä úåøöåà" åðøôñá ÷åîéð ãåò ã"ñá åðôñåäå :è÷ìîä øîà .å à÷ñô ,ã øîàî ,ïåéñ ,øëùùé

984 'îò ,ä"ñùú úðù 'ãäî

מברך? à"ùøäîמאי J Lìéòåî ,áøò ,áåè éâùåî ô"ò úåëøáä úùìùì øåàéáN J

מברך? äëøáמאי .äãåîéìá äùò úåöî íåé÷ ìò àéä äðåùàø äëøá :úåëøáä úùìùì øåàéáN J
úåùøã éøáã éôìå ,äòøëää úà ìàøùéì øñî 'äù ,úéùéìù äëøá .äøåúä úåéîéðô úðáä ìò äéðù

ï"øä(èö÷ 'îò ,ïîãìô äéøà áøä 'ãäî ,à"é ùåøã)úîàä êôéä åèéìçé ìàøùé éîëç íà åìéôà
á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà á÷òé 'ø J Líúòøëä éôë íå÷é ïéãä ,íéîùáù

נותן ה' אתה ברוך תורתו את לנו ונתן העמים מכל בנו בחר "אשר אמר המנונא ורב
שבברכות המעולה היא זו המנונא דרב והא úøéîàáהתורה" äìåâñ ùé éë äæì íòèäN J
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äéäú äøåúä æà éë ,ãîåì àåäù äøåúä úøéëæå äîëç ãéîìú åúåàì ÷éðòî ä"á÷äù åæ äëøá
íäéðéá ú÷åìçî õåøôú àì ,åãåîéì úà ç"ú ìë çëùé àì øùàëå ."'ä úøåú" ÷ø àìå "åúøåú"
íëøö ìë åùîéù àìù éàîù úéá éãéîìúå ììä úéá éãéîìúì òøéàù åîë ,äøåúá øîàðù äî ìò

(á"ò æî äèåñ)úå÷åìçîä ìò øåãä éðá úà çéëåäì åìëé àì ,íéîëç éãéîìú ïéá úå÷åìçî é"òå .
J L"õøàä äãáà" äæ éðôîå ,"íìåòá íåìù íéáøî íéîëç éãéîìú" íéé÷úð àìå ,íòä éðá ïéáù

ä ç"ìöíåìù íéáøî íéîëç éãéîìú àðéðç 'ø øîà øæòìà 'ø øîà ä"ã à"ò ãñ úåëøá ,íìù
íìåòá

Eáé óã

המינים תרעומת מפני בטלום שכבר אלא בקשו, בגבולין אף הדברות, עשרת וקורין
éôì ,ïåàâ äéãòñ éáø éôì ,ïäá úåæîåøî úååöî â"éøú ìë éë ,íúàéø÷ òåá÷ì åù÷áù íòèN J

(áé ,ãë úåîù ,é"ùøá àáåîäà"ùøäî J L

תשל"ט, שנת ירושלים, מס, ראובן בהוצ' גאון, סעדיה רבי ב"סידור הובא הפירוט המלקט: (אמר

תרע"ד) שנת ורשא, פרלא, פישל ירוחם ר' בביאורי לרס"ג, המצוות ספר ע"ע קנז–קפג. עמ'

וריעות שלום ואחוה אהבה בינינו ישכין ìçì÷הוא åâéäðäù éðôì êë íéù÷áî åéäN J
äì÷úä éðôî ,ñééô ô"ò äãåáòä(äéäù äùòî .âë àîåé ïééò)à"ùøäî J L

אינה מלכות בה שאין ברכה כל וכו' ברכה אינה השם, הזכרת בה שאין ברכה כל
á"òברכה î óã úåëøá ìò ,íéä ééà J Läæá ïåéòøä ùåøéôN J

חובתו ידי יצא לא ערבית, ואמונה ואמת שחרית, ויציב אמת אמר שלא åðéìòכל éëN J
äùåò ãçà ìà àìà .òøä ìòåô ãçàå áåèä ìòåô ãçà ,äìéìç äìòîì úåéåùø 'á ïéà éë ïéáäì
éë ."ìëä úà àøåáå" åäåðéë ïëìå ,áåèä ìà àéáäìå ùîùì éãë íìåòá àöîð àåä òøä .ìëä úà

úåìéìá äðåîà íéëéøö äæìå .áåè äæéà úîã÷äì àá àåä àìà íöòá òø ïéà(úåøöä úòá øîåìë)L
àìå ä"ãå ;'åëå àáø øîà ä"ãå ;ïéö÷åò úëñî óåñ úøëæðä äëøáä úàæ äðäå ä"ã ,íéä ééà J

úåìéìá íéøöî úàéöé øîàúù éúéëæ

Eá"ò áé óã

חוטא נקרא מבקש, ואינו חברו על רחמים לבקש לו שאפשר á÷òéכל ïåéò Jñôãðä)

('á÷òé ïéò'á

לבקש לו שאפשר ììôúéùכל ù÷áì åéìà äðôé åøáçù êøåö ïéàå ,"øùôàù ìë" úôñåúN J
äëøáå äùåã÷ J Låøåáò("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

לבקש לו שאפשר øòöáכל íîçúî åáì íà àìà ?äæ éîå .åì øùôà àìù éî ùéù òîùîN J
àø÷ð äæ ïéà åéôá ììîé åìéôà ,åéúåáùçîá ìáìåáîù éîå .åì øùôàù åäæ ,åúìéôúá ïååëî àåäå

òãéåäé ïá J L"ù÷áî"

לבקש לו שאפשר äô.כל ìòá íéììôúî åéä íä éë "åì øùôàù ìë" íéìîä úôñåú åùøãN J
äéä äôéà çëùé éë ,íãå÷ä ìåìñîì øåæçì åì äù÷é ,åúðååë ÷îåòá áèéä ùâøúîù éîåéøáãë)
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ëå .á"ò èë úåëøá J "àðãéøèî àîìã àðéôúñîå àúìéî äá ùãçì àðìéëé" àøéæ 'øéðôì øáåòä" áåù øëæåä ï

(à"ò ãì úåëøá J "óåøéèä éðôî íéðäëä øçà ïîà äðòé àì äáéúäéìá "åì øùôàù" ïàë åîéã÷ä ïëìå
åðååëúä àì ,áìä úåùâøúä àìì úåáéúä úøéîà ìù ÷ø äøéø÷ äøåöá ììôúäì ìáà .ìáìáúäì

è÷ìîä ì"ð J L"äìéôú" íùá åúåø÷ì êëì ì"æç

עליו עצמו שיחלה à"ùøäîצריך J Làø÷îá æîøð äæ ãöéë ò"öN J

תשוב" חיקי על "ותפילתי יג)ונ"ל לה, גם(תהלים להתפלל כבר צריך והוא למשכב, ונפל שנחלה

שם בהמלבי"ם נרמז כך עצמו. על

עליו עצמו שיחלה Jצריך Låéìò ãàî øòèöî àìà ,ùîî äìåç äéäéù åùåøéô ïéàN J
á÷òé ïåéò ;à"ùøäî

עליו עצמו שיחלה úåàצריך ,øôåñ íúç ú"åù J Läìåç åîöò àåä åìéàë åúòãá äàøéùN J
á"ò äù óã á"ç ,øôåñ íúç úåùøã ;å"ñ÷

בה ומתבייש עבירה העושה éøéàîäכל J

בה ומתבייש עבירה העושה åùôúכל íéøçàù àìå ,åîöò ïéáì åðéá øîåìë "ùééáúîå"N J
äëøáå äùåã÷ J Låðåì÷á åúåà("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

בה ומתבייש עבירה העושה åùôúכל íéøçàù àìå ,åîöò ïéáì åðéá øîåìë "ùééáúîå"N J
à íéùééáîå åðåì÷á åúåàäåéöù éî ìù åúìåãâ øéëîù éðôî ùééáúî úøîåà úàæ .êë ìò åúå

éèå÷éì øúá éèå÷éì J Líìåë àìà ,øôëúé äæ ïåò ÷ø àì ïëìå .äøåúä úååöî åðéìò

בה ומתבייש עבירה העושה Jכל Làèçä ïî éøîâì åîöò ÷éçøî àåä äùåáä é"ò éëN J
169 ,160 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî(ç ,ä äáåùú)

עונותיו כל על לו מוחלין בה ומתבייש עבירה העושה ùééáúðùכל úåøîì éøäù ò"öN J
ìù åùðåò ìáà ,àáä íìåò ìù åùðåò åì ïéìçåîù ì"öå ?íéúùìôä íò áø÷á âøäð àåä ,ìåàù

á÷òé ïåéò J Låì ìçîð åðéà äæä íìåò

בה ומתבייש עבירה העושה 222כל ã"ç ,åäéìàî áúëî ,øìñã à"ø J

בה ומתבייש עבירה העושה äכל ,à"ç ,øñåî úåçéù ,õéáìàåîù íééç 'ø J

ובניך אתה יט)"עמי"ומחר כח, במחיצתי(שמו"א äáåúëעמי àìù ïåéë úàæ åùøãN J
íéä ééà J L"éúà" úìî(á"ò âð ïéáåøéò ìò)ãé ,äë øáãîá ,äëøá úôñåú ;(å àîâåã)210 'îò óåñ

יקימנו" מי "וכלביא קרא האי ביה דכתיב שמע, בקריאת בלק פרשת לקבוע בקשו
úàéø÷ àåø÷ì æøãæîä êë ,åîöò ïåöøá íå÷é àìà ,àéáìä úà íé÷äì ìåëé øçà ïéàù íùëN J

àîåçðú ùøãîáå .éðåöéç íøåâ éðôî àìå ,åúåæéøæ éðôî í÷ òîù(ãé à÷ñô ,÷ìá)÷åñô åàéáä
L"óøè ìëàé ãò áëùé àì ,íå÷é àéáìë íò ïä" ,úéáøòì íâå úéøçùì íâ àåä éë ,øúåé íéàúîä

à"ùøäî J
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דכתיב שמע, בקריאת בלק פרשת לקבוע יקימנו"בקשו מי "וכלביא קרא האי ביה
àð øëæ éîò" :íåé ìëá úàæ àåø÷ì íòè ùé àø÷î ìù åèåùôî ,àøîâá åðúðù íòè ìò óñåðN J

"'ä úå÷ãö úòã ïòîì 'åëå øåòá ïá íòìá åúåà äðò äîå ,áàåî êìî ÷ìá õòé äî(ä ,å äëéî).
("íéãøç øôñ" áúë ïë ,íåé ìëá øåëæì åðì éåàøù úåðåøëæ äøùòî àåäå)òùåäé éðô J L

בלק פ' לקבוע úîàבקשו úôù J(á"ðøú úðù óåñ ,÷ìá)

בלק פ' קריאת לקבוע ãî;בקשו à÷ñô 88 ,äìéì éñéñø ,ïäëä ÷åãö 'ø J,äëøá øä 'ãäî)

(104 'îò

מינות זו לבבכם", á"é"אחרי äåöî ,÷"îñ J

מינות זו לבבכם" 105"אחרי íééç êøã ,ì"øäî J(äøåú ãåîìì ãå÷ù ,á"ô)

מינות זו לבבכם", äîéîú"אחרי äøåú J(äì÷ ,ãì÷ ,æë÷ ÷"ñ èì ,åè øáãîá)

מינות זו לבבכם" øå÷"אחרי úåãîåçå úåàåø ïäù ,íéðéòá éåìú àèçä éøäù êë åùøãN J
àáåî ,á÷òé ìäà ,àðáåãî ãéâîä J Láìäî ìéçúî ìëä úåðéî úáùçîá àìà ?áìì òéâî ë"çà

"éèå÷ì øúá éèå÷éì"á

עיניכם" ì'"ואחרי äåöî ÷"îñ J Lãáìá äéôåé ïî äàðä ïòîì àìà úåðæ íùì àì åìéôàN J

עיניכם" ÷äì"ואחרי ,ãì÷ ,æë÷ ÷"ñ èì ,åè øáãîá ,äîéîú äøåú J

עיניכם" ìåãâ"ואחרי ììë ä"ã 'à 'éñ äëìä øåàéá ,äøåøá äðùî J

דברים חמשה בה שיש מפני קבעוה? מה מפני ציצית äùùפרשת äðåî éøä ò"öN J
à"ùøäî J Läæì áåùééäå .íéøáã

דברים חמשה בה שיש ציצית áùééìפרשת øùôàå ?íéøáã äùù äðî ïèøôá éë ò"öN J
úùøô øîàð àì òåãî äìéçúá àøîâá åù÷ä éë .÷ìá úùøôá ïðéàù úåìòî ïúåà ÷ø äðî éë

íéøáã äùîç ïúåà éðôî úéöéö úùøô åôéãòäå .øåáéöä çøåè éðôî åðòå íåé ìëá ÷ìá(äùùäî)

÷ìá úùøôá ïðéàù(äá íâ ùé íéøöî úàéöé éë)äëøá úôñåú J L(è ,ãë øáãîá),éðù ùåøéô óåñ ,
198 'îò

ע"ז והרהור עבירה ïáåàøהרהור áøä J Læ"òì ïçìåôä éðôì úåéøò ,ãçé åøëæåä ãéîúN J
à"øâä íùá àéáî "øäæ éøòù" ,úåéìâøî

בלילות מצרים יציאת âé.מזכירין ïéáåøéò ìò ,ìåàù éøáã J

בלילות מצרים יציאת íéøëåæ?מזכירין àìå "ïéøéëæî" åøîà òåãîN J(áåè íåé úåôñåú)äðåòå
ïåàâä J Läôá øéëæäì ïë íâ íéëéøö àìà ,äáùçîá äåöîä íéé÷ì éã éë ÷åñôì åòèé àìù ù"ùø

øùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'øìà

הזה" היום את "זכור פסוק על מהר"ל דברי להלן עיין המלקט: אמר
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שנה ע' כבן אני Lï÷æëהרי äàøð øáëå äðù 'ð ïáë àîù àìà äðù ç"é ïá ùîî äéäù àìN J
á"ò æë úåëøá ïìäì ò"ò ,âð ÷øô 230 ,íùä úåøåáâ ,ì"øäî J

ויציאת עיקר, מלכיות שיעבוד שתהא אלא וכו' בלילות? מצרים יציאת מזכירין וכי
לו טפל 158J159מצרים ,ìàøùé úøàôú ,ì"øäî J(áð ÷øô)7 ìàøùé çöð ;(äîã÷ä)

המשיח לימות להביא חייך", ימי âô"כל óã ,áî øòù ,çìùá úùøô ,÷çöé úãé÷ò J

חייך" ימי à"ùøäî"כל J L"ìë" úìîì íâå "éîé" úìîì íâ íéëéøö òåãîN J

מצרים מארץ צאתך יום את תזכור חייך"למען ימי ג)"כל טז, øéëæäì(דברים åðéåèöðN J
" ïë íâ áéúëãë ,íåé ìëáøåëæ"íéøöîî íúàöé øùà äæä íåéä úà(â ,âé úåîù):é"ùø ùøéô

ãå÷éð àìå õî÷ ãå÷éðá "øåëæ" äìîäî ì"æç êë å÷ééãå ."íåé ìëá íéøöî úàéöé ïéøéëæîù ãîì"
â ,âé úåîù ,äéøà øåâ ,ì"øäî J Líåé ìëá íéøöî úàéöé ìò åøáãéù ,øå÷î àåäù ,àáù

דיו שמא אלא בפה, זכירה משמע אינו דברים ספר של זה פסוקים. שני צריכים המלקט: אמר

ישראל" "מאור לעיל שהדגיש וזה בפה. להזכיר שצריך להדגיש שמות בספר הפסוק בא ולכן בלבבו.

רש"ש בשם

הזה. עולם חייך" "ימי אומרים: וחכמים הלילות. חייך" ימי "כל הימים. חייך", "ימי
המשיח לימות להביא חייך" ימי éðò"כל úçðî J("øðì êåøò" øáçîî)ä"ã ,éðéîù úùøô ,

øàáì ùé äæ êøã ìòå(ã øåè óåñ ,èî óã)

Eâé óã

תתבוננו" אל "וקדמוניות מלכיות. שעבוד זה ראשונות", תזכרו יח)"אל מג, ,(ישעיה
מצרים יציאת åøëæú"זה ìà" ïàë äîìå ?íéøöî úàéöé åæ "úåðåùàø" ùåøãì éåàø äéä ò"öN J

åøëæú ìà ä"ã åäéðá J L?"åððåáúú ìà" ïàëå

וכו' זאב בו àåäùופגע ,ùçðì äìùîð éîåø úåìâå ,ìááì ìùî äéøà ,íéøöîì ìùî áàæN J
à"ùøäî J Lì"àîñ

בעשה עובר אברם לאברהם çöé÷,הקורא úãé÷ò J Låúåéìøò ìò äøåî ïåùàøä åîù éëN J
à"ò áì÷ óã ,çé øòù ;á"ò èé÷ óã ,æè øòù ,êì êì úùøô

אברם לאברהם äéåâä,הקורא ùàøå íéðæà 'á ,íéðéò 'á ,íéøáà äùîç ìò åúåà èéìùä 'äN J
äëøáå äùåã÷ J Làåèçì íãàä íéúéñîä("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

אברם לאברהם Jהקורא Lá÷òé ìöà ïë àìå ,éøîâì ïåùàøä íù ø÷òð íäøáà ìöàù íòèN J
à"ùøäî

אברם לאברהם Jהקורא Lá÷òé ìöà ïë àìå ,éøîâì ïåùàøä íù ø÷òð íäøáà ìöàù íòèN J
áúåëä("á÷òé ïéò" ìò ùåøéô)

אברם לאברהם åàהקורא Jíééçä ø(á ,àë úéùàøá)
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אברם לאברהם Jהקורא Läøåú ïúî éðôìî àåä éë ,äæ øåñéà åàéáä àì íé÷ñåôäù íòèN J
á÷òé ïåéò

בעשה עובר אברם לאברהם הקורא ïåàâäכל J L?äæ ïéã íé÷ñåôä ìë åèéîùä òåãî ò"öN J
ç úåà ,æè 'éñ äòã äøåé á"ç ,øîåà òéáé ú"åù ;ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø

אברם לאברהם åîùהקורא øáë àø÷ ä"á÷ä éë ,åðéáà ÷çöé ìù åîù äðúùð àìù íòèN J
"÷çöé åîù úà úàø÷å" áéúëãë ,äìéçúá(èé ,æé úéùàøá)ã"éø úåôñåú J Låúåðùì ïéà ïëìå

לארם אב êéùìàבתחילה î"ø J Lìëì ñðøôîå ïæä 'äì úåîãäìN J(é ,áé úéùàøá)

לארם אב 225בתחילה íééç êøã ,ì"øäî J(çéëåî ùøãîá íðîà ä"ã ,íéñð äøùò ,ä"ô)

לא עלמא לכולי אבל רחמנא קמזהר לדידיה וכו' בלאו עובר אינו שרי לשרה הקורא
"íøáà êîù àø÷é àì" 'ä øîà íäøáà ìöà éë êë åùøãN J(ä ,æé úéùàøá).øåñà íìåëì øîåìë

æî ÷"ñ åè ,æé úéùàøá ,äîéîú äøåú J Lãáìá äúà ,"àø÷ú àì" áåúë ïàëå

יעקב שם שייעקר èëלא ,æî úéùàøá ,ééçá åðáø J

יעקב שם שייעקר íäøáàלא ïéá ìãáää äî ,íéðåù íéøôñî íéçå÷ìå íéðåù íéîòè äîëN J
(íøáà øéëæäì ïéà øáëù)ìàøùéì(á÷òé åúåà àåø÷ìå êéùîäì øúåîù)éèå÷ì øúá éèå÷éì J L

שמע קריאת זמן והגיע בתורה קורא äøåúäהיה ãåîéìá ìéçúäù "äéä" úìîî ÷ééãì ùéN J
äåöîá ÷åñòì íãàä áééç òîù úàéø÷ ïîæ òéâä øáë íà ìáà .òîù úàéø÷ ïîæ òéâäù éðôì

äîåìòú ãéâî J Läøåúá æà ãåîìì àìå àéää("øëùùé éðá" øáçî)"éèå÷éì øúá éèå÷éì"á àáåî

שמע קריאת äðכוונת 'éñ ä"ç à"áùø ú"åù J

שמוע אם והיה אל שמע קדמה àìàלמה ?äøåúá äúîã÷ éøä ,åæ äìàù àéä äî ò"öN J
äëéøö äúéä úéöéö úùøô ïëå .äôéãò úåéäì äëéøö äúéä ,íéáø ïåùìá àéä äéðù äùøôù ïåéë

à"ùøäî J Läøåúá äúîã÷ éë ,òåîù íà äéäåì úîãå÷ úåéäì

שמוע אם והיה אל שמע קדמה ìåòלמה ë"çàå ,åúåëìî ìåò åéìò ìá÷ì ùé ìë íãå÷N J
101 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Låéúåøéæâ(ç ,äãåáò)

מפיך מוציא שאתה מה לאזנך áìäהשמע úðåîàì àìà ãáìá äòéîùì ïéåëúä àìå"N J
'òîùðå äùòð' áåúëä øîàù åîë(æ ,ãë úåîù)ëúä àì äòéîù ïåùìá äæ êøã ìò àáù äî ìëåïéå

ãåçéä øòùì äçéúô ,úåááìä úåáåç J L"ìá÷ìå ïéîàäì íà éë äá

מפיך מוציא שאתה מה לאזנך à"òהשמע æë óã ,'ö øòù ,ïðçúàå úùøô ,÷çöé úãé÷ò J
á"òå

Eá"ò âé óã

ושנותיו ימיו לו מאריכין באחד המאריך úåáéúðכל ,ì"øäî J Léúéîàä ãçàä àåä 'ä éëN J
100 'à íìåò(ç ,äãåáò)
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פחתי íéðåùàøä"בר úåçôäå" åîë ,øù ïåùìN J(åè ,ä äéîçð)éúçô øá :êøò ,êåøò J L

שמים מלכות עול עליו מקבל פניו על ידיו שמעביר àìùבשעה éãë åéðéò äñëîN J
éúçô øá :êøò ,êåøòá àáåî ,ïåàâ éàä áø ùåøéô J Läðâúîå ,ãö ìëì ïáéáñî àåäùë åéðéò åàøé

שמים מלכות עול עליו מקבל פניו על ידיו שמעביר äéäùבשעה ùøôîù éî éúòîùN J
ùåøéôå .úåçåøä òáøàì åéðéò áéáñî àåäùë åéìò âéòìé àìù éáø ùùçå ,åéðôì áöð ïéî äæéà æà
:êøò ,êåøò J Líéøçà íéùòî øçà øäøäéå äðäå äðä èéáé àìù éãë åéðéò úà äñëî äéä :øçà

éúçô øá

"êåøò"פרקדן ìáà ,äìòîì åéðô :åùøéô úåôñåúå é"ùøN J(ã÷øô :êøò)î,äèîì åéðô øàá
íîçúî éë àåä øåñéàäå(òø øäøäéå)í"áîøäå .,á"ä á"ô òîù úàéø÷ 'ìäá ,ä"ä ã"ô úåòã 'ìäá)

(ç"ä æ"ô äöîå õîç 'ìäáäàéá éøåñéà 'ìäá ìáà ,íéùåøéôä 'á áúë(èé ,àë)ìò ïéã ÷ø àéáä
Låáâ

èôùîìפרקדן íéðéò J

Eãé óã

במה עשאו כאילו שיתפלל קודם לחבירו שלום הנותן éù÷כל äùî 'ø Jíúç ãéîìú)

(øôåñ÷éù í"øäî úåùøã(ñôãðá åë÷ú óã á"ç)ïøäà úéá ,ïàîìâðà ïøäà 'ø ;,à"öøú ,áå÷øèòéô)

(90 'îòïçìåùä êåøò ,ïééèùôò ìëéî ìàéçé 'ø ;(åè ÷"ñ èô 'éñ ç"åà)

במה עשאו äëøáåכאילו äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

במה עשאו ã'כאילו ÷"ñ úîàá àøå÷ J

באפו נשמה אשר ãéâîהאדם J L"'ä ãçô éðôî" àáä ÷åñôäî òééúñîå ,éåâ é÷åôàìN J
äîåìòú

שיתפלל קודם חפציו לעשות לאדם לו äåöîאסור äæá äùòù áåùçì äòåè íãàäN J
åäéìà ïéò J L'äá ïåçèá åì ïéà éë àèåç àåä ìáà ,åúéá éðáì ñðøôîù

חפציו לו עושה הקב"ה לדרך, יוצא ואח"כ המתפלל åøîàכל àìå äëøá ïåùìá åøîàN J
'ø ø"åîãà J Låúìéôúì íéã÷äì øúåî ,äìéî úéøáì åîë äåöî øáãì êìåä íà éë ,øåñéà ïåùìá

,íàèùøáìä äãåäé ìàéúå÷é(æðàö)çð 'éñ ç"åà à"ç ,å"ðùú úðù ,áéöé éøáã ú"åù

רע נקרא חלום, בלא ימים ז' הלן äöכל óã ,úåôñåä ,åäéìà éøáã ,à"øâ J Léøñåî ïåéòøN J

רע נקרא חלום, בלא ימים ז' הלן äëøáåכל äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

חל בלא ימים ז' הלן ç'וםכל ÷"ñ ,úîàá àøå÷ J

חלום בלא ימים ז' הלן åððéàכל ,ìåæìæë "àåä áùçð äîá" øîàîä éë êë åùøãù íòèN J
êåøá øå÷î ,ïééèùôò êåøá 'ø J Léøúñã éúøú íäå ,"åôàá äîùð" äæ éðôì øîàðì íéàúîà"ç)

(516 óã
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חלום בלא ימים ז' הלן éøáãכל ,õøåù ìàåé áøä J Lúåîåìçä éðéðò ìë íéøàáîä íéøôñN J
â"ñùú úðù ,äîìçà ,íø ïá íäøáà áøä ;è"ðùú ,íéìùåøé ,úåîåìç(íéãåîò á"ô÷)

רעות בשורות אותו מבשרין אין ולן, תורה מדברי עצמו המשביע äàøéכל àì øîåìëN J
è÷ìîä ì"ð J Léø÷

Eá"ò ãé óã

בבגדו וציצית בראשו תפילין לו ואין שמע קריאת הקורא ואתחנן)כל פ' הרי(זהר
בעצמו שקר עדות מעיד ìàøùéהוא éðáî àì éë åîöò ìò ãéòî íäî ììåùî àåäùë"N J

øòù ,åö úùøô ,÷çöé úãé÷ò J L"úîàä êøã ìò åòøæî àåä éøäù ø÷ù úåãò àåä éøäå .àåä
á"ò ãé óã ,çð

תפילין בלא שמע קריאת åðéáùהקורא úéøáä ìò íéãò 'á êéøö éãåäéä ìåç éîéá éëN J
ì øñç øùàëå .ïéìéôúå äìéî ,'ä ïéáìà"ùøäî J Låîöòá ø÷ù ãéòî ,ãçà å

תפילין בלא שמע קריאת Jהקורא Låéìò àø÷ð íéîù íù éøä ïéìéôú úùéáì é"ò éëN J
103 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî(è ,äãåáò)á÷òé ïåéò ;

תפילין בלא שמע קריאת é"òהקורא éë ,íãàä ìò íâå 'ä ìò íâ áñåî ,"åîöòá ãéòî"N J
áåúëë "õøàá ãçà éåâ" æéøëî 'ä íâå ,ïéìéôúáù úåéùøôá ù"îë "ãçà 'ä" åðæøëä ïéìéôúä

äëøáå äùåã÷ J Lì÷ì÷î òðîðä äæä ùéàå .å úåëøá ô"ò åìù ïéìéôúá("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

מנחה בלא עולה הקריב íéøåòùîכאילו øîåò ,ãçà àåä 'äù úåòéãåî åììä úåçðî íâ éëN J
úåèåñë íúåà ÷åãáì(.æö óã â"ç øäæ)íçìä 'á ïëå(.åö íù)ïåôö ãöî ,äìåò ïáø÷ ïéðò àåä ïëå

."êîî åàøéå êéìò àø÷ð 'ä íù éë õøàä íò ìë åàøå" ïéìéôú ïëå .à"èñ ÷ìñìíéëîåñä íéòåè ùé)

çéðé éë ïéìéôú éìá ù"÷ àø÷é êëå ,íéîé äøùò éøçà åìéôà íéëñðå äçðî áéø÷äì øùôàù ì"æç øîàî ìò

åáéø÷äì áééç éøä íéëñðå äçðî åéãéá åì ùéù éîå ,àëéìãá øåîà ÷ø äæ éøä ìáà .úåòù äîë øçà ë"çà

(ãéîäëøáå äùåã÷ J L("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

נסכים בלי וזבח מנחה, בלא עולה הקריב áéø÷îùכאילו íùë éë ,äìåò ãéì äçðî øéëæäN J
åòäåìéàë "áéø÷ú éë ùôðå" áåúë äçðîä ìò êë ,øùáá ÷ìç åì ïéà éë íéîùì åáì éøä äì

íéëñð àìéîî .åùôð áéø÷ä("ùôð" áåúë àì íìöà)à"ùøäî J Lçáæì úåëééù

נסכים בלי וזבח מנחה, בלא עולה הקריב á'כאילו ïàë ùé éë ?íéìùî 'á åøîà òåãîN J
;íéëñð àìá çáæå ä"ã á÷òé ïåéò J Lúååöî ìåò ìò äéðùäå ,íéîù úåëìî ìåò ìò úçàä ,úåéùøô

åäéìà ïéò

Eåè óã

שמים מלכות עול עליו שיקבל וכו'שלמההרוצה צרכיו ויעשה יפנה ,åôåâ ìëáùN J
J Lïåøñçá íà éë úåîéìùá ìá÷ àìù àöîð äàåö àöî åðèá íà ìáà .íéîù úåëìî ìåò ìá÷é

,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù(õ"ë øéàî áøä 'ãäî)ãô÷ à÷ñô ,ïéìåç úëñî á"ç
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ידיו ויטול צרכיו ויעשה יפנה שלמה, שמים מלכות עול עליו שיקבל øåàéáNהרוצה J
â÷ øîàî ,íéøôà úåììåò J Lùøã ô"ò

וכו' צרכיו ויעשה יפנה שלמה, שמים מלכות עול עליו שיקבל êøèöéהרוצה íà éëN J
úåëìî ìåò úìá÷ ìù ãçà óöø ïàë ïéà ,àñëä úéáì úëìì éãë äàéø÷ä òöîàá ÷éñôäì êë øçà

á÷òé ïåéò J Läîéìù íéîù

שלמה שמים מלכות åעול ,áë äàúéìú ,÷ìá ,åäéìà úøãà à"øâ J Läùòîáå øåáéãáN J

שלמה שמים מלכות äëøáåעול äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

שלמה שמים מלכות ëøעול 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,÷åãö 'ø J

שלמה שמים מלכות áåèäעול ìòåô .úåäåìà 'á å"ç ùé éë åøáñ ñøôá éùåâîà úë éðáN J
ùéù éøä .òøäå úìåñôä úà åôåâî àéöåäì íéã÷î áåèá ÷áãðä äæä ììôúîä ïàëå .òø äùòé àì
íéðùøãä äðäå ä"ã èì ïéøãäðñ ìò ,òãéåäé ïá J Läîéìù íéîù úåëìî ìåò åäåæå .ãçà ìòåô ÷ø

(æéîøåäà äéì ÷éáù éëéä ä"ã éøçà)

ו)"בנקיון" כו, דמנקי(תהלים מידי כל àø÷îáכתיב, "ïåé÷ðá" äìîäù ,àáøòî éðá úîëçN J
Läùøã íùì äàá ïëìå úøúåéîë

כפי" בנקיון ו)"ארחץ כו, àø÷îä(תהלים êùîäá áéúëãë ,äìéôúì äðëäì êééù äæ ÷åñôN J
"êúéá ïåòî éúáäà 'ä ,êéúåàìôð ìë øôñìå äãåú ìå÷á òéîùì"(çJæ ,åë íéìäú)á÷òé ïåéò J L

כפי" בנקיון äîéîùä""ארחץ åéôë ùåøôéå" áéúëãë ,äìéôúì äðëäì êééù äæ ÷åñôN Já"éäã)

(âé ,åá÷òé ïéò ìò ,óñåé õò J L

כדלהלן המלקט: ע"ב)נ"ל טז שכתוב(דף שם: יעקב" "עיון וכדברי תפילה. זו כפי" אשא "בשמך :

בשמים" אל אל כפים, אל לבבנו מא)"נשא ג, ומצלי(איכה ידיה פכר רבא וכן ע"א). י (שבת

Eá"ò åè óã

רחם" ועוצר 185"שאול 'â úåãâà ,ì"øäî J Läæá ùéù øîåçå ì÷ øåàéáN J

שאול וכו' תשבענה לא הנה מים""שלש שבעה לא ארץ רחם טו–טז)ועוצר ל, (משלי
רחם? אצל שאול ענין מה úåðîìוכי êéøö äéä óåñ ìë óåñ éøä ?åæ àéä äìàù åæéàN J

á"ò åè úåëøá ,úåãâà ìò à"øâ J L"ìåàù"ì êåîñ "õøà" ì"ö äéä àìà ?äùìùä

רחם" ועוצר äéåää?"שאול úìéçú àåä íçøå ,äéåää ÷ñôä àåä ìåàù éøä ìàù äù÷îäN J
íéä úåéìâøî J Läîùðä úéåä äìéçúî óåâä ãñôä é"ò éë ,ãçé íéøåù÷ éë äðòå

רחם" ועוצר øîàð"שאול äæ ãöéë ìáà ,òáùú àì "õøà" ãöéë åðì ïáåî éë ãçé åøëæåäN J
à"ò áö ïéøãäðñ ìò à"ùøäî J Làéöåîå ñéðëî ïéðòì äæì äæ íéîåã íä ãåòå ?íçøå ìåàù ïéðòì

ìåàù ïéðò äî éëå ä"ã
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רחם" ועוצר äëøáå"שאול äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

רחם" ועוצר à"øâ"שאול J(æè ,ì éìùî)

קולות בקולי ממנו שמוציאין דין אינו קולות, בקולי בו שמכניסים øîåìëNשאול J
ã"éø úåôñåú J Løôåù úòé÷ú äéäú íéúîä úééçú úòá

שדי "בפרש דכתיב גיהנם לו מצננין באותיותיה ומדקדק שמע קריאת הקורא כל
בצלמון" תשלג בה טו)מלכים סח, úåéúåà(תהלים ïúåàá ÷ã÷ãîå ùéøôî äúàùë ùåøéôN J
éãù úåëìî ïäá ùéù úåáéúå(òîù úàéø÷),åá íéðåãéð úåîåàä éëìîù íðäéâ åúåà ,äá íéëìî ,

ùåøô :êøò ,êåøò J Lïðöú øîåìë ,âìùú äá

את לך ותצנן תשלג ימלוכו מלכים בה אשר התורה בצלמון, "תשלג פירש: ורש"י המלקט: הערת

המות" צל

גיהנם לו מצננין באותיותיה ומדקדק שמע קריאת הקורא úåéúåàäכל ïéá ãéøôäì ùéN J
äøùò ,åðàôî ò"îø J Líé÷åã÷ã ãåò íâå .ïè÷ øôñîá ,íéùù àéøèîéâá ïäå ,åæì åæ úåîåãä

æ à÷ñô ,'ä úåàáö øîàî ;æé ÷øô à"ç ,éç ìë íà ,úåøîàî'ãäî ,"úåøîàî äøùò íåìùú" øôñá)

(àîJî 'îò ,æ"ðùú úðù ,çîù áì

גיהנם לו מצננין באותיותיה ומדקדק שמע קריאת הקורא ø÷éòäכל äøåú ãåîéìáN J
úàéø÷ àéä ø÷éòä ïàë ìáà äðååë ë"â íéëéøö íðîà òîù úàéø÷á ìáà .äúâùäå äúðáä àåä

103 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Líðäéâå ïåøñçå øãòä íåù ïéà æàå .äîéìù(è ,äãåáò)

גיהנם לו מצננין באותיותיה ומדקדק שמע קריאת הקורא å'כל ÷"ñ ,úîàá àøå÷ J

גיהנם לו מצננין באותיותיה ומדקדק שמע קריאת הקורא äãî.כל ãâðë äãî àéäN J
èìåù àåäù ïåéë,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä ;åäéìà ïéò J Läðååëáå ïåúéîá àåø÷ì åîöò ïðöîå åçåøá

ìàøùé øåàî

גיהנם לו ãòמצננין åì íéðéúîî íðäéâì åàåáá êë ,øäî àåø÷ì æôçð åðéàå ïåúî àåäù åîëN J
á÷òé ïåéò J Lùàä ïðèöéù

גיהנם לו åì÷éמצננין äîì ,òùø àåä íàå ?íðäéâá äùåò àåä äî ,÷éãöá øáåãî íà ò"öN J
íéøáåòù íé÷éãöá øáåãîù äæì áåùéäå ?ïéãë òîù úàéø÷ àø÷ù éðôî ÷ø íðäéâ éøåñé åéìò
íìùä ç"ìö J Líùðåò óåñì áåø÷ ïîæ òéâäù úåîùð ïúåà íùî úåìòäìå ìéöäì éãë íðäéâá

גיהנם לו à"øâäמצננין íùá ,íòåð éøîà J

גיהנם לו LáNמצננין àøåáä úåàéöî LàN íä äðåîàä éø÷éò úùìù éë òáå÷ "íéø÷éòä øôñ"N J
ùãåç á"é ãò ÷ø ïåãéð ìéâø òùø .òùøì òùø ïéá ìãáä ùéå .ùðåòå øëù LâN äøåúä úåúéîà

(úåéåãò ,äðùî)"äáëú àì íùéàå" ,úåøåã éøåãì ïåãéð øôåëå ñåøå÷éôàå ïéî ìáàæé äðùä ùàø)

(à"òéðôî íà óà ïëìå ,ì"ðä úåãåñéä 'â ùé íù ,äá áåúëá ïðåáúîå òîù úàéø÷á àøå÷ä ïëì .
øåë J Líùî åäåàéöåéå íðäéâ åì åððöé íäá ïéîàî àåäù ïåéë ìáà ,íðäéâá äéäéù éåàø åéùòî

áäæì("éèå÷ì øúá éèå÷éì"á àáåî)
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גיהנם לו èôùîìמצננין íéðéò J

גיהנם לו מצננים באותיותיה, ומדקדק שמע קריאת הקורא ÷àøåכל íãàä øùàëN J
é"òå .äìî ìë ìù ïëåúá ïðåáúäì éàðô åì ùé ,äúåîéìùá äìî ìë àèáì øäæðå ,úåðéúîá

è÷ìîä ì"ð J Líãàä úåââù ìò àåáì íéãéúòä íðäéâ éøåñé úà ùéì÷î ,åæ úåððåáúä

לנחלים אהלים נסמכו æèלמה óã ïééò J

Eæè óã

לנחלים אהלים נסמכו á"òלמה ä÷ ïéøãäðñ ìò à"ùøäî J

לנחלים אהלים נסמכו íéðéòלמה çúô ,à"ãéç J(äðååë éìá ìáåè åìéôà)

לנחלים אהלים נסמכו éôåìçåלמה ?íéîùá åà ìäà ïåùì àåä "íéìäà" íà øåøéáN J
àéJé ÷"ñ å ,ãë øáãîá ,äîéîú äøåú J Làøîâá úåàñøéâ

לנחלים אהלים נסמכו äøåúלמה ãåîéìù àø÷îäî äéàø àéáäì ì"æçì äî íåùî ò"öN J
,úéããö äðååë íùì àìà äîùì ãîåì åððéà åìéôàù ãîìì åàá àìà ?úåëæ óëì íãàä úà äìòî

øåàéá êéøö äæå ä"ã å ,ãë øáãîá ,äëøá úôñåú J Lúåëæ óëì åàéáäì åì ìéòåé

מדרשא דבי מלתא ואשמע איזיל והכי אדהכי אמר גננא, ליה קטרין קא åàáNהוו J
äðåáä J Läøåú øáã ãåò òåîùì éãë éåðô òâø ìëá ùîúùäì íãàä ìò ãöéë ãîìì ì"æçéùøôîî)

(óãä ìò "á÷òé ïéò"

Eá"ò æè óã

הוא כשר עבד øáãאם áçøä âé ,á úéùàøá ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J

חמין ìàåîùבחמי éðéò J

א קורין לשלושהאין אלא àñëäבות êåîñéù åîë ,åéìò êîñð ïìéàäù íéùøù åîë íäN J
âé ,áì úåîù ,äéøà øåâ ,ì"øäî J Líéìâøä ìò

לשלושה אלא אבות קורין íéäìàאין úéá ,è"éáîä J(ç ,äìôú)

לשלושה אלא אבות קורין 73אין íééç êøã ,ì"øäî J(íúòééñî íúåáà úåëæ ,á"ô)

לשלושה אלא אבות קורין äáéðâáאין ùôúðä íãà éë ."úåáà" ïéøå÷ ïéà íéèáùì ìáàN J
.íéøçà ìùî øúåé åùðåòá øéîçî èôåùä íéîòôì íòá ãáëð åéáà äéä íà ,èôåùä éðôì àáåäå
÷çöé íäøáà úåáàä êë .íùàðä ìù åùðåòá ì÷é àåä ,èôåùì íâå øåáéöì áéèéä åéáà íà ìáà
.íéèáùä ìöà ïë ïéàù äî ."úåáà úåëæ" ùé íìöà ïëìå íäéàöàöì òéùåäì 'ä çéèáä á÷òéå
àáåä ,ãéá æòä J Líéèáùä ìöà äùòð àìù äî "íéðáì ïîéñ úåáà éùòî" íéé÷úä úåáàä ìöà

"éèå÷éì øúá éèå÷éì"á
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לשלושה אלא אבות קורין íéé÷úäאין úåáàä ìöà éë ."úåáà" ïéøå÷ ïéà íéèáùì ìáàN J
øúá éèå÷éì"á àáåä ,íéä ééà J Líéèáùä ìöà äùòð àìù äî "íéðáì ïîéñ úåáà éùòî"

"éèå÷éì

לשלושה אלא אבות קורין ãòאין íäéàöàöá òéâä íäî ãçà ìë ìù ãçåéîä çëä éëN J
÷åãö 'ø J Líäéàöàö ìëì ìéçðäì íéøçà íé÷éãö ìù íçåëá äéä àìù äî ,úåøåãä ìë óåñ

çîø 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,ïäëä

לשלושה אלא אבות קורין úåéãòáאין éøäù ò"öN J(ã"î à"ô)úåáà" éàîùå ììäì åàø÷
äáø úéùàøáá ïëå ?"íìåòä(ã ,äð)"íìåòä úåáà òáøà" íù íéøåá÷ù òáøà úéø÷ ìò åøîà

(ïåùàøä íãà ììåë)ìáà ."íìåòä úåáà"ì ,íúñ "áà" ïéá ìãáä ùéù ÷ìéç ïéãîò é"ø àìà ?
à"áèéøä(à"ò åî úåîáé ìò)Làçéð äæáå ,äìéôúá äøëæä ïéðòì ÷ø åøîàð ïàë ì"æç éøáãù òá÷

ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J

לארבע אלא אימהות קורין ואין לשלושה, אלא אבות קורין ùøãîáאין éøä ò"öN J
úåäîéà ùù ãâðë àñëì úåìòî ùù ,'à äáø øúñà(äôìæ ääìá äàì ìçø ä÷áø äøù)éôìå .

ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Làçéð ,ì"ðä à"áèéøä

בחיי" אברכך ה)"כן סג, 103(תהלים 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(è ,äãåáò)

שמע קריאת זו בחיי", אברכך ãåîéì"כן àéä òîù úàéø÷å ,íééç íãàì ùé äøåúä é"ò éëN J
äîåã àåä äòðëää é"ò éë .äìéôú åæ ,"éùôð òáùú ïùãå áìç åîë" .äøåúåîöò úà áéø÷äù

à"ùøäî J Lçáæîä ìò ïùã äùòð áìçä éøäå ,ïáø÷

בחיי" אברכך äîåìòú"כן ãéâî J

צלותיה äëøáבתר J Läãéúòä äìåàâä ìò ïäù ïàë úåèøåôîä úåìéôúä ìë éë øàáîN J
äùåã÷å

בפורינו Läðéáìשתשכן åðéáù íéøáãáå ,åúâåæ íò úéá íåìù ìò äìéôú øîåìë ,àéøåô ïåùìN J
ã"é à÷ñô ã"ô úåëøá éîìùåøé ,åäéìà úãâà J

לבבנו יחול ונמצא íåéá,ונשכים êéøçàî øåñì äìéìä øåäøäá òøä øöé åðéìò øáâúé àìù"N J
é"ùø J L"êì ìçéî åðéááì àöîð ø÷á ìëá íéëùðùë àìà

לבבנו יחול ונמצא óìçúäìונשכים äîùðì øùôà äðéùá"N Jïá" éøáã ïééò :è÷ìîä øîà)

("éåâ éðùò àìù" úëøá ìò ,á"ò âî úåçðî ìò "òãéåäéêãéá" øîåàù éîì óéìçî åðéàå ïîàð ä"á÷ä
÷åãö 'ø J L"óéìçäì ìëåé ,âäåð åâäðîë íìåòå ,äø÷î ìëäù áùåçù éî ìáà ."éçåø ãé÷ôà

â à÷ñô úìéçú ,äìéì éñéñø ,ïäëä(çìø à÷ñô ,"÷éãöä ú÷ãö" ïééò ,ãåñ ô"ò ùåøéô ãåòå)

לבבנו יחול ונמצא ìàåîùונשכים éðéò J

לבבנו יחול ונמצא åäéìàונשכים ïéò J

לבבנו יחול ונמצא èôùîìונשכים íéðéò J
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בבשתנו åìשתציץ ïéìçåî ,äá ùééáúîå äøéáò øáåòäN J(á"ò áé úåëøá)åðàù àð õéöúå
à"ùøäî J Låðì íéâòåìä úåîåàäî åðúùåá åúðååë åà .åðéúåàèçî íéùééáúî

ברעותינו ותביט בבשתנו øîàðNשתציץ J(á"ò áé úåëøá).åì ïéìçåî åéúåðåòî ùééáúîäù
éðôì åðéúåòøá äìéçú èéáú ìàå .åðéúåøöî åðìéöú àìéîîå äìéçú åðúùåáá õéöúù ù÷áî ïëì

íìùä ç"ìö J Låðúùåáá õéöúù

בבשתנו äîåìòúשתציץ ãéâî J

בעוזך ותתכסה ברחמיך Låéúåãîáותתלבש óèòúé 'ä øîåìë ,ùåáì ìù úåðåùì íä åìàN J
à"ùøäî J

בחנינותך ותתאזר בעוזך ותתכסה ברחמיך éãëותתלבש ,úåãîä úåùáìúä øãñN J
ïåâä åðéàù ô"òà "ïåçà øùà úà éúåðçå" úãîá ùîúùú øîåìë .ïéãä úãî ìò åøáâé íéîçøäù

(.æ úåëøá)íìùä ç"ìö J L

מאבותינו נכלם ולא נבוש ולא נחטא שלא מלפניך רצון á÷òéיהי ïéò ìò ,óñåé õò J

לבנו ידוה ואל אומנותנו, תורתך L"àéåãשתהא ìéè÷ ïéøáéâ éøáâã ,êáìá àéåã ìéòú àì"N J
J(á"ò ÷ ïéøãäðñ)

וכו' שלום של חיים ארוכים, חיים לנו á÷òéשתתן ïéò ìò ,óñåé õò J

וכו' שלום של חיים ארוכים, חיים לנו éëשתתן ,åìà úåù÷á éúù óåøéö øàáì øùôàN J
äð÷éæä úåìçî úîçî åéúåîöòá íåìù ïéà ,äáøä ï÷ãæî íãàä øùàë,àèçä ïéðòì áåúëù åîë)

(ã ,çì íéìäúè÷ìîä ì"ð J L

ויר תורה אהבת בנו שתהא חיים וכבוד, עושר של שמיםחיים "øùåòאת ù÷á ãöéëN J
øùåò éðá íä íéãîåìäù åàøéùë ,äøåúä ãåîéì éøçà åäðé úåéøá äáøäù äöø àìà ?"ãåáëå

åäéìà ïéò J Lãåáëå

לטובה לבנו ø'משאלות J Lúåîãå÷ä úåëøáä êåúî ì÷ì÷úð àìù ,"äáåèì" úìî úôñåúN J
÷éãö éøô ,ïäëä ÷åãö(12 óã âé úéùàøá)

פנים ומעזות פנים מעזי íéøçàשתצילנו åàéöåé àìù ïåùàøä àìà ïåùì úåìéôë ïàë ïéàN J
ãåã 'ø J Líéøçà ãâð íéðô úåæòá ìùëäìî éðà ìöðàù éðùäå ,äîåãëå øæîî éðàù æòì éìò

"óñåé õò"á àáåî ,íäøãåáà(á÷òé ïéò ìò)

פנים מעזי 203תצילנו 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(á ,äùåá)

פנים ומעזות פנים מעזי שתצילני וכו' רצון íðéàùיהי íãà éðá ùé .úåìéôëä øåàéáN J
"íéðô úåæò" ìáà .åäùéî ãâð íä íéæéòî ,äéôåðë íäå íéòééñî íäì ùéùë ìáà íîöòá íéæò

15 à úåãâà ,ì"øäî J Lúåæòä úãî åá ä÷æçù éãéçé íãàá óà øáåãî

הרע מיצר 125תצילני 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(á ,øöéä çë)
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מטה של ובפמליא מעלה של בפמליא שלום úåîåàäשתשים éøù ïéá àåä ïåùàøäN J
øáåãî éðùäå .åðîìåòá úåîåàä ïéá úåîçìî úåöøåô íäéðéáù äøâéú éðôîù ,äìòî úåîìåòá

é"ùø J Låðéðéáù íéîëçä úøåáç ìò

מעלה של בפמליא שלום ãçàשתשים ùøåùî íäù úåîùð 'á íéîòôì éë ì"æéøà áúëN J
ù÷á ïëìå .äæ íò äæ íéáéøî íäéúååöîî íéàøáðä íéëàìîä íâù íøåâä äæå ,äæ íò äæ íéáéøî
åéäéù íéîçø ù÷áé íìåòì ä"ã óåñ á"ò ãî óã ïéøãäðñ ìò òãéåäé ïá J Líåìù íéùú ,ïàë

åçåë úà ïéöîàî ìëä

Eæé óã

אורה בקרן שתעמידנו רצון äîåãיהי äæù ùùçå ,ïééã ìù ãé÷ôúá äéä éøãðñëìà 'øN J
íìùä ç"ìö J Lúåðòøåôå äòøì åà ,äáåèå äøåàì ùîùì ìåëéå æåò ïø÷ì

חשכה בקרן תעמידנו ואל אורה בקרן שתעמידנו רצון äàøðåיהי éåìâá åðúéà âäðúúùN J
êúçâùä ãé äàøð àìå "âäåð åâäðîë íìåò" åðá âäðú àìå .äøåà äàøð äæáå ,åðéìò êúçâùä ãé

íéä ééà J Låðì äëùç éäåæå ,åðéìò

חשכה בקרן תעמידנו êùåçואל íìåò äðåùàøä åúùà äúîù éî à"ò áë ïéøãäðñ ô"ò 'éôN J
ùáã øåöî J L'åëå "åðáì äåãé ìàå" åúùà éîé úåëéøà ìò ïàë ììôúî ïëìå ,åãòá

וידוע רצונךלפניךגלוי לעשות áãNשרצוננו Jéë ,ä"á÷ä éðôì ÷øå êà òãåéå éåìâ äæ ø
äæ ïåöø íéðéòäî äøéúñî íäéùòî úåòùø ìàøùé éðáî äîë ìöà,ïéùåøéâ 'ìä ,í"áîøä áúëù åîëå)

(ìàøùé ìù åðåöø úîàá äî ,á"ôèî úåà ,äìéì éñéñø ,ïäëä ÷åãö 'ø J Líéé÷ äæ ïåöø ìáà .(107);
é à÷ñô ,íéùåã÷ ìàøùé(121);(138J139 'îò ,íéùåã÷ ìàøùé ;125 'îò ,äìéì éñéñø ,äëøá øä 'ãäîáå)

שבעיסה שאור מעכב? èôמי øîàî ,íéøôà úåììåò J Løåàùì äîåã òøä øöé ãöéëN J

גליות ושיעבוד שבעיסה שאור מעכב? ïéã,מי úåéäì éøãðñëìà 'ø úà ãéîòä êìîäN J
ïðåàúäå .÷öáä úà äçéôúîä øåàùì äîåãá ,áìä úåäáâì åúåà àéáé äæ ãé÷ôú àîù ùùç àåäå

íìùä ç"ìö J Lïééã úåéäì êìîä ìù åðåöø íéé÷ì óåôë àåäù åéìò àéáä úåéìâ ãåáòéùù

גליות ושיעבוד שבעיסה שאור מעכב? òåöéîäמי êøãá êúåà ãåáòì åððåöøN J'ìä ,í"áîø)

(à"ô úåòéãêåãëã úåàéáîù íéåâä úåøöå ;çåø úåñâ àéáîä äñéòáù øåàù ìù äåàâ ?áëòî éîå
à"ùøäî J Lòåöéî ïàë ïéàå ,ùôð

שבעיסה שאור מעכב? èî;מי ,ãî úåà÷ñô ,133 ,107 äìéì éñéñø ,÷åãö 'ø Jøä 'ãäî)

(155 ,125 'îò ,äëøá

אני הרי וכו' נוצרתי לא כאילו שנוצרתי ועכשיו כדאי, איני נוצרתי שלא עד אלוהי,
בושה מלא ä"á÷äùככלי äîî àéä êëì äéàø .åá êøåö íìåòì äéä àì àøáð íãàäù ãòN J

ùøãðë úååöî éúîéé÷ àìå àøáðù åéùëòå ."éàãë éðéà" àø÷ðä åäæ .àåää ïîæä ìë åúåà àøá àì
á"ô úåëøá à"ç ,äéà ïéò J Lïëåú éìá éìëë éúøàùð .éúøöåð àì åìéàëå ,éàãë éðéà áåù ,éðîî

æîJåî úåà÷ñô
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הרבים ברחמיך äîåìòúמרק ãéâî J

כעפר ונפשי תידום; נפשי ולמקללי מרמה; מדבר ושפתותי מרע; לשוני נצור אלוהי,
תהיה åäéìàלכל ïéò J Lïøåàéáå úåðçú 'ã ïàë ùéN J

תהיה לכל כעפר ונפשי וכו' לשוני נצור à"îאלוהי, ã"ô ,íééç çåø ,ïé'æåìå íééç 'ø J

תהיה לכל כעפר íéðéòנפשי çúô ,à"ãéç J Líéòøæìå ïéðáì ìéòåîä øôòN Jíùá .ãð ïéáåøéòì)

("äîëç úéùàø"

תהיה לכל כעפר ונפשי תידום, נפשי áåèולמקללי àìà ?íéèôùîä ïéá øù÷ äîN J
ïëìå .÷ôàúäì åì äù÷ ,íúìòîî äìåãâ åúìòîù àåä òãåé íà ìáà .åéìì÷îì äðòé àì íãàäù
íéä ééà J L÷åúùé æàå ,íéøçà ìåî øôò àåäù áåùçì ,åîöò úìòî úà ïéè÷éù àéä äæì äìåâñ

("éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî)

קרבן ומביא חוטא אדם קיים, המקדש שבית בזמן לפניך וידוע íéøàáîגלוי ùéN J
ïéàù åéùëòå .åúøåîú àéáîù àìà äéìë áééç äéä åîöò àåä éë ,íãàä íå÷îá àá ïáø÷äù

à"ùøäî J Låæ äðååëá åîãå åáìç èòîé ,ïáø÷

ודמי חלבי éãö÷מיעוט éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J('ã ë"äåé áøò 216 íéøáã)

למות אדם 64סוף 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(åè ,äøåú)

למות אדם סוף הכי אמר דאיוב ספרא מסיים הוה כי יוחנן ïàë,ר' úåìàù äîëN J
ä"îú óã äðùé 'ãäî ;äñøúJãñøú 'îò á"ç ,ìåëùà 'ãäî ,ïéãîò é"ø øåãéñ J Lïäì áåùéäå

(éðù íåéì ,úåãîòî)

למות אדם סוף הכי: אמר דאיוב ספרא מסיים הוה כי יוחנן øîåìר' øøåòúä äîìN J
íäì ïéà íé÷éãöäå "íéîé òáùå ï÷æ" åéìò øîàð ãöéë ìàù éë ?áåéà øôñ óåñá åãåîéìá ÷ø úàæ

íìùä ç"ìö J L?úååöî ãåò íéöåø éë òáåùá úåéäì

עומדים הם למיתה והכל וכו' למות אדם óåñáìסוף äúéî ùé éë ,äìåôë àéä ïåùìäN J
á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà á÷òé 'ø J Líéìëå íéëìåä íãàä úåçåë éë ,úòä ìë ùéå

עומדים הם למיתה והכל לשחיטה, בהמה וסוף למות, אדם úìá÷îסוף äîäáäù åîëN J
íìåòì äìòúé åúúéîá íãàä ïë ,"íãà" úìòîì äìòúå íãà éðá é"ò ìëàéú éë äúèéçùá éåìéò

àø úåéäì ïðåëúäì åéìòå .øúåé áåè àåäùíéðéòì äåàú J Lêëì éå

עומדים הם למיתה והכל לשחיטה, בהמה וסוף למות, אדם íééñùëסוף à÷åã äîìN J
éðò úçðî J L?êë øîà áåéà øôñ("øðì êåøò" øáçîî)íéèôùî úùøô úìéçú(à øåè çë óã)

עומדים הם למיתה והכל לשחיטה, בהמה וסוף למות, אדם íéîòôסוף 'á øæç òåãîN J
åäéìà ïéò J Läæì áåùéäå ?úåîì åôåñ íãàäù ïéðòä ìò



úåëøá úëñîæé óã145

בתורה ועמלו בתורה שגדל מי ë"ôòàåאשרי ,äøåúä ïî åì äàá åúìåãâù íãà éøùàN J
,ãåôñì úò ,â"ò ùåøã úìéçú ,íéúòì äðéá J Läøåúá åìîò ïééãò àìà åãåîéìî ÷éñôî åðéà

ãôñäì 'á ùåøã úìéçú(áöú óã)

בתורה ועמלו בתורה שגדל מי éçאשרי ìë éðéò J

העולם מן טוב בשם ונפטר טוב בשם וגדל ליוצרו, רוח נחת íãàועושה ìò øáåãîN J
Lãáìá "áåè íùá øèôð"ù äáåùú éìòá ÷ø àìå "áåè íùá ìãâ" ,åúìéçúî áåè íù åì ùéù

úåëøáã éìéî J("éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî)

טוב בשם ונפטר טוב בשם êéùìàגדל î"ø J(é ,äë úåîù)

טוב בשם ìáàוגדל .øåáéöä ìò äðîúðù åà øéùò àåäù éðôî áåè íù åì ùéù íãà ùéN J
ã÷ù éðôî íäéìò øåáéöä åäåìãâù íãà éøùàáåè íù åì ùéù äæì í(åãé÷ôú úîçî àìå ,íöòá)L

íìùä ç"ìö J

וכו' דרכי את לדעת נפשך ובכל לבבך בכל íãàäגמור ìò ìèåî ,åúòéñå í"áîø éôìN J
íà ìáà ."êááì ìëá øåîâ" åäæå .åéëøã úòéãéå åúìåëéå åãåçé ,'ä ìù åúåàéöî úòéãéá ìéëùäì
éúìã ìò ãå÷ùìå" øîà äæ ìò .åúòã ìò äìòù äî ìèáé ,äøåúá øîàðä ãâð øáã åãåîéìá ùé

à"ùøäî J L"éúøåú

ה"ב) פ"ד ברכות טוב(ירושלמי לב לנו ã"éותן à÷ñô ã"ô úåëøá 'ùåøé ,åäéìà úãâà J

בריה וחברי בריה אני דיבנה דרבנן בפומייהו ïéàמרגלא ,íìåò éãåñé íäù ô"òà"N J
(íéîëçä),äøåú í÷éæçäá íîöòì äáåè íé÷éæçî(àìà)äéøá éðà .åðà úåéðîåà éìòáë íéøîåà

'á à÷ñô ,ìâøî :êøò ,êåøò J L"äéøá ïîåàäå

בריה וחברי בריה äøåúאני úãîì íàù .'åëå íîöò úà ïéè÷äì äúéä íéîëçä úðååë"N J
íëç íà' åéìò øæâð åîà ïèáá åúøéöé úìéçúîù .úøöåð êëì éë ,êîöòì äáåè ÷éæçú ìà ,äáøä

'ùôè åà(á"ò æè äãð)äîå .úåàâúäì êì ïéà ,'ä êì ïúð íëç áìù øçàîåêøáç ìò øàôúäì êì
íà åôë òéâéî äðäðä ìåãâå .'åëå 'åëå äðáé éîëç ì"ðä íéîëç éøáã àåäå ?äîëçì äëæ àìù
ãçàå äáøîä ãçà' åðãîìù .åéã ,åúâùä éôë ãîåìù äî ,'ä úàøéá èòî áåè .íéîù àøé àåä

'èéòîîä(à"ò é÷ úåçðî)äåðòå øñåî ìù ãåîéìå .éìù äáåøîä úà ÷éæçî åìù èòåî ïë íà .
úåãîòî ,äðùé 'ãäî ;ä"òøú 'îò á"ç ,ìåëùà 'ãäî ,ïéãîò á÷òé 'ø øåãéñ J L"øáãä ïåëðå ,àåä

á"ò æîú óã ,éùéìù íåéì

בריה וחברי בריה ïéàאני .'äì íéðá íéàø÷ð åðéðù éë ,äøåú éðá íðéàù íéãåäé úåæáì ïéàN J
ïá J Läðåîàá íäìù ïúîå àùî é"ò íééðçåø íéðå÷éú íéùåò íä íâ éë ,íäéìò øàôúäì äî éì

òãéåäé

שלום ומרבה חימה, ישיב רך מענה ביראה, ערום אדם יהא ééáàלעולם à÷åã òåãîN J
äæ øîàî øîàù àåäïëåú ìà øîàîä ìòá úåëééù äî øàáî øáçîä åæ àéâåñáù íéøîàîä áåøá ïëå)

(øîàîäåäéìà ïéò J L
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למטה ונחמד למעלה אהוב אדם äîëçáå,שיהא ÷ãöá íäéùòî ìëù íéîëç íéùðà"N J
êåúîå "äèîì ãîçð" àø÷ð äîëçá åúâäðäù äæå .'åëå úåéøáä éðéòá íéãîçð íä êë ìéáùáå
íéîëç ä"ã âé ,à íéøáã ,äéøà øåâ ,ì"øäî J L"úåéøáä ìò íéìáå÷îå íéòîùð íäéøáã åéäé êë

íéôåñë

מעולם שלום אדם הקדימו ï"øלא ô"ò ,åì äðåòùë íåìù åì ìéôëäì êøèöé àìù éãëN J
à"ð íéãéñç øôñ J Lä"ô óåñ ïéèéâ(úåéìâøî ïáåàø áøäì "øäæ éøòù" ïééò)

מעולם שלום אדם הקדימו èðלא 'éñ ,òáù øàá ú"åù J Lì"ðëN J

מעולם שלום אדם הקדימו 194לא íééç êøã ,ì"øäî J(íåìù íéã÷î ,ã"ô)

מעולם שלום אדם הקדימו èôùîìלא íéðéò J

טובים ומעשים תשובה חכמה תכלית דרבא בפומיה úìîמרגלא åîéã÷ä òåãîN J
óñåé õò J L"íéáåè íéùòî" éðôì "äáåùú"(á÷òé ïéò ìò)'ø çéâùîä ;úåëøáä ïééòî íùá

äô÷ 'îò ,íéàøåð íéîé ìò ,ìà÷æçé øåà ,ïééèùðéååì ìà÷æçé

באביו 48בועט ,20 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(á ,'ä úáäà :á ,'ä úàøé)154 íééç êøã ;,â"ô)

(äàøé ïéà äîëç ïéà íà"äìåâä øàá" óåñá ñôãð 30 äøåúä ìò äùøã ;

עושיהם" לכל טוב י)"שכל קיא, "לעושיהם",(תהלים אלא נאמר לא "לעושים"
לשמה שלא לעושים ולא לשמה äìîäîלעושים äùøãä äúåà ùåøãì øùôà éà òåãîN J

äîöò àéää äåöîä úà ï÷éúå ìòô åìéàë äåöî íéé÷îä àìà ?"íéùåòì"(à ,àáú ,àîåçðú)J L
åäéìà ïéò

לשמה שלא העושה 320וכל ,173 íééç êøã ,ì"øäî Jìëä ,å"ô :ãîìì úðî ìò ãîåìä ,ã"ô)

(åãåáëì àøá

לשמה שלא העושה äîùììוכל àéáäì ãéúòù ô"òà ,äîùì àì ìò ùðòééN Jç"ø íùá äæ)

(òåøæ øåà÷éãö éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J L(à ,íéèôåù 95 éùéîç ÷ìç)

לשמה שלא העושה øéúäìוכל íðåöø éë ,÷åçã ïôåàá íéøéúä íéàéöîîù åìàì íúðååëN J
äãù éîåøî ,á"éöðä J Läî øáã

אכילה בו אין ã"áàø;עוה"ב ù"ééòå ã"ä ä"ô äáåùú 'ìä ,í"áîø Júåéìâøî ïáåàø áøäå)

(í"áîøì íéáø ïéëåîéñ àéáî "øäæ éøòù"á

אכילה בו אין çî÷ä,עוה"ב ãë ;åè ,ì íéøáã ,ééçá åðáø J(óåñ)'ä ãåçé

אכילה בו אין 313עוה"ב ,308 ,152 ,119 íééç êøã ,ì"øäî J,â"ô ;ïåáøòá ïåúð ìëä ,â"ô)

(íééç úðúåðù äøåú äìåãâ ,àîñ÷ ïá éñåé 'ø ,'å ÷øô ;ãçà ïçìåù ìò åìëàùàë ,à úéùàøá ,äéøà øåâ ;
áé ,çé úåîù ;áð à÷ñô ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî ,"äá÷ðä âøäå" é"ùøá íéìîä ìò

אכילה בו אין 460,עוה"ב óã äðùé 'ãäî ;èëù óã á"ç ,ìåëùà 'ãäî ,ïéãîò é"ø øåãéñ J
÷ìç 'ô ïéøãäðñ ìò "íéîù íçì" äðùîä ìò åøôñá ãåòå ;úáùä íåéì ,úåãîòî
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אכילה בו אין éðôîעוה"ב åéìò ïðåìúä ã"áàøäå .á"ä ç"ô äáåùú 'ìäá úàæ øàéá í"áîøN J
úééçú úøâà"á åæ äìàù ìò äðò í"áîøä ìáà .óåâ íéñçåéîù òîùî íäî íéùøãî äîë

éúîä,äéçúä íìåòá íä á"åéëå ìëàîî íéðäðå óåâá åàöîðù íé÷éãö úåãåà íéùøãîä ìë éë "í
áë ÷"ñ àé ,ãë úåîù ,äîéîú äøåú J L"àáä íìåò" àø÷ðä çöðä íìåòá àìå

אכילה בו אין èôùîìעוה"ב íéðéò J

ורביה פריה øäæולא éøòù ,úåéìâøî ïáåàø 'ø J

בראשיהם ועטרותיהם יושבים âìצדיקים ,ã íéø÷éò J

בראשיהם ועטרותיהם יושבים äæåצדיקים ,ùàøä ìà úåñçåéîä úåìëùåîä ïä úåøèòäN J
äðùä úáåùú úò ,âé ùåøã ,íéúòì äðéá J Låì äîåã ïéà âðòå äàðä íäì íøåâ(àé÷ óã)

בראשיהם ועטרותיהם יושבים áéצדיקים ,çé úåîù ,àë ,à úéùàøá ,äéøà øåâ ,ì"øäî J

בראשיהם ועטרותיהם יושבים êéùìàצדיקים î"ø J Líäéúååöî øîåìë "ïäéúåøèò"N J
(á ,åë àø÷éå ä ,èé úåîù)

בראשיהם ועטרותיהם יושבים íéðéð÷äצדיקים ìë àìà ?"íäéùàø ìò" øîà àì äîìåN J
ìáà .äð÷éæ åà äìçî àåáá åôåâá ùìçð øåáéâäù åîë ,íãàäî íúåà ÷ìñì øùôà íééøîåçä
,ä÷ìñì øùôàù "ùàøä ìò" äøèòì úåîåã ïðéà ïëìå ,çöðì íãàä íò úåøàùð úåéùôðä úåâùää

òì äðéá J Líùàøá ùîî úåøáåçî ïä àìà'á íåé ,úåòåáùì 'ä ùåøã ,íéãåã úò ,íéú(åöø 'îò);
ãôñäì 'à ùåøã úìéçú ,ãåôñì úò(ãôú 'îò)

האלהים" את "ויחזו שנאמר השכינה, מזיו יא)ונהנים כד, éåèéáä(שמות éë êë åùøãN J
à"ùøäî J L"ìàøùé éäìà úà åàøéå" áåúë øáë 'é ÷åñôá ,ìåôë àáåî

לנשים הבטחה äìåâä"גדולה øàá" óåñá ñôãð 27 äøåúä ìò äùøã ,ì"øäî J

לנשים הבטחה äùåòäגדולה ïî øúåé äùòîä ìåãâ éëN J(à"ò è àøúá àáá)úåëæ ïäì ùéå
á÷òé ïåéò J Läøåú ãåîéì ìù äìåãâ

לנשים הבטחה úð÷úîäגדולה úéáä ø÷éò àéäå ;úáù ãåáëì úçøåèå äôåàå úîëùî àéä"N J
,àèçä ïî äìòá úøîåù àéäå ;äìòá åîë ïåîî ÷ø àìå íééðòì ïåæî úðúåð àéäå ;úéáä éëøö ìë

úìáåèå ,íéìåúá íãáå äãð íãá ìåãâ øòö úìáåñå ;íéðáä úìãâîåéîéá íâ úìáåè :è÷ìîä úøòä)

(úåàåå÷îä úà åîîéç àì íäéîéá éë ,íéø÷ íéîá óøåçäìåãéâáå ,ä÷éðéå äãéìå øåáéò øòöå ,(íéðáä).
àøâà àøòö íåôì éë ,íéùðàäî øúåé äáøä äøëù ìåèúù àåä ïéãá ïëì(ä ÷øô ,úåáà)ïîàðå .

åéìòåô øëù çô÷î åðéàù äëàìîä ìòá(á ,úåáà)úåùåòä ïäî ùéå .ìàøùé íéìàâð ïúåëæáå .
äçáùî áåúëäù äáåè äùà äáåè äîëå .úéáä éëøöì úåøëåîå äëàìî(á"ò âñ úåîáé)åéä íà

æ"ðú óã äðùé 'ãäî ;æéùúJæèùú 'îò á"ç ,ìåëùà 'ãäî ,ïéãîò é"ø øåãéñ J L"úåðåâäå úåáåè
(éùù íåéì ,úåãîòî)

שהבטיחן הבטחה האנשיםגדולה מן יותר לנשים åìהקב"ה ùéå äòø åùôðù éî"N J
åîò ñðëð ä"á÷ä å"ç äøéáòá ìùëð íéîòôì íà óàå .àøâà àøòö íåôì æà ,øöéä úîçìî ãéîú
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ïéãä úøåùî íéðôì(íù ñ"èå ,ì"öë)'íéùðàä ïî øúåé íéùðì ïçéèáäù äçèáä äìåãâ' ù"îë
øîàù íãå øùá êìîì ìùî' á"ò áé äâéâçá ù"îëå .àèçì áåø÷ä àìàîùã àøèñî ïäù éðôî
íéëùäì åëøã ïéàù éîì ?çáùî éîì .íéùðå íéùðà àöîå íéëùä .éçúôì åîéëùä åéãáòì

ì"ëò 'íéëùäå(íéùðä øîåìë)åøåàéáá à"øâä ïåùìî äáçøä ,ç à÷ñô à"ô ,äîìù ïáà ,à"øâ J L
àé à÷ñô á ÷øô æé úåëøáì

שאננות "נשים שנאמר האנשים מן יותר לנשים הקב"ה שהבטיחן הבטחה גדולה
אמרתי" האזנה בוטחות בנות קולי, שמענה ט)קומנה לב, ïàë(ישעיה ùé éë ò"öN J

?íéùðàä úìòîî ïúìòî äôéãò äî íåùî ãåòå ."çéèáäù äçèáä" ïàë ïéàå íéùðä áöî øàåú
,"äðéëùä åéæî íéðäðå íäéùàøá íäéúåøèòå íéáùåé íé÷éãö" àéâåñá äæ éðôì áåúëù äî àìà
äæ äøåàëìå .äãåîéìá åòâéúäù äøåú ãåîéìá åâéùäù íéâùåîá íéòùòúùîå íéðãòúî øîåìë
úåòééñîäå ïäéìòáì úåîøåâä ïäù ïåéë ìáà ?äøåú ãåîìú úåöî íäì ïéàù ,íéùðä ìöà øñç
"å÷åìçé åéãçé ,íéìëä ìò áùåéä ÷ìçëå ,äîçìîá ãøåéä ÷ìçë éë" ïäéìò õéìîäì ùé ,ïäéìòáì

(ãë ,ì à"åîù)øëùì åëæé íéùðä ìáà .åòâéúðù äòéâé äúåà éôì ÷ø øëù åìá÷é íéùðàä ïëáå .
ïäéìòáì åòééñù øáãä íöò ìòàéä .íéé÷ àì ïéáå úåðîàðá åãé÷ôú àìéî ìòáäù ïéá :÷éúòîä úôñåú)

(äçèáäá øëù ìá÷úå ,äìù úà äúùòíéä ééà J Läòéâé éìá íâ "úåððàù" åàø÷ð äæ ìòå .

לנשים הבטחה øëùגדולה ìá÷ú äùàä ,åéùòîá ìùëð úàæ ìëáå ãîåì ìòáä íà åìéôàN J
"éèå÷ì øúá éèå÷éì"á àáåî ,øôåñ íúç úåùøã J Läìù úà äúùò àéä éë ãåîéìä

לנשים הבטחה ç;גדולה ,çì úåîù ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J

האנשים מן יותר לנשים הבטחה ìòגדולה øëù úìá÷îå ,ãåîìì íãéá úòééñî àéä éëN J
.ãåîéìäî íéìèáî íäù äòù ìë ìò íúéà ãçé úùðòð äðéà ìáà ,ãîåì ïáä åà ìòáäù äòù ìë

äãù éîåøî ,á"éöðä J Líäî øúåé äì áåè àìéîî

לנשים הבטחה ø÷גדולה àì øîàð äæ ,"íäéùàøá íäéúåøèò" ïãò ïâáù åçéèáäù äîN J
òãéåäé ïá J Líéùðì íâ àìà íéùðàì(ïàë)éì úéùã÷î éà ä"ã :áñ úåáåúë ìò åéøáãá ïëå ,

áø éáì úìæà

כט) פרק תחילת לתהלים, בפירושו החיד"א כתב וכן המלקט: (אמר

לנשים הבטחה äãåîéìî"גדולה øúåé äùåîéù äìåãâ" ì"æç åøîàN J(á"ò æ úåëøá)äùàäå
äøåú íéãîåìä äéðáìå äìòáì úùîùî(à"ò æé úåëøá).åæ äåöîì ÷ùçä ãöî àåä ùåîéùäå .

äðéà íìåòì äùàä ïë ïéàù äî .âéùäù äøåúá úåòéãéä é"ò å÷åôéñ éãéì òéâî íéîòôì ùéàä
éñéñø ,÷åãö 'ø J Løúåé ìåãâ äìù øëù ïëìå .ãéîú ÷ùçä äãéá øàùðå ,ä÷åôéñ éãéì äòéâî

;áð à÷ñô 126 äìéì(148 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

לנשים הבטחה ãîìגדולה åìéàë øëù ìá÷ú äùàä ,äîùì àì ãîåì ìòáä íà åìéôàN J
àøúá àááá åù÷äù äîå .äîùì(:è)íù éë ,äù÷ åðéà ,øëù ìá÷ì àì éãë 'åëå íéìùëåî åéäéå

øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Løëù íéìá÷î ,éëä åàì àä òîùî ,úåúðò éðáì ÷ø ìì÷ äéîøé
ìàøùé
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ובאתנויי כנישתא, לבי בנייהו באקרויי זכיין? במאי נשים חייא: לרב רב ליה אמר
רבנן מבי דאתו עד לגברייהו ונטרי רבנן, בי àìגברייהו íåìë ?åúìàù àéä äî â"òöN J

ú àì úååöî ïäéãéá ùéù òãéåúáåùúá åðì àéáä äîå ?àîøâ ïîæä ïéàù äùò úååöî íâå ,äùò
ø÷éòì íéìôè íäù íéùòîì øëù ìòãöéëå ?íéøáâä úìçð àéäå äøåú ãåîéì íöò àåä ø÷éòä éøäù)

(?íéùðàäî øúåé ïäì äçèáää äéäúäòø äùàî ãàî ìáñù áø é"ò à÷åã ìàùð åæ äìàù àìà
(à"ò âñ úåîáé)äòø äùàî ãàî ìáñ àåä óàù àééç 'øî ìàù àåäå ,(íù)åìà íéùð éàãåáå .

á"åéëå äñðøôä ÷çåã úîçî ïäéìòáì åøèð÷(à"ò èð àòéöî àááá ,äáéøîä úáéñ øàåáîë)ïëì .
åìà íéùòî ìò äì øåîù äøëù åæë äòø äùà íâù ,àåáì ãåáëä óåñ ïë ô"òàù ïäì çéèáä
íà ãçåéîáå ,èâá äúåà çìùì øäîì íãàì ïéàå .ìòáäå íéðáä ãåîéìá äëéîú ìù íéøëæåîä

åì äîéìùé ,ùéà éëøã 'ä úåöøáå .äúôøçå äúìì÷ äáäàá ìá÷éå .íéøåòð úùà àéä,æè éìùî)

(æúéáá ,äøøåñå äéîåä úåìéñë úùà àéä íà ïë àì .äøåäè 'ä úàøé äùà äéäú àéäù ãáìáå
äéìâø åðëùé àì(àé ,æ éìùî)äðùé 'ãäî ;æ"éùú 'îò á"ç ,ìåëùà 'ãäî ,ïéãîò é"ø øåãéñ J L

457 óã(éùù íåéì ,úåãîòî)

ובאתנויי כנישתא, לבי בנייהו באקרויי זכיין? במאי נשים חייא: לרב רב ליה אמר
רבנן מבי דאתו עד לגברייהו ונטרי רבנן, בי àìגברייהו íåìë ?åúìàù àéä äî â"òöN J

àééç 'ø íâ éë òåãé àìà ?àîøâ ïîæä ïéàù äùò úååöî íâå ,äùòú àì úååöî ïäéãéá ùéù òãé
úåòø åéä ïäéúåùðù åìáñ áø íâå(á"ò âñ úåîáé)úá ùøåôî éøäå .åäéìà éáã àð(è ÷øô)êì ïéà"

øæòä ïáà ò"åùá àáåîå ."äìòá ïåöø äùåò àéäù äùà àìà íéùðá äøùë äùà(à"îø ,èñ 'éñ).
ïäì ùé úàæ ìëáù àééç 'ø åì äðòå .á"äåòì äëæú åúùàù áø äöø "ïéò áåè" êåúî éøä ïàëå

åäéìà ïéò J Lúåáø úåéåëæ(íéôñåð íéöåøéú íù ïééò)

זכיין במה íéðéòנשין çúô ,à"ãéç J Líéúîä úééçúì åëæé äîáN J

זכיין במה à'נשין ùåøã 'á 'îò à"ç ,ùáã úåøòé J Lòøä øöé ìò øáâúäì åëæé äîáN J

זכיין במה 126נשין ,äìéì éñéñø ,÷åãö 'ø J(áð à÷ñô);(148 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

זכיין במה ìåàùנשין éøáã J

זכיין במה äçèáäנשין äìåãâ :ìéòì ïééòN ;å ,ãë çé ,àë øáãîá ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J
Läãù éîåøî ,"íéùðì ä"á÷ä ïçéèáäù

זכיין במה é"òåנשין äìòá é"ò äëæú ïàëå ,íéúîä úééçúì íéëåæ ïéà äøåú øåà éìáN JLäðá
á ,ã úåãâà éøåàéáá ,ïîøñå ïðçìà 'ø J(:àé÷ úåáåúë ô"ò ,íãà ééç íùá)

וכו' בחייך תראה עולמך הכי: ליה אמרו אמי, רב מבי רבנן מיפטרי הוו äðéáכי J
äðùä úáåùú úò ,äáåù úáù 'å ùåøã ,âé ùåøã ,íéúòì(àé÷ óã)

רננות, ירחיש ולשונך חכמות, ידבר פיך תבונה, יהגה לבך וכו', בחייך תראה עולמך
שפתותיך הרקיע, כזוהר יזהירו ופניך תורה, במאור יאירו עיניך נגדך, יישירו עפעפיך

יומין עתיק דברי לשמוע ירוצו ופעמיך מישרים, תעלוזנה וכליותיך דעת, ùéNיביעו J
úååöî íåé÷ ïòîì íä éë íééãé øéëæä àìå .äøåúä ãåîéìá íé÷ñåòä íéøáàä áåø èåøéô ïàë

"åéðô øéàú íãà úîëç" éë "íéðô" øéëæäå .ìòåôá(à ,ç úìä÷)à"ùøäî J L
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האדם כוונת היא לענ"ד בחייך". תראה "עולמך אחרי אברים, תשעה כאן נמנו המלקט: (אמר

הנצחי לעולמו מתכונן שהוא יכיר כי בחייך")ומחשבתו. תראה ומתכונן("עולמך בפרוזדור עכשיו שהוא ,

בסוף הנרמז וזהו אברים. ט' לשאר מבוא משמש זה רעיון בתורה. לעסוק יזדרז ועי"ז לטרקלין.

יומין) מעתיק תורה לשמוע לבוא לעתיד יזכה הזה בעולם בתורה עיסוקו שע"י הרשימה,

בחייך תראה ïééãòעולמך íúåéäá 'ä úà íúãåáòá äîåöò äçîù íéçîù íé÷éãöäN J
íìùä ç"ìö J Lãéúòä ïãò ïâî øáë íéðäð íä åìéàë ,åðîìåòá

בחייך תראה ø'עולמך J Lá"äåò úìòîî úö÷ ïéáéN J÷éãö éøô ,ïäëä ÷åãö,5 óã úáù 'à)

('â øîòá â"ì 179 â"ç

וכו' וכו' בחייך תראה åäéìàעולמך ïéò J(ïàë)åäéìà ïéò ;(äøåîú úëñî óåñ)

מסובלים 15אלופינו 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(â ,äøåú)

אמר וחד וכו' אמר äîחד øîà éî ,úåäæ øåøéáå äøé÷çN Jêëì íéîåãä íéøîàî øàùá ïëå)

(ãåîìúá28 óã ,÷å÷ áøä ãñåî 'ãäî ,íìåò íù ,úåéìâøî ïáåàø áøä J L

Eá"ò æé óã

צוחה"פרץ"אין ואין יוצאת יד)ואין קמד, ù(תהלים âàåãì æîø Jõøô.íéðäëä øéò áåðá
êîî" øîàð åéìò ,ìôåúéçàì æîø "úàöåé ïéàå"àöé"ìòéìá õòåé äòø 'ä ìò áùåç(àé ,à íåçð).

"àø÷é àîè àîè" çååöå ìå÷á æéøëî òøåöîäå ,òøåöî äéäù éæçéâì æîø "äçåö ïéàå",âé àø÷éå)

(äî'á à÷ñô ,õøô :êøò ,êåøò J L

לדואג. אחיתופל הקדימו שם מהגמרא, להיפך היא הערוך שגירסת לב לשים יש המלקט: אמר

שאירעו. זמנים סדר לפי הערוך, נוסחת עדיפה משבחולכאורה עוד הגמרא דף בצד בגליון פיק, ישעיה (ור'

בטעמא") "מלתא היא כי גירסתו

צוחה" ואין יוצאת ואין פרץ יד)"אין קמד, ùé(תהלים äìéçúá ,úò÷áð äöéçî øùàëN J
õøô(òùøä âàåã é"ò)"úàöåé" ùéå äöøéôä úáçøúî ë"çàå(òùøä ìôåúéçà é"ò)åäéìà ïéò J L

(ì"ðä êåøòä úñøéâ éôì àåäå)

צוחה" íòáøé,"ואין ìù íéìâòä éôá ùåã÷ íù íò úåòéî÷ çéðä éæçéâù éðôî êë åøîàN J
äîøîå óåéæá "éëðà" íéæéøëî åéäå(á"ò æ÷ ïéøãäðñ)åäéìà ïéò J L

צוחה" ואין יוצאת ואין פרץ יד)"אין קמד, øåáéç(תהלים íäì ùé áøäå ãéîìúä éëN J
óåøéöåâ"ô äøåú ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Lãçé

ברבים תבשילו שמקדיח תלמיד או בן לנו יהא שלא éøöåðä,"ברחובותינו" å"ùé åîëN J
'á à÷ñô ,çã÷ :êøò ,êåøò J Lúåáåçøáå íé÷åùá æ"ò ãéîòî äéäù

ברבים תבשילו שמקדיח תלמיד או בן לנו יהיה L"åìéùáúשלא çéã÷î" äöéìîä øåàéáN J
à"ò óåñ â÷ óã ïéøãäðñ ìò ,åäéìà ïéò J

חורב מהר קול 286בת íééç êøã ,ì"øäî J(éåì ïá òùåäé 'ø ,å"ô)
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חורב מהר קול éãö÷בת éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J Løåãå øåã ìëá àåä äæ ìå÷ úáN J,çñô 83 â"ç)

('ð

בני חנינא óñåéבשביל á÷òé úåãìåú J Láéúðå ìéáù ïåùìN J(äàðìåô)àø÷éå 'ô ,

בני חנינא à"øâבשביל J(à ,ã äðåé)

בני חנינא ïéòäבשביל úéàøî ,à"ãéç J Láéúðå ìéáù ïåùìN J(.åô ïéìåçì)

בני חנינא á"òבשביל åô óã ïéìåç ìò ,íééç úøåú J

בני חנינא åäéìàבשביל áì J(ïàéôåì)îò â"ç ,åñø '

Eçé óã

לרש éלועג ,åî úéùàøá ,äéøà øåâ ,ì"øäî J

לרש äלועג ,æé éìùî ìò ,à"øâ J

מלווהו ואינו המת את 160הרואה 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(ã ,ç"îâ)

לרש" "לועג משום עובר מלווהו ואינו המת את øáãäהרואה ïîéñ úîä úà ãáëîä éëN J
øáãä ïîéñ åäååìî åðéà íà ìáà .åì íéðúåðù ãåáëäî òãåé úîäùå ùôðä úåøàùäá ïéîàî àåäù

á÷òé ïåéò J Lìåãâ ïåéæá åäæå ,êùîä íåù úîäì ïéà åúòã éôì éë

מלווהו ואינו המת את øåá÷ìהרואה ãñç äùåòù éî úà àìå äååìîä úà íéçáùî òåãîN J
úîäù éãë ,ééçã àø÷é àéä äøåá÷ éë àøîâá å÷ñô àìà ?äååìîäî øúåé çøåè àåäù úîä úà
ìù ãñç àåäå ,ãáìá úîä íùì äìåë àéä úîä ìù éååéì ìáà .àöîð àåä íù íå÷îä çéøñé àì

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,øôåñ áúë J Lúîà

מלווהו ואינו המת את òîùהרואה ÷ø íà ìáà ,úîä úà "äàåøä" ìò ÷ø øîàð øåñéàäN J
"äìàù ÷îòä" åøåàéá ;äãù éîåøî ,á"éöðä J Låúåà úååìì áééç åðéà ,åäàåø åðéàå ,úî ùéù

ë à÷ñô ãì àúìéàùå ;à à÷ñô ãé àúìéàù ,úåúìéàù ìò

לרש "לועג משם עובר מלווהו ואינו המת את עושהוהרואה ה)"חרף יז, J(משלי
'åëå ç"îâ äúìéçú äøåúä àìà ?"åäùåò óøç" àø÷ð äî éðôî ìáà "ùøì âòåì" àåäù ïáåîN

"éâá åúåà øåá÷éå" áéúëã ç"îâ äôåñå(.ãé äèåñ)äæù ïîéñ àåä äæîå ,äæá ÷ñò ïë íâ ä"á÷ä .
'ø ùøã ä"ã øùéä øåà J Lä"á÷ä ìù åúìåòô äæáî àåä ,äæá ìæìæî äæ íãà íàå .áåùç øáã

à"ò ãé äèåñ ,éàìîù

לך פרשו לא שלשת äðùî"אם øãñ ãöéë" ô"ò ,íéîòô äòáøà úåçôä ìëì àåä ãåîéìäùN J
íéëéøö ïééãò "ùåìéù" éøçà ïëìå ,'î ÷øô úìéçú ,äáø úåîù ùøãîá àåä ïëå ,á"ò ãð ïéáåøéò

äîåìòú ãéâî J L"êì åùøô"

חיים נקראו שבמיתתם á"îôצדיקים óåñ à"ç ,íéëåáð äøåî J

חיים נקראו שבמיתתם á"òצדיקים åò óã ,èò øòù ,ú÷ç úùøô ,÷çöé úãé÷ò J
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חיים נקראו שבמיתתם áìצדיקים ÷åñô óåñ ,àé úéùàøá ,äéøà øåâ ,ì"øäî J

חיים נקראו שבמיתתם úîàצדיקים úôù J

Eá"ò çé óã

ב' במקדש ולא א' במקדש øáãלא áçøä æè ,áé úåîù ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J

חי איש à"ùøäîבן J Lêë äæ ÷åñô åùøãù íòèN J

חי איש ìàåîùבן éðéò J Líéøçàì äøåú ãîìîN J

מתים קרוים שבחייהם רשעים òùø"אלו ììç äúàå"N J(ì ,àë ìà÷æçé)ìò" øîåà àåä ïëå
"úîä úîåé íéãò äùìù åà íéãò íéðù éô(å ,æé íéøáã)àø÷éòî úîä ,øîåìëN(á"ò çé úåëøá).L

åðéàå úçøåæ äîç äàåøù éðôî ,úîë áåùç åééçá òùø àìà ?úøçà äúéî áééç àåäù úî ùé éëå
êøáî åðéàå äúåùå ìëåà ;'íéáøò áéøòî' êøáî åðéàå úò÷åù Läîç äàåøN ;'øåà øöåé' êøáî
ùøãî J L"íéòîåùùå íéàåøùå ,íéúåùå íéìëåàù øáãå øáã ìë ìò íéëøáî íé÷éãöä ìáà .äéìò

äëøá úùøô óåñ ,àîåçðú

מתים קרוים שבחייהם רשעים áìאלו ÷åñô óåñ ,àé úéùàøá ,äéøà øåâ ,ì"øäî J

מתים קרוים שבחייהם רשעים úçøåôאלו äðåéìòä åúîùð ,àåèçì ãîåò íãàä øùàëN J
,ìåëùà 'ãäî ,ïéãîò á÷òé 'ø øåãéñ J L"úî" àø÷ð àåä ïëìå .ùôðå çåø íò ÷ø øàùð àåäå åðîî

,'ì óã äãð ìò ,ïåùàø íåéì úåãîòî 437 'îò ,äðùé 'ãäî ;âðøú 'îò óåñ á"ç

מתים קרוים שבחייהם רשעים íìùä,אלו ç"ìö J Låìù éäåìàä íìöä úà ãáàî àåäN J
òáèî ì"é ãåò ä"ã 17 óã ,ä ùåøã ,ïåéö úáäà ,ç"ìöä úåùøãá ïëå ;á"ò óåñ åô àîåé ìò

מתים קרוים שבחייהם רשעים Jאלו Líãàä åúåà ìà òéâî äðéà äðåéìòä äîëçä øåàN J
æ ÷øô ,äáåùúä úøâà LíùåN ;èé ÷øô ,íéøîà éèå÷ì ,àéðú

מתים קרוים שבחייהם רשעים äðåùàøאלו à÷ñô ,äøù ééç ìò ,åäéìà éøáã ,à"øâ J

מתים קרוים שבחייהם רשעים úçøåôאלו äðåéìòä åúîùð ,àåèçì ãîåò íãàä øùàëN J
éçúô" ,øáç ÷éæééà ÷çöé 'ø ïåàâä J L"úî" àø÷ð àåä ïëìå .ùôðå çåø íò ÷ø øàùð àåäå åðîî

117 'îò ,ë ÷øô ,íéìëä úøéáù áéúð ,"íéøòù÷øô ,íéãå÷òã úåøåà áéúðá íù øîàðì ë"â êééù äæå)

("äãåáòì åòééñì åá øéàîå åúâéøãîî äìòîì àéä øùà äîùðä é"ò åì àá äæä òåéñäå" 61 'îò ,ãé

מתים קרוים שבחייהם רשעים áééçùאלו íéøáã àéáä ,çé óéòñ 'ã 'éñ ç"åà ò"åùáN J
é'âàìô íééç 'ø óéñåä .úîá òâåðä íâ åðî íùå ,åéãé ìåèéì íäá òâåðä íãà(å 'éñ á"ç íééç áì)

óë J Låéãé ìåèéì úåãéñçä ïî ,íéúîë íäééçá íäù øîåî ìàøùéá åà éåâá òâåðä ïéãä àåä éë
àô ÷"ñ ã 'éñ ç"åà ,íééçä

מתים קרוים שבחייהם רשעים úîì.אלו áùçð àåä ,úìòåú éìá ãåáéàì êìäù íåé ìëN J
ñãøô 'ãäîá åè 'îò ,æè ,á úéùàøá ìò ,í"éáìî J Lúåáéùç íäá ùéù íéîé åì ïéà òùøäå
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מתים קרוים שבחייהם רשעים äøåúä,אלו úåøöåà J Líééçäî ÷úðúî ,äøåúäî ÷úðúîäN J
úùøô ,ìàéøåö äùî ìù527 'îò ,äðåùàø äçéù ,ú÷åç

החי בבשר áàëé"כמחט åéìò åøùá êà" àø÷îä ìòN J(áë ,ãé áåéà)éë ,åôåâ úçùéù øîåìë
÷"ãø J Lùéâøîå áàåë úîä ïéà(éçî÷ ãåã 'ø)áàë :êøò ,íéùøùä øôñá

החי בבשר áàëé"כמחט åéìò åøùá êà" ÷åñôáN J(áë ,ãé áåéà)äéøñá íøá" :íåâøúä áúë
òîùî ."áàë éäåìò àììåâ íúúñé àì ãò äéøñá íøá" :øçà çñåðáå ,"áàë éåìò àùçéø ïî

íéùãç íéãâî ,ñééåå ìàåé ãåã áøä J Láàë ïéà ììåâä úîéúñ éøçàù

החי בבשר íéùìכמחט øúåî ïëìå ,óåâä ìù ïåéæá äì äù÷ äîùðä àìà åì áàåëù àìN J
ú"åùáå ;èñù 'éñ ,à"áùø ú"åù J Líéòìåú äìòé àìå åìù øùáä úà ÷ìñì éãë óåâä ìò ãéñ

æö 'éñ á"ç á÷òé úåáù(íúåà áùééå åéøáãá ïã)

החי בבשר íéãéñç,כמחט øôñ J Lóåâä ìù ïåéæá äì äù÷ äîùðä àìà åì áàåëù àìN J
á÷òé ïåéò ;â"ñùúú

החי בבשר à"çכמחט æ"áãø ú"åù J Lóåâä ìù ïåéæá äì äù÷ äîùðä àìà åì áàåëù àìN J
ãôú 'éñ

החי בבשר áåèכמחט íåé úåôñåú J(æ ,á úåáà)

החי בבשר á"òכמחט âé úáù ,úåéç ùøéä éáö 'ø úåäâä J

החי בבשר æìכמחט 'éñ å"ç ,øôåñ íúç ú"åù J

מתים קרוים בחייהם áéùçîרשעים àåä ïëìå øåãæåøô ÷ø àåä äæä íìåòù òãåé ÷éãöN J
ìáà .ìéç ìà ìéçî êìåäå åúåîá íâ éç áùçð àåä ïëì ,åéùòîá ÷ã÷ãîå äùåòù äùòî ìë
äæä íìåòá íéöîàúî íä ë"ôòàå åúåîéù íä íéòãåé éë .íåìë ùéâøî åðéàù úîë àåä òùøä
ñôãðá á"ò ì÷ óã ,øôñä óåñáù íéèå÷éì ,ìåàù éøáã J Lúåøéáòî íéøéäæ íðéàå ïåä óåñàì

מתים קרוים בחייהם ÷ãîרשעים 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,÷åãö 'ø J

מתים קרוים בחייהם àרשעים ,ã íéøáã ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J

ידעי לא דאחרינא צערא ãאפילו ,ãì íéøáã ,ééçá åðáø J

הקברות בבית éòìàלן øá äãåäé 'ø åà àåä ,ãçà ãéñçá àøîâá äùòî ìë éë åðéãéá ììëN J
ïéðòäù íù íééñîå .úåëéøàá ïéðòä øàéá àìà ?úåøá÷ä úéáá ïåìé ãöéëå .àáá ïá äãåäé 'ø åà

áúåëä J Líåìçá åì òøéà(á÷òé ïéò è÷ìî)

הקברות בבית éòìàלן øá äãåäé 'ø åà àåä ,ãçà ãéñçá àøîâá äùòî ìë éë åðéãéá ììëN J
.íåìçá äéä äæ äùòîù à"áèéø éôá úîà àìà ?úåøá÷ä úéáá ïåìé ãöéëå .àáá ïá äãåäé 'ø åà
óñåé áøä éøáã ïééò ;ãçà ãéñçá äùòî ä"ã ,à"ùøäî J Léúîà øúåé äðùä ùàø ìéì ìù íåìçå

6 'îò ,á ÷øô ,"úåãâàä úåëåìäú" ,ïøòèù äéøëæ
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הקברות בבית äùòîלן ä"ã ,à"ùøäî J Líåìçä ìòá é"ò úåãéúò íãà òãé ãöéë øåàéáN J
ãçà ãéñçá

הקברות בבית éòìàלן øá äãåäé 'ø åà àåä ,ãçà ãéñçá àøîâá äùòî ìë éë åðéãéá ììëN J
úèèå÷úî åúùàù íéøçàì òãååúé àìù éãë àìà ?úåøá÷ä úéáá ïåìé ãöéëå .àáá ïá äãåäé 'ø åà

á÷òé ïåéò J Lùéàì òãååé àìù íå÷îá ïì ,åúéáî çåøáì õìàð àåäå åúà

הקברות בבית åîëלן åúòã ìéôùäì éãë êë âäð àìà ,íéúîä ìà ùøåãë äæá ïéåëúä àìN J
úéðòú íåéá íéùåòù(à"ò æè úéðòú)ïéãîò é"ø ïåéìâ J L

הקברות בבית àìלן úåøá÷ úéáìù òãéå .èèå÷úäì åéøçà àåáú àîù äðîî çøá àåäN J
äîåìòú ãéâî J Làåáú

הקברות בבית ìàøùéלן 'ø J Låøöé òéðëäì éãë íùì êìäå øøåòúäì ìåìò åñòë éë äàøùN J
åì òè÷ ,ìàøùé øåà ,øèðìñ

הקברות בבית åúìéçúá?לן äìéìá àìå ,äðùä ùàø íåé íöòá àìà ïéãä ïéà éøä ò"öN J

הבאה?] השנה על הכריזו מה הנקברות שמעו êåøòוכיצד ;ìéâðò óñåé 'øì ñ"ùä éðåéìâ J
øðì

השנה ראש של ב' בליל שמדובר הגר"א חדשים")וענה ב"מגדים (הובא

הקברות בבית óñåéלן úéáá ìáà ?íéúîä ìà ùøåãë äàøð äæù à"ùøäî äù÷äN Jäòéã äøåé)

(èò÷ 'éñíìùä íéàøéä øôñî àéáä(äìù 'éñ).äùòî äùåò åà åîöò áéòøîùë ÷ø øåñà äæù
íéùãç íéãâî ,ñééåå ìàåé ãåã áøä J Lïäéúåìå÷ úà òîù åîöòîå ,äùòî íåù äùò àì ïàëå

קנים של במחצלת קבורה éæðâìאני úåìòì óåâäî úãøôð äðéà ùôðä ,íéé÷ øùáä ãåò ìëN J
íìùä ç"ìö J Läìòî

זוזי מפקיד הוה ä"ãזעירי óåñ ,à"ùøäî J Líåìçä ìòá é"ò úåãéúò íãà òãé ãöéë øåàéáN J
ãçà ãéñçá äùòî

דיתמי זוזי גביה מפקדי קא הוו דשמואל ìòáאבוה é"ò úåãéúò íãà òãé ãöéë øåàéáN J
ãçà ãéñçá äùòî ä"ã óåñ ,à"ùøäî J Líåìçä

מות ïééòחצר ;äéøúá ìæà ä"ã òãéåäé ïá J Líåìçä äàøîá åéä äæ óãá íéøåôéñä ìëN J
"ïúéà äôöî"(íéôñåðä íéùåøéôá 38 óã ,úëñîä óåñá)ïäë äéä ìàåîù éøä éë êëì äéàø àéáä
(áë óã äìéâî)?úåøá÷ä úéáì êìé ãöéëå

לאברהם ותודיע ãלך ,ãì íéøáã ,äéøà øåâ ,ì"øäî J

לאברהם ותודיע äæלך ìáà .äùîì äãåú úåáàä å÷éæçéù ä"á÷ä ïåéë àøîâä èùô éôëN J
äùî íéëñéù éãë äæá ä"á÷ä äöøù "óñåé ãé" øôñ ùøéô àìà ?äæî åì úìòåú äî éë ò"ö

áã ìò úëììå íìåòäî åúøéèôìâ ÷"ñ ã ,ãì íéøáã ,äîéîú äøåú J Lúåáàì øùáì äåöî ø
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Eèé óã

האבן אחרי מספר כאילו ת"ח אחרי המספר àåäåכל åðåáìò ìò ìçåî åîöò ç"úäN J
äëøáå äùåã÷ J Läéø÷éì òáú ä"á÷ä ìáà ,ïáàë("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

האבן אחרי מספר כאילו ת"ח אחרי המספר íàכל åìéôà úåáøì äàá "ìë" úìîN J
á÷òé ïåéò J Läáåùúá áù øáë éàãåá éë åéìò øáãì øåñà ,úîà åéìò íéøáãî

עקלקלותם" ה)"והמטים קכה, øîåìë(תהלים ,äéèä ïåùì" :êåøòä ùøéô äæ ìòåN Jøîåà)

(éë åéìòäìéìá äøéáò øáòù íëç ãéîìú úéàø íà ìàòîùé 'ø éáã àðúãëå' ,äøùéä êøãî äèð
:êøò :êåøò J Läæá øôñì øåñà êëéôì ,'äáåùú äùòå åá øæç éàãåù ,íåéá åéøçà øäøäú ìà

'à à÷ñô ,øçà

האבן אחרי מספר כאילו ת"ח אחרי המספר èôùîìכל íéðéò J

להו איכפת דלא דאמרי ואיכא ידעי; דלא דאמרי éôìאיכא àåä ,éòãé àìã øîàã ïàîN J
úåëøáá àøîâä úð÷ñî(á"ò çé)äèåñá úåôñåúä úðáä éôì ,(:ãì),åäì úôëéà àì øîàã ïàîå ;

è÷ìîä ì"ð J Läæä íìåò ìù ãåáë úùåçú ìëî äìòîì ,ïåéìòä áâùðä íìåòá íä éë

שמואל דמר בתריה מילתא אישתעי 81חד 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(è ,ïåùì)äùøã ;
"äìåâä øàá" óåñá ñôãð 80 äáåùú úáùì

שמואל דמר בתריה מילתא אישתעי à'חד øáã áçøä ,áé øáãîá ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J

מטללא קניא íùâäîנפל úéáä éáùåé ìò ïéâî ââäù åîë éë ?àììèî à÷åã ìôð äîìN J
åäéìà ïéò J Läãî ãâðë äãî òø øáãîä ïåãéðå .øåãä ìò íéðéâî íé÷éãö ïë ,áøùäå

מטללא קניא äð÷ìנפל äìùîð äøåúä úîëç éë ?äð÷ à÷åã ìôð äîìN J(á"ò åð úåëøá)J L
òãéåäé ïá

ביקריה תבע הקב"ה מרבנן, L"äéìéãצורבא àø÷éî øéúé àé÷éãöã ïåäéø÷éá éòá ä"áå÷"N J
åéúåéàø ù"ééò .çôø â"ç øäæ J

ביקריה תבע הקב"ה מרבנן, åúåàצורבא åæéá íà åìéôà íëç ãéîìú ìù åãåáë òáåú 'äN J
á÷òé ïåéò J Låúåî éøçà

ביקריה תבע הקב"ה מרבנן, èôùîìצורבא íéðéò J Låì úôëà àì ç"ú åúåà íà åìéôàN J

בגיהנם נופל ת"ח, של מטתו אחר המספר íéãéîìúäכל åìàù ,äô ìòá åãîìù ïåéëN J
÷ìç ,íéðåàâä øöåà J L"íúèî éøçà" åðòå "ïúèî éøçà" åà "ïúúéî éøçà" ïéñøåâ êàéä

úåáåùúäé"÷ øôñî ,

בגיהנם נופל ת"ח, של מטתו אחר המספר øàùðכל åðéàù øîåì àá "ìôåð" éåèéáäN J
á÷òé ïåéò J Líùî íå÷é ãéî àìà ,íù
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בגיהנם נופל ת"ח, של מטתו אחר åúåàהמספר íéñéðëî ïéàù ãîìì àá "ìôåð" éåèéáäN J
éèå÷ì J Låøòö ìéãâäì ,åúåà íéìéôî úçà úáá àìà ,úçðá åøòöì ìâøúéù éãë úö÷ úö÷ åùðåòì

éèå÷ì øúá

ישראל על ששלום בשעה íé÷éãöäאפילו úúéî é"ò íäéúåðåòì ìçåî 'äù äòùá åìéôàN J
äëøáå äùåã÷ J Lçìåñ 'ä ïéà ç"ú éøçà øôñîì ,á"åéëå("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

ישראל על ששלום בשעה íåìùאפילו ùéå ç"úä ãåáë ìò äçîéù éî ïéà åìéôà øîåìëN J
á÷òé ïåéò J Lùðòéé ùåðò úàæ ìëá ,íéøçà ïéáì øáãîä ïéá

בלילה עבירה שעבר ת"ח ראית "ç"úאם øåöé÷á éãå "úéàø íà" ïééöì òåãî äù÷îN J
ìò í"áîøá øàåáîë ,ïéîàäì êì øåñàù éàãå ,íéøçàî úòîù ÷ø íà éë ì"ðå ."äøéáò øáòù
Läáåùú äùòé íåéá åáù òãú ,êéðéòá úéàø äúà íà åìéôà àìà ."úåëæ óëì ïã äåä" à"ô úåáà

äëøáå äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

תשובה עשה ודאי כי אחריו תהרהר אל שחטא, éøúñת"ח òãåéù øáç ìò ä÷æç éë"N J
ìå åìàä íéðéðòääìéìä åà íåéä øùù äöøé à(äìòî ìù ïéã úéáá)äù÷ éë ,äðèù åéìò áåúëé

à"ò ãø óã ,åë øòù ,çìùéå úùøô ,÷çöé úãé÷ò J L"åúåéò øùà úà ï÷úì ë"çà øáãä

אחריו תהרהר אל שחטא, ãìéת"ח äî òãé àì éë ,øçà íåéì ïéúîé àì ç"ú àåä íàùN J
úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J Líåé(õ"ë øéàî áøä 'ãäî)óã ,íãøèùîà 'ãäîáå ;å÷ ÷"ñ àîåé á"ç

ãìø(äáåùú ïîæ)

תשובה עשה ודאי אלא תשובה, עשה שמא אחריו תהרהר øæç,אל "àîù" øåáñä éëN J
äùò "éàãå" íà ìáà .éàãå éãéî àéöåî ÷ôñ ïéàå ,÷ôñ åúáåùúå ,úéàãå àéä äùòù äøéáò ïëáå
èå÷ìé" íùá ,éèå÷ì øúá éèå÷ì J Låá ãùçä øéúäì íå÷î ïéàå ,éàãå ìåî éàãå ïàë éøä ,äáåùú

"äãåäé

מהללאל)הוא בן משקין(עקביא אין אומר סוטה)היה את(מי ולא הגיורת את
משוחררת שפחה בכרכמית מעשה לו: ואמרו משקין. אומרים: וחכמים המשוחררת.
בנידויו ומת ונידוהו השקוה. דוגמא להם: ואמר ואבטליון. שמעיה והשקוה בירושלים
úåàøäì äå÷ùä íä íéøâ úôéèî åàáù ïåéìèáàå äéòîù øîåìë ,äå÷ùä äúåîëù íéøâ øîåìëN J

ìàððç åðáø ùåøéô J Lìàøùéá íéáåùç íäùàñøéâä ïëå ,äå÷ùä "äúåëã" åîë "àîëåã" ñøåâ àåäå)

(à"ä â"ô ïè÷ ãòåî éîìùåøéáé"ùø éøáã ïàë ïééòå ;

כביכול שעקביא ומפני שווה. והמשוחררת הגיורת דין כי המלקט: ואבטליוןתוספת ששמעיה טען

אותו לנדות יש אישית, נטיה מפני דין פסקו

מהללאל)הוא בן משקין(עקביא אין אומר סוטה)היה את(מי ולא הגיורת את
משוחררת שפחה בכרכמית מעשה לו: ואמרו משקין. אומרים: וחכמים המשוחררת
בנידויו ומת ונידוהו השקוה. דוגמא להם: ואמר ואבטליון. שמעיה והשקוה בירושלים
,äãåúù éãë äúåà ãéçôäì åàá àìà ,äèåñ éî ùîî äì åðúð àì .òáö éî äúåà å÷ùä øîåìëN J

íâã :êøò ,êåøòá àáåî ,ïåàâ éàä áø J Lúåðåæä 'á íò êìîä äîìù äùòù åîë'ø éøáã ò"òå)

(íù ,àéôñåî ïéîéðá
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ושלום úéùàøáחס ìò é"ùø éøáã ïééòå .åæ ïåùì òáèî øåàéáN J(æ ,ãî)'ø ,í"àøä éøáãå
íéùãç íéãâî J Líù ,éçøæî åäéìà

זה כעכנאי הלכות שהקיפוהו עכנאי, של úåéàøáתנור åéìò íäéøáã åôé÷äù éðôî"N J
íäì àöî àìå åéøáã ïéøáåùù úåøååçî úåúô÷úàá åéìò åôé÷úäå àëøéô íäéìò ïéàù úåøåøá
,çúôîä øôñ J L"èìôî äðîî äéäé àì åéìò úøâåñå øáã íåù ìò úô÷î íàù åæ àðëòë ,ñåðî

ïåàâ íéñð áøì(ïàë)

לשטן פיו אדם יפתח åðàùאל ô"òàå ."éîã íéãò äàîë ïéã ìòá úàãåä" ïòåè ïèùä éëN J
åðéàå ,øáòá òøéàù äî ìò äãåî íãàä ,"åðéìò àáä ìë ìò ÷éãö äúàå" åðàèç éë 'äì íéãåî

áúåëä J Lãéúòä ìò øáãî("á÷òé ïéò" è÷ìî ìù øåàéá)

מלמד וכו' עכנאי של תנורו וזהו וכו' לחוליא חוליא בין חול ונתן חוליות חתכו
וטמאוהו זה כעכנאי הלכות ïëòשהקיפוהו :êøò ïééò ãåòå ,ïëç :êøò ,êåøò J

לשטן פיו אדם יפתח אל øáãîä"לעולם" ãéçé ÷ø àì ïàë ìåìëì àá éë ?"íìåòì" òåãîN J
"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,íéðéòì äåàú J Løåáéöä ïéðòì åéô çúåô íà åìéôà àìà ,ãéçé ìò

לשטן פיו אדם יפתח á"òאל ç úåáåúë à"ùøäî J

לשטן פיו אדם יפתח åîëאל ,íãàä ãâðë äçåúî ïéãä úãéîù úòá ø÷éòá àéä åæ äøäæàN J
á÷òé ïåéò J Làãéô÷ ïéà íéðîæ øàùáå .úåìáàá àåäù äòùá

לשטן פיו אדם יפתח 221אל ã"ç ,åäéìàî áúëî ,øìñã à"ø J

לשטן פיו אדם יפתח åðéúåðåòëאל àìå åðì äùò åðéàèçë àì" ïåùìäî ù"÷éøäî äù÷äN J
"åðì ìîâ(é ,â÷ íéìäú)ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Lêë ìò íéáåùé äîëå .

Eë óã

עצה ואין חכמה ìòאין à"øâ Jì ,àë éìùî

ניסא להו דאתרחיש ראשונים שנא 47מאי 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(á ,'ä úáäà)

ניסא להו דאתרחיש ראשונים שנא åéúåéåëæî?מאי åì íéëðî ñð åì íéùåò íà éøä ò"öN J
(:ë úéðòú)äúùòð àì ïëáå ,æ"äåò ééç áéùçî åðéàù äæî çëåî úååöîä ìò åùôð øñåîä ìáà .

òãéåäé ïá J Läæ ñðá äìåãâ äáåè åì

ניסא להו דאתרחיש ראשונים שנא é÷åçמאי úà øáåù 'ä ,åðåöø úà øáåù íãàä øùàëN J
äì 'îò á"ç íéãòåî ìò ,íééç éúôù ,øãðìãéøô íééç áøä J Låðòîì òáèä

בשוקא כרבלתא דלבשה איתתא להך Jחזא L÷åùá äðîî èùôå ,æðèòù ãâá øîåìëN J
óñåé úéá áøäå ;íéðåàâä øöåà ,ïåàâ çîö áøä(âù 'éñ ,äòã äøåé ìò)í"áîøä úòãì êë áúë'ìä)

(è"ëä é"ô íéàìëíù áúë ïëå .÷åùá åìéôà åðîî åòøå÷ ,åøáç ìò äøåú ìù íéàìë äàåøä ìò
.í"áîøä ìò æ"áãø 'éô
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בשוק" אפילו פושטן בבגדו, כלאים "המוצא לדין נסמך זה מעשה כי כך ופירש המלקט: אמר

ע"ב) ראש יט (ברכות

בשוקא כרבלתא דלבשה איתתא להך êøãחזא ïéàù ,àìåâðøúã àúìáøë ïåâë íåãà ãâáN J
à à÷ñô ,ìáøë :êøò ,êåøò J Läøéáò øáãì àéáîå úåöéøô àåäù åá úåñëúäì ìàøùé úåðá

ג' ס"ק ש"ך עיי"ש עוד א. ס"ק קעח, סי' דיעה, יורה בשו"ע רמ"א דברי עיין

זוזי מאה בארבע íùìשיימוה àìà à÷åã åàì äæ øôñîù ãåîìúá úåîå÷î äîëî àéáîN J
íéùãç íéãâî ,ñééåå ìàåé ãåã áøä J Làîæåâ(è"îùú ,íéìùåøé)ùåøéôî äæ ìò äù÷å :÷éúòîä øîà)

(ïìäì é"ùø

שמך? מה לה åîëאמר âäð àìà ?äðéî à÷ôð éàîì ?äìù íùä äî úòãì ø÷çù äåîúN J
íùá ÷ãáù øéàî 'ø(á"ò âô àîåé)íìåòá íãà ìù åãé÷ôú äî úòãì øùôà äæ é"òå'ø áúë ïëå)

(é à÷ñô â"ô "øåúä ìå÷"á ,à"øâä ãéîìú ,øååàì÷ù ïéîéðáãîìì àåä íìåòá åæ äéøëð ìù ãé÷ôúäå .
ìù íùá íâ ùåøãð ãöéë äîúú ìàå .øçà ãâð úåàð÷á íéâäåðù éðôì ïåúî úåéäì ùéù åðúåà

äîùá ì"æç åùøã äéáàåîä úåø íâ éë ?íéåâ(á"ò æ úåëøá)äúåéâá äìù íù åäæå(ã ,à úåø).
"äìéìã" íù åùøã ïëå(á"ò è äèåñ)è÷ìîä ì"ð J Läéøëð äúéä àéä í"áîø éôìå

מתון ïúî,מתון :êøò ,êåøò J L"éæåæ 'ú çéåøî øäîî åðéàå ïéúîîä" éë íéîòô 'á øîàN J
'á à÷ñô

מפני בקצרה, דיבר ולא ממהר" ואינו "הממתין לשונו: כפל הערוך שרבנו נ"ל המלקט: אמר

מתון" "מתון הכפולות המלים

מתון æåæ,מתון úåàî òáøà íìéù àåäå ,íéúàî àåä "ïúàî" éë ?íéîòô 'á øîà òåãîN J
é"ùø J Líéúàî ìåôë øîåìë

מתון úãîNמתון Jïéðòå äöò ãéìåäì ìáà .çáåùî äæ éøäå äùòîá úåéäì äëéøö úåæéøæä
íéøáã ,à"ãéç J Lúåìëñì áåø÷ äæá ïåæôçä éë .úåðéúîå áåùéé êéøö äæì ,ïééãò øøáúð àìù ùãç

åîøJäîø 'îò à"ç ,úåãäé 'ãäî ,ìåãâä úáùì ã"é ùåøã úìéçú ,íéãçà

מתון 95;מתון ÷ãö øáåã ,ïäëä ÷åãö 'ø J Líéîòô 'á øîà òåãîN J(133 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

הדרכה [ב] אהבה, בר מר"א כפייה [א] ה': אהבת מתוך הציבור תקון אופני ג' בגמרא: זה [בדף

יוחנן] ר' ע"י אישית דוגמא [ג] גידל, רב דבירע"י שמואל הרב מו"ר –

חוורי קאקי כי באפי úøéöòדמיין é"ò ø÷ò äùòð éë ,ïë øîåì ìåëé àåä à÷åã øùôàN J
àðåä áø ìù åøåòéùá åéëøö úééùò(ãñ úåîáé)á÷òé ïåéò J Líéùðä úãîç åðîî äãáàð ïëì

חוורי קאקי כי באפאי ùùçדמיין ïéà éåâá åìéôàù ì"æç åøîà éë úåôåòì ïúåà äååùäN J
úåôåòì ãåîéç(á"ò áë æ"ò)åäéìà ïéò J L

חוורי òãéåäé,קאקי ïá J Lãáìá æååàä éôåéë íà éë åððéà åéðéòá ìáà .äôé àåä ïáì øåòN J
ìãéâ áø ä"ã
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חוורי ìåàùקאקי éøáã J

חוורי éìååøùìקאקי úçúî ìáà .ùîùä éðø÷ì óåùç àåäùë íåçå ääë äéäð íãàä éðô øåòN J
Lùîùä éðø÷î äñåëî àåä éë ,ïáì øàùð úåòåøæä

מסתכלן מטבילה ואתיין ישראל בנות סלקן כי אמר טבילה בשערי יתיב וכו' יוחנן ר'
êëבי ìë úåëåøà åéðéò úåáâ úåøòù åéäå ï÷æ äéä éøä ãåòå .ïäá èéáä àì éàãå àåä ìáàN J

á÷òé ïåéò ;á÷òé ïéò ìò ó"éøä J Låéãéá ïúåà íéøäì éìá úåàøì ìåëé äéä àìù ãò

בישא מעינא מסתפי ìãéâ?לא áøì ù"îë "òøä øöéî éôúñî àì" åìàù àì òåãî ò"öN J
åéðéò àåäå ,åá åèéáé ïäù äöø àìà ïäá èéáä àì ïàë ìáà .äìéáè úåëìä íúåà ãîéì íù àìà

òãéåäé ïá ;ïéòä úéàøî ,à"ãéç J Lõøàì úåìôùåî

דיוסף מזרעא óñåéאנא úøéôñN J(ãåñé)35 'â úåãâà ,ì"øäî J Léîéðôå øúñð íå÷îî

בישא עינא ביה שלטה דלא קאתינא דיוסף מזרעא ìàøùéîאנא ãçà ìëì øùôà ãöéëN J
.óñåé éàöàöî àåäù òãé ïðçåé 'øù øùôà àìà ?ïåëð äæ ïéà àîùå ,óñåé ìù åòøæî àåäù øîåì

"óñåé ïàöë âäåð" àø÷îá ùøåôîë óñåé íù ìò ìàøùéî ãçà ìë éë øîàð åàåîë á ,ô íéìäú)

(úåãåöîäå é"ùø íù åáúëùëøá ìò à"ùøäî J Làòøæî éðåìô øá éðåìô àðà ä"ã á"ò äð óã úå
óñåéã

עין" עלי פורת æ'"בן ÷"ñ úåëøá ,úîàá àøå÷ J

עליהם מכסים מים שבים דגים מה לרוב", "וידגו עין"; éðù"עלי íéëéøö òåãîN J
íéëéøö íä íâù ãîìì éðùäå ,òøä ïéòì úåëééù íåù éìá íäù ãîìì ïåùàøä àìà ?íé÷åñô

"éèå÷ì øúá éèå÷éì"á àáåî ,÷çöé éðéò J Lïéòä ïî äðâäì éòöîà äæéàì

עליהם מכסים מים שבים ÷çéדגים óã àøúá àáá ,íééç úøåú J

עליהם מכסים מים שבים å"ìדגים äèåñ 72 á"ç úåãâà ,ì"øäî J

עין בו שלטה לא äèåñיוסף 72J73 'á úåãâà ,ì"øäî J Lúåòéðöä úìòá ,ìçøî àá àåä éëN J
å"ì

שבים דגים íééçמה úøåú J

עין עולי אלא עין" "עלי תקרי ïéò"אל éìò" ñåøâì ùéN Júåàá ÷øéçå ,'ò úåàá çúô ãå÷éð)

(éååéö åîë ,'ììàððç åðáø J Léð÷éæú ìàå øçà íå÷îì éàåá øîåìë ,(å"ì äèåñ ìò é"ùøá òîùî ïëå)

עין עולי אלא עין עלי תקרי òìאל ïéà ïëìå ïéòä ïî øúåé äåáâ áùåéä øáãëN Jäèéìù ïé
íåùøâ åðáø J Låéìò(.ãô óã àòéöî àááá é"ùø ùøéô ïëå)

עין עולי אלא עין עלי תקרי àìàאל í÷éæé àì òø ïéòá íäì íéðééòîù äî ìë øîåìëN J
"ìò" êøò ,êåøò J Løúåéá íúåà äìòîå íäì ìéòåî åìéôà

עין עולי אלא עין עלי תקרי æ'אל à÷ñô ,úåëøá ,úîàá àøå÷ J
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עין ïéòעולי éìò éø÷ú ìà ä"ã à"ò ãô àòéöî àáá ìò à"ùøäî J Läàåôøå "äìòú" ïåùìN J
ïéò éìåò àìà

עין éø÷úעולי ìà ,'æ à÷ñô ,úåëøá ,úîàá àøå÷ J

Eá"ò ë óã

וכו' פנים" ישא לא "אשר בתורתך כתוב הקב"ה לפני השרת מלאכי øåàéáNאמרו J
ãñåî 'öåä ,ïîãìô áéì äéøà áøä úëéøòá ,"úåãâää éùåøéô ,à"áùøä éùåãéç" J L"íéðô" úìî

æì 'îò ,à"ðùú úðù ,÷å÷ áøä

וכו' פנים" ישא לא "אשר בתורתך כתוב הקב"ה לפני השרת מלאכי ù÷áאמרו éëN J
íéëàìîäå .íéîçøä úãî äîò óúéù íãà éðá éëøöì ÷øå ,ïéãä úãîá íìåòä àåøáì ä"á÷ä

á÷òé ïåéò J Läøåúä ìù éðåùàøä øå÷îä éôì åøáã

לישראל? פנים אשא לא 30וכי íééç êøã ,ì"øäî J("÷éãöä ïåòîù"ì åùåøéô óåñ ,à"ô)

לישראל? פנים אשא לא à"øâוכי J(è ,áë éìùî)

לישראל? פנים אשא לא äøòùä?וכי èåçë íé÷éãö íò ÷ã÷ãî ä"á÷ä éøä ò"öN Jàáá)

(à"ò ð àî÷íé÷éãöä íòå ,íéðô íäì àùåð 'ä íéãéñçá ì"éå(úåãéñç íéâäåð íðéàù)úéá J L÷ã÷ãî
éèå÷ì øúá éèå÷éì"á àáåî ,íéøôà

נוהג מהם גדולים שהם היחידים אבל ישראל, לכלל היא פנים שנשיאות לחלק אפשר נ"ל אבל המלקט: (אמר

במחשבה",עמה עלה "כך עקיבא, רבי בענין שתירצו וכמו דכסופא", "נהמא לבוא לעתיד להם יהיה שלא ויתור, ללא ה' ם

החסד) מידת לדין צירף שה' לפני ע"ב כט מנחות

לישראל? פנים אשא לא éðòוכי úçðî J("øðì êåøò" øáçîî)øàåáî äæáå ä"ã ,àùð úùøô
úøùä éëàìî åøîà 'ë 'ã úåëøá ïðéøîàã äî(â øåè ãô óã)

לישראל? פנים אשא לא 171;וכי íéøîàî éèå÷ì ,÷åãö 'ø J(127 'îò ,äëøá øä 'ãäî)éøô ;
÷éãö(à"é àùð 72 ã"ç)

לישראל? פנים אשא לא àùðוכי 'ô ,äçîù ìå÷ ,àçñéùôî íðåá äçîù 'ø ø"åîãà J

לישראל? פנים אשא לא äãðוכי úëñîá úåôñåúäN J(áåúë ä"ã á"ò ò)èùô íà éë åù÷ä
éúàùð äðä" åîë "íëéðô úà 'ä àùé" ì"ö äéä ìàøùé ìù íäéúåðåò úìéçî ïéðòì àåä áåúëä

"øéòä úà éëôä éúìáì äæä øáãì íâ êéðô(àë ,èé úéùàøá)øáåãî åð÷åñôá ïàë ìáàåéðô ìò
úåàøäì àåä íéðô úîøä ïéðòù åèåùôë ùøôì øùôà ãåò ìáà .åöøéúù äî ù"ééò ?ä"á÷ä ìù
èéáî åððéà øçà ìò ñòåë øáãîä øùàëù íìåòä âäðî éë .åéìà íéøáãîù äæ ìà úå÷çåù íéðô

åéðôá øùé(ãé ,â á"ìî ,"êàøà íàå êéìà èéáà íà")àùé 'äù úøîåà äúöéìîá äøåúä ïàë ïëìå .
äøåú J Lïîæä êùîá íéøáèöîä íëéúåðååò úåøîì ,äáäàå äáéçá íëéìà èéáéå LìåëéáëN åéðô

ç"î÷ ÷"ñ åë ,å øáãîá ,äîéîú

כביצה עד כזית, èעד ,áë éìùî ìò à"øâ J
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כביצה עד כזית, úåéçעד õ"øäî ïåéìâ J

כביצה עד כזית, ÷àñעד óã à"ç á"éöðä ÷îò ,éøôñ ìò á"éöðä J

מדקדקים עצמםוהם כביצהעל עד כזית, äëøáìעד øåòéù òáå÷ ÷åñôä éøä ò"öN J
úìëàå"úòáùå"úëøáå(é ,ç íéøáã)øùôàå ?äæ øåòéùî úåçô ìò ïåæîä úëøá åëøáé ãöéëå

"òáåùì íëîçì íúìëàå" ÷åñôä ô"ò øàáì(ä ,åë àø÷éå)àåäå àòîé÷ ìëåà" êë ìò åøîàå
"åéòéîá êøáúî(íéðäë úøåú)åì ïéà ,åá úå÷åáã åéúåáùçîå 'äá åðåçèá íùä íãà øîåìë .

äãî íäì ùéù ïåéëå .åëøö ìë ÷ôéñ äæù ùéâøî àåäå äæä èòîá åì éãå ,äáøä ìåëàì ñåîìåá
ãò ,úéæë ãò íé÷ã÷ãî íäù" øåöé÷á ì"æç åøáã àì äîìå .íäéúåðååò ìò øéáòî 'ä åæ äëåøá

äðùîá åøîà àìà ?"íîöò ìò" íéìîä éìá "äöéáë(ä äðùî ç"ô äàô)ïøåâá éðòì ïéúçåô ïéà" :
öçî"åòáùå êéøòùá åìëàå" éðò øùòîá áéúëã 'åëå "íéèç á÷ é(áé ,åë íéøáã)íäì úúì êéøöå

Lãáìá "íîöò ìò" ïéðòì äæù ì"æç åøîà "äòéáù" êëì åàø÷å åîöîöù ïàë ïëìå .äòéáù øåòéù
çî÷ à÷ñô .åë ,å øáãîá ,äîéîú äøåú J

כביצה עד כזית, עד עצמם על מדקדקים íéìéëàîùëוהם àìà ?"íîöò ìò" ïåùì åäîN J
íùá ,å ,âé úåîù ,äëøá úôñåú J Läöéáëå úéæëî øúåé ,ùîî íòáåù éãë íäì íéìéëàî íééðòì

à"øâä

Eàë óã

לפניה התורה וברכת וכו' התורה? מן לאחריה המזון לברכת ïéáîמניין øîåçä éëN J
ïëìå "ùâøää éøçà ÷ø äáåèá øéëú àì ééîäáä ÷ìçä éë" ,ìëàîäî äðäðù éøçà ÷ø åáåèá
íãå÷ ãåò äúìòåúá øéëîå ïéáé ìëùäå ,éìëù øáã àåä äøåúä ãåîéì ìáà .äìéëàä éøçà äëøáä

åæ äòøëä øçàå ä"ã ,ì"ú äåöî ,êåðéçä øôñ J Låãåîéì íãå÷ äéìò êøáé ,úìòåúä úìá÷

לפניה התורה וברכת וכו' התורה? מן לאחריה המזון לברכת ìëåàמניין íãàäùë éëN J
"êéäåìà 'ä úà úçëùå 'åëå úòáùå ìëàú ïô" áéúëãë ,èòáì ìåìò àåä òáùå(ãéJáé ,ç íéøáã)

"éùéá éðæ éñéøë éìî"(.áì úåëøá)åúîåòì .áòø äéäùë åðåæî åì àá 'ä úàî éë òãéå êøáé ïëì
"ãéáò à÷ äéùôðã àúòãà ,ãéáò éë àø÷éòî" äøåú ãîåìùë úàæ(á"ò çñ íéçñô)ëæé àì íàåøé

äá øåôçì íåãø÷ úåéäì äøåúä úà êåôäì íãàä ìåìò ,åúøåú úîëç åðúåà ïðç àåäù 'ä úà
äá íéìéàîùîì úåîä íñ àéä æàå ,"áø" äéäéù éãë(à"ò æ úéðòú)éðôì êøáéù 'ä äåéö ïëì

äøåúá åëøá àìù éðôî ?õøàä äãáà äî ìò" åøîà ïëå .äîùì ãåîìì àåáé ïòîì ,ãåîéìä
äìéçú(.àô íéøãð)é ,ç íéøáã ,äîëç êùî J L."äìéçú" ì"æç ìù åæ äìî ùéâãä åðéáø :è÷ìîä øîà)

(äðåé åðáø íùá ï"øä íù àéáä ïëå

לפניה התורה וברכת וכו' התורה? מן לאחריה המזון לברכת àéäמניין ïåæî úìéëà éëN J
ìëà àì íçì" øäá åðáø äùî åîë ,ïåæîì ÷å÷æ äéä àì íà äéä óéãòå íãà ìù åðåøñç úîìùä
äáåèå ,äìòî úôñåä àéä äøåú ïéàù äî .åðåøñç íéìùäù éøçà ÷ø êøáé ïëìå ."äúù àì íéîå

"éèå÷éì øúá éèå÷éì"á àáåî ,íàø úåôòåú J Lãåîìì ùâðùë ãéî êøáé ïëì ,íöòá

אקרא" ה' שם ג)"כי לב, ה'(דברים של שמותיו היא התורה כל ,à"ùøäî Jøäæ :åøå÷î)

(à"ò âò óã â"ç
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אקרא" ה' שם ג)"כי לב, ה'(דברים של שמותיו היא התורה כל ,'ã øòù ,íééçä ùôð J
è"éô

לאלוהינו" גודל הבו אקרא ה' שם "כי שנאמר התורה? מן לפניה התורה לברכת מניין
ג) לב, äìàì(דברים ìãåâ åáä" ïàëì êééù ãöéëN Jåäéìà ïéò J L?"åðé

עשרה מן פחות קדושה íéäìàאין úéá ,è"éáîä J('é ,äìôú)

עשרה מן פחות קדושה 66,אין íùä úåøåáâ ;äøåúä áéúð úìéçú ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J
86(èé ,áé íé÷øô)ïéáùåéù 'é ,â"ô íééç êøã ;(äë÷Jãë÷)øùåòì âééñ úåøùòî ,(î÷Jèì÷)

עשרה מן פחות קדושה 15;אין óã ,÷ãö øáåã ,÷åãö 'ø J(18 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

Eáë óã

ניתנה) ובזיע(התורה וברתת וביראה äàøéבאימה .åáø ìù åúìåãâ äàøé øùàë àéä äîéàN J
åöø 'îò ,íéøáã ç"î å"ô ,úåáà ìò ,ì"øäî J Låúåìôùå ãéîìúä úåðè÷ èéáîùë àéä

ניתנה) ובזיע(התורה וברתת וביראה éàNבאימה Jäàøéùë äàøéå ,ú"éùä úìåãâ øéëîùë äî
åöø 'îò ,íéøáã ç"î å"ô ,úåáà ìò ,ì"øäî J Lãîåìä úåðè÷(éðù ùåøéô)

ניתנה) ובזיע(התורה וברתת וביראה úéìëùבאימה äøëäá ,íãàä ìù åçåîá àéä äîéàN J
âî à÷ñô ã"ç ,äðåé éôðë ,åðàôî ò"îø J Láìä úåùâøúä àéä äàøé .åãåáëå åìãåâ äî

ברתת ניתנה úàéø÷áהתורה íéîù úåëìî úìá÷ äæå úåðò ìå÷á ÷òåö àåä äìéçúá éëN J
òîù(äîéà)êìîä éðôì ãîåòë äùéçìá äìéôú ë"çàå ,(äàøé)ë"çàå ,íéãòåø íéøáàäù úúø ,

ãö÷ 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,÷åãö 'ø J Lãçô áåøî òéæî

ברתת ניתנה äìéáèהתורה ïå÷éúì àøæò ãîì äæîåN J(à"ò áë úåëøá)ùåç" éë äàø ãåòå .
ïéàå ,úåîäáä øàùë ,øúåé àì íééç éìòá åðúåéä úîçî åðì àåäù éôì ,åðì àåä äôøç ùåùéîä

"úåéùåðà ïéðòî äîåàî åá23* äøòä íù äàø .æîø 'îò çôà÷ é"øâä 'ãäî .å"ìô á"ç ,íéëåáð äøåî)

(àð 'îò à"éùú ,"ãé ìò õáå÷" íùáL

ניתנה) ובזיע(התורה וברתת וביראה éëãøîבאימה áøä J Läæ àùåð ìò íìù øôñ ùéN J
äàøéáå äîéàá ,õéáåðéáø

ארץ דרך בהלכות שונה קרי ÷àëבעל 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,ïäëä ÷åãö 'ø J

יהודה מר' למעלה מגמגם שהיה אחד בתלמיד ø÷éòמעשה éë øùôà ?íâîâî äîìåN J
òãåéù úåìéâøá åøéúä ïëìå .åúòéâðá øôñä úà àîèé éë ,øôñ êåúî äéä äøåú ãåîéìá øåñéàä
íâ øúåî åúòãì éë äãåäé 'ø åì øîà ,áèéä òãé àì øôñ éìá éë íâîâî äéäù ïàëå .äô ìòá

á÷òé ïåéò J Løôñ êåúî

כתרנגולים נשותיהם אצל מצויים חכמים תלמידי יהו Nשלא Jùéîùúá ìéâø ìåâðøúä éë
äáøä(íåé ìëá úùîùîù é"ùø áúë á"ò ì úáù)ïéèéâá ïëå(à"ò æð)ìåâðøú äìëå ïúç éðôì åàéöåäù

íéùãç íéãâî ,ñééåå ìàåé ãåã áøä J Låáøå åøô ïîéñì úìåâðøúå
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Eâë óã

אינם כי זבח, הכסילים מתת לשמוע וקרוב האלהים בית אל תלך כאשר רגלך "שמור
רע" לעשות יז)יודעים ד, àìù(קהלת òãåé éë ,àåèçì íëç ãéîìú äúôî äðéà òøä øöéN J

äéøçà úåøéáò úøøåâä äåöî úåùòì åúåà äúôî àìà .åì òîùé(çé ,à úåø ìò ,à"øâä ô"ò)ïëìå .
êìâø øåîù :ïàë øéäæî(åìéôà)Lòøì ìéáåî äæ ïô àìà òãåé êðéà éë .íéäìà úéáì êìåä äúàù

åäéìà ïéò J

"מתת תשובה. ועושים קרבן מביאים חוטאים שאם חכמים, דברי לשמוע קרוב הוי
זבח" יז)הכסילים ד, עושין(קהלת ואין קרבן ומביאים שחוטאים ככסילים תהי אל

מבחינים, אינם לרע טוב בין הקב"ה אמר וכו' רע" לעשות יודעים "אינם כי תשובה
לפני? קרבן מביאים àוהם ,à 19 äáåùúä øåáéç ,éøéàîä J

לפני? קרבן מביאים והם מבחינים, אינם לרע טוב בין הקב"ה íéøæåçאמר øùàëN J
éôà áù éë äáãð íáäåà íúáåùî àôøà" íéé÷úî æàå .úåëæì àèçä êôäð ,äáäàî äáåùúá

"åðîî(ä ,ãé òùåä)úâøãá åðáø÷ ïéà ,äáåùúá øæåç åðéàù òùøä ìáà .äáãðì áùçð ïáø÷ä .
íìùä ç"ìö J Läáãð

Eãë óã

שבפנים? תכשיטין עם שבחוץ תכשיטין הכתוב מנה éôåéלמה ìò úåàìôúää ùâø éëN J
æî à÷ñô â"ô úåëøá ,äéà ïéò J Løåñéàä íåçúì õåøôì ìåìò òáèä øãäå

Eá"ò ãë óã

מנביאי זה הרי בתפלתו קולו המגביה אמנה; מקטני זה הרי בתפלתו קולו המשמיע
éùùהשקר ÷øô ,äìôú ,íéäìà úéá ,è"éáîä J Lä÷òöá éúîå ,ùçìá ììôúäì ïîæä éúîN J

וכו' שמע קריאת יקרא לא המטונפים במבואות מהלך íé÷åñôהיה äùìù ïàë åàéáäN J
åäéìà ïéò J Líäéðéá ìãáää äîå .äçëåäë íéðåù

שכרו? מה פסק ואם וכו' שמע קריאת יקרא לא המטונפים במבואות מהלך היה
ימים" תאריכו הזה äîëç"ובדבר êùî J(æî ,áì íéøáã)

Eåë óã

תקון" יוכל לא טו)"מעוות א, וקריאת(קהלת ערבית של שמע קריאת שביטל זה
שחרית של תפלה או ערבית של תפלה או שחרית של úîééåñîשמע äðéçá ùéN J

øùôà äùò úåöî ìò íðîà éë .äùòú àì ìò øáåòäî òåøâ àåä äùò úååöî íåé÷î òðîðäù
ïååòä åì åìçîéù(à"ò åô àîåé)øáåòä ïë ïéàù äî .ìòåôá äåöîä äùò åìéàë åì áùçéé àì ìáà

áøä éãéá êåøò ,åìòôå åééç ,íééç õôçä J Léøîâì íâôä ï÷åúé äáåùúá áåùé øùàë ,åàì ìò
"ëùú ,çöð ,øùé øéàî äùîãö÷úú 'îò â"ç ,à
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Eá"ò åë óã

תקנום אבות ãתפלות, ÷øô ,äìôú ,íéäìà úéá ,è"éáîä J

תקנום אבות 83תפלות, 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(â ,äãåáò)134 íééç êøã ;ìù äðéù ,â"ô)

(úéøçù

תקנום תמידים כנגד תקנום; אבות åð÷úתפלות, úåáà 'â íà ,íéîòèä éðù ïéá ìãáääN J
íùá ,íéðéò çúô ,à"ãéç J Lúåùø úéáøò úìéôú ,íéãéîú ãâðë íàå ;äáåç úéáøò úìéôú éøä

íéðåîã÷

תקנום תמידים כנגד תקנום; אבות åð÷úתפלות, úåáà 'â íà ,íéîòèä éðù ïéá ìãáääN J
êåøòä áúëù åîëå ,íéøäö ïîæá "äìåãâ äçðî" äçðî ïîæ éøä(à à÷ñô ,øçù :êøò)éøçùî éëî

éìúåë(àøîâá óãä ãöáù ïåéìâá ,÷éô äéòùé 'ø íù áúëù åîëå ,á"ò çë àîåé),íåð÷ú íéãéîú ãâðë íàå .
åäéìà ïéò J L"äðè÷ äçðî" äðîæ ø÷éò éøä

תקנום אבות úåéçתפלות, õ"øäî ïåéìâ J

בשדה" לשוח יצחק "ויצא שנאמר מנחה תקן יצחק תקנום. אבות (בראשיתתפלות,
סג) äçéùà"כד, êéãå÷ôá" åîë äìîä åùøãN J(åè ,èé÷ íéìäú)"åéúåàìôð ìëá åçéù"íéìäú)

(á ,ä÷ìåéè àåä "çåùì" ùøéô éë íå÷î íåùá åðàöî àìå .("äçðî" íùä ùøù øàáî íâ íùå)J L
åì ÷"ñ âñ ,ãë úéùàøá ,äîéîú äøåú

ערבית תפלת תקן àøîâáNיעקב J(:àö ïéìåç)ïîæá ,ùîùä àáù íãå÷ ììôúä éë òîùî
äçðîä âìô(úéáøò úìéôú ï÷éú á÷òé ä"ã ïàë úåôñåúä éøáãëå)øùàë àìà ,åèåùôë äæ ïéà ìáà

,äéøà øåâ ,ì"øäî J Läìéìá ììôúî àöîðå ììôúä íøè ãåò ùîùä äò÷ù ,ììôúäì æà äöø
àé ,çë úéùàøá(âé à÷ñô ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî)

ערבית תפלת תקן äòéâôיעקב ïéà ä"ã äö ïéøãäðñ ìò ,íééç úøåú J

ערבית תפלת תקן á÷òé,יעקב ïåéò J Lúåùø ÷ø äúéä úéáøò úìéôú òåãî íéîòè äîëN J
íåð÷ú úåáà úåìôú ä"ã

ערבית תפלת תקן àìàיעקב ?úåùø äéäú äî íåùî "íåð÷ú úåáà" åðãîìù éøçà ò"öN J
åéúåáà åììôúäù íå÷î ìò øáò øáëù éøçà ììôúä á÷òé(á"ò àö ïéìåç)õøàä åì äöô÷ ñðáå

úìéôú ïéãî äìåôë àéäå ,äçðî ììôúä íöòá éøä .äîç äò÷ù ë"çà ÷øå ììôúäå øåæçì éãë
J Lúøáåò äåöî ùéù íå÷îá úéçøëä äúåòéá÷ ïéà ïëìå "úéáøò" åæù øåøá åðéà ìáà .äáãð

'à ãéîìúá äùòî ä"ã ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä

עמי וכו'אברהם שיחה יצחק á'דה, à÷ñô ã"ô úåëøá éîìùåøé ,åäéìà úãâà J

פגיעה יעקב שיחה, יצחק עמידה, àì;אברהם à÷ñô ,44 äìéì éñéñø ,ïäëä ÷åãö 'ø J
(50 'îò ,äëøá øä 'ãäî)
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בתפילתו קולו åîöòáהמשמיע ïéîàî åðéàå äçâùää øãòä íøåâ ïååòä å"çù áùåçùN J
;48 úåðåøëæä øôñ úìéçú ,ïäëä ÷åãö 'ø J Läðîà éðè÷ àø÷ð äæå ,åéìò çéâùé ú"éùäù'ãäî)

(275 'îò ,äëøá øä

Eá"ò æë óã

רבו אחורי ã÷ãîë÷המתפלל äàøéé àìù íéùøôî ùéå ,åáøì äåçúùîë äàøéé àìù éãëN J
éøéàîä J Låáø úìéôúá

שלא דבר והאומר וכו', לרבו שלום והמחזיר לרבו שלום והנותן רבו אחורי המתפלל
מישראל שתסתלק לשכינה גורם וכו' רבו מפי úåáøìשמע "àøéú êéäìà 'ä úà" åðãîìN J

íéîëç éãéîìú(á"ò áë íéçñô)øîåàä .äðéëùá ãåáë âäåð åðéà àìéîî ,íäá ãåáë âäåð åðéàù éîå
øîåà äéä íàå ,ïë åðéàå åáøî êë òîù äæù áùåç òîåùä éë ,÷éæî åáø éôî òîù àìù øáã

åäéìà ïéò J Lêôéäì úòëå .íìåòì äìåàâ àéáî äéä åøîåà íù

רשות ערבית ãתפילת ÷øô úìéçú ,íéäìà úéá ,è"éáîä J

רשות ערבית äôåñå.תפילת äúìéçú ,úéîìåòä úåàéöîä ãöî íä äçðîå úéøçù úìéôúN J
íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Lù"úé äðåéìòä äìéòä éðôì íìåòä ìë úåìèáúä ãöî àéä úéáøò ìáà

84 'à(â"ô äãåáò)

רשות ערבית ãéתפילת 'éñ ,åðàôî ò"îø ú"åù J

רשות ערבית ç'תפילת 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,÷åãö 'ø J

ור"ג יהושע äëøáåר' äùåã÷ J Lïäéáåùééå ,äæ øåôéñá úåéùå÷ à"î øãñîN Júëéîñ" øôñ àåä)

(æò÷Jáñ÷ 'îò "íéîëç

ור"ג יהושע æ'ר' à÷ñô ã"ô úåëøá éîìùåøé ,åäéìà úãâà J

גמליאל ורבן יהושע õ"áòéäר' úåùøã ,"á÷òéì íéøåù÷ä" ,ïéãîò á÷òé 'ø Júðùî ïåëî 'ãäî)

,à÷àø÷ ãéì ,àæøåâãô áåùéá äðåùàøì ñôãð äæ ùåøã .êìéàå àð÷ 'îò ,"íéøùé úìôú ùåøã" ,ãåå÷ééì ,ïøäà 'ø

(ùåøã ô"ò äðåòå úåìàù íéòáù úàæä àéâåñä ìò ìàåùå 'îò 47 åá ùé .à"òøú úðù

זה בדבר שחולק אדם יש כלום גמליאל: רבן åéøáã?אמר øéúñä òùåäé 'ø òåãî ò"öN J
ìò øéîçäì ,úåëìäá íéúá éìòáì ç"ú ïéá ÷ìçì íà àéä ììä úéáå éàîù úéá ú÷åìçî àìà
øéîçúå êîöòì ì÷ú ìà øîåìë ,"òá÷ êúøåú äùò" øîà éàîù úéá .ç"úì ì÷äìå íéúá éìòá

íéøçàì(øáåñ â"ø äéä êëå)äðååëá íåî ìéèäì ãåùç äéä àìù ÷åãö 'ø ïëìå .øéúä ììä úéáå
éìòá åàáùë ìáà .úåùø úéáøòù òùåäé 'ø äøåä ,åúåðîåà åúøåúù é"áùøì ïëìå ,åì åøéúä

íéñéøú(íéøçåñä øîåìë)ñä ùøãîä úéáìøåà éöåöéð ,úåéìâøî ïáåàø áøä J Lòùåäé 'ø úàæ øéú

גמליאל ורבן יהושע äúëéøòåר' äðùîä ãåñé ,úåéìâøî ïáåàø áøä Júðù ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåä)

(âðJàð 'îò ,æ"èùú

תריסין ãéñçäבעלי äãåäé 'ø úåôñåú J Løåãä ìò íéðéâîä åìàN J
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תריסין בעלי שיכנסו עד øåãäהמתן ìë ìò íéðéâî íä éë "ïéñéøú éìòá" íùá åàø÷ðN J
"úåðòøåôä éðôá ñéøúë íéáåè íéùòîå äáåùú" éë .åùðòéé ìáì(ã ÷øô úåáà)åéìòù ç"ú ùéå

"àëøë äìåëà úéðâî à÷ã êééúñéî" íéøîåà(à"ò áë úéðòú)åì óã úåøåëá ìò ,åäéìà ïéò J L

תריסין áòø.)בעלי óã â"ç øäæ ô"ò ,äøåú ìù äúîçìîá ç"úN Jäîåìòú ãéâî J L

בך ויעידו רגליך על àìàעמוד å"ç åùééáì éãë àì ,äåîú øáã úåùòì åðîî ùøã àåäN J
à"ò åì óã úåøåëá ìò ,åäéðá J Lòùåäé 'ø ìù ÷ñô ìåèéáì íåñøô úåùòì éãë

חי אני çéאלמלי ,æé íé÷øô á"ç ,ïéã øå÷ç ,úåøîàî 'é J

צעריה אשתקד השנה בראש וניזיל? נצעריה כמה עד äéäאמרי äùòîä íà ò"öN J
ïàë é"ùøå ?"äðùä ùàø" àø÷ðä íéøåôëä íåéá øáåãî åà ,äðùä ùàø ìéìá åà ,äðùä ùàøá

íéùãç íéãâî J Làéùå÷ ïéàå äðùä ùàø úëñîá å÷ñòùë øáåãîù ùøéô(úåëéøàá øàáî)

ליה נוקים íéùãçמאן íéãâî J Lñåð÷øåä ïá øæòéìà 'ø úà åðéî àì òåãî øåøéáN J

ביתי באינשי ואימליך äúéäאיזיל àìà ?åúùà éøçà êìäå íéîëçä ìë úöò áæò ãöéëN J
ãéîìú ìë åîë òåáùá íòô àìå ùãåçá íòô ÷ø íéé÷î àéùðäù ,äúðåò íåöîöá ïàë äìàù

àé ùåøã á"ç ,ùáã úåøòé J Líëç

דבריו סופר(בשינוי)הובאו חתם ואהרן")ע"י מרים "ותדבר נג עמ' בהעלותך, פרשת התורה, לתמוה(על ויש

נשיא של עונתו כי כתב ריט, עמ' כאן, תעלומה" וב"מגיד בחז"ל. מוזכרת כזו מניעה אין כי הרבה

חדשים מגדים – שנים] בשתי פעם רק היא

אלא הדין, ע"פ עונה צמצום מפני לא עזריה בן אלעזר ר' איתה שהתייעץ אפשר המלקט: אמר

לקיים כח בעצמו ימצא שלא ובעיותיה האומה בעניני טרוד כך כל שיהיה המציאות, הכרח ע"פ

עונתה

ביתי באינשי ואימליך øãäúúאיזיל ìà" :äøøù ìá÷ì øäîì àì àéä ùãå÷ä çåø úöòN J
åàø øùà áéãð éðôì êìéôùäî 'äðä äìò' êì øåîà áåè éë .ãåîòú ìà íéìåãâ íå÷îáå êìî éðôì

éò"êéð("úåãåöî" ùåøéô ù"ééò æJå ,äë éìùî)àåä åîå÷îî úãøì ãáåëîä õìàðùë ïåéæáä ïëì .
ìåàùì áééç à"ø äéä ,åúìôùäá øòèöú åúùàù ïåéëå .äæ éåðéîá åì åðúðù ãåáëäî øúåé ì÷åù

åäéìà ïéò J Lêëì äãâðúä àéä úîàáå .äúåùø(è÷ìîä é"ò äîòèä úôñåúá)

למינויו? כשסירבה אשתו בקול שמע לא אלעזר ר' מה משום ענה לא המחבר המלקט: אמר

ליתבר" ולמחר דמוקרא בכסא חדא יומא אינש "לשתמש כשענה להסכים אותה ששיכנע ואפשר

Eçë óã

דמוקרא בכסא חדא יומא אינש Låéúåðåòלישתמש ìë ìò åì ïéìçåî íëç äðîúîä éëN J
ùáã úåøòé J(ç"é ùøã ,äòø 'îò á"ç)

שנה שבעים äìåãâìכבן äìòù ô"òàù éîìùåøéá ùåøéô ìáà .í"áîøì äðùîä ùåøéô ïééòN J
(íéîé úøö÷î äøøù éøäå)Líéîé êéøàä àåä úàæ ìëá ,



úåëøá úëñîçë óã167

שבתא חדא וראב"ע שבתי ג' גמליאל רבן úáùåלדרוש úåúù 'á å÷ìéç àì äîì õøúîN J
äëøáå äùåã÷ J Lúçà("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

כברו תוכו שאין תלמיד éãö÷כל éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J(108 'á çìùéå)

כברו תוכו שאין תלמיד äîëçכל êùî J Lìàéìîâ ïáø ìù åîòè äîN J(è ,àì íéøáã)

כברו תוכו שאין תלמיד í"áîøכל éøáã ô"ò ïáåî ìàéìîâ ïáø ìù åîòèN Jäøåú ãåîìú 'ìä)

(à"ä ã"ôêøãá êìåä äéä íà ìáà .íúì åà åéùòîá äàð ïåâä ãéîìúì àìà äøåú íéãîìî ïéà"
åúåà ïéñéðëî ë"çàå ,åúåà ïé÷ãåáå äøùé êøãá åúåà ïéâéäðîå áèåîì åúåà ïéøéæçî äáåè àì
äéä ìàéìîâ ïáø ìáà .ìàéìîâ ïáø ìò å÷ìçù åìà éôì ÷ñôð äæå ."åúåà ïéãîìîå ùøãîä úéáì

õ"áùøá ùøåôî êëå .åúåà ïé÷ãåáù ãò ïéãîìî ïéà íúì íâ éë øåáñà"ô úåáà ìò ,úåáà ïâî)

(à"îíéîù àøéå øùëå òåðö ïåâä ãéîìúì àìà íéãîìî ïéà"ù åøîà éàîù úéá éë øàáîäô"ò)

(á"ô óåñ ,ïúð 'øã úåáàúéáì ñðëé ìà åøáë åëåú ïéàù ãéîìú ìë ìàéìîâ ïáø øîåà äéä ïëå
L"íäéøçà ÷åãáì êéøö ïéà íãà éðá íúñå 'åëå íãà ìëì íéãîìî íéøîåà ììä úéá ìáà .ùøãîä

íéùãç íéãâî J

כברו תוכו שאין תלמיד ïðéøîàãכל íåùî" :íééøâåñá óéñåä åäùéî "á÷òé ïéò" úñøéâáN J
ñéìå÷øîì ïáà ÷øåæ åìéàë ïåâä åðéàù ãéîìúì äðåùä ìë(à"ò âì÷ ïéìåç)øîåà äéøæò ïá à"øå

úååöîáå äøåúá íãà ÷åñòé íìåòì' ùøã äéøæò ïá à"øå .ïåâä åðéàù ïì íé÷ã àëéä éìéî éðä
íâå .á÷òé ïéòá åôéñåäù äôñåää ïàë ãò "äîùì àá äîùì àìù êåúîù ,äîùì àìù åìéôà

äáøäù ,äðùé íãà ìëì" åøîàù ììä úéá éøáãî ò"öíéòùåôãåîìúì åáø÷úðå ìàøùéá åéä
íäî åàöéå äøåú"íéøùëå íéãéñçå íé÷éãö(á ÷øô óåñ ,ïúð 'øã úåáà)ïáø ìò ÷ìåçù òîùîå .

àåäù ,ïåâä åðéàù ãéîìú ìù åúñéðë òåðîì àåä ìàéìîâ ïáø úòãù ÷ìçì øùôàå ?ìàéìîâ
ïéìåçá àéâåñ åúåàá æîøð äæå .åøáçì íãà ïéáù úåøéáòá ùãå úåòø úåãîá úçùåî(.âì÷)åàéáä

ìò íéøéùá øùå" ÷åñôòø áì"(ë ,äë éìùî)åðúîå åàùî ïéàù ïîæá ,íùä ìåìéçì íåøâé äæ éë .
åáøì éåà ?åéìò úåøîåà úåéøáä äî ,íëç ãéîìúë äæçúî àåäù úåøîì ,úåéøáä íò úçðá
äîëå åéùòî ïéøòåëî äîë ,åéùòî ïéì÷ìå÷î äîë åàø äøåú ãîìù éðåìô 'åëå äøåú åãîéìù

"åéëøã ïéøòåëî(à"ò åô àîåé)ïéá ïåâä àåäå ,íå÷îì íãà ïéá úååöîá òùåô ÷ø àåä íà ìáà .
,"äøåú ãåîìúì åáø÷úð íéòùåô äáøäù" ììä úéá åøîà ïëìå .äøåú åãîìì øùôà ,åøáçì íãà
'ø ïåàâä J Läæá å÷ìéç àì íé÷ñåôä ìáà .íå÷îì íãà ïéáù úååöîá íéòùåôá øáåãî øîåìë

ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò

אמר וחד ספסלי, מאות ארבע אתוספו אמר חד ספסלי, כמה אתוספו יומא ההוא
ספסלי מאות íâשבע ,ùøãîä úéáá íéãîåì íéôéñåîùë àìà ?äðéî à÷ôð éàî ò"öN J

ìò åôñåð úåàî 'ã ÷ø øîàã ïàî .äðáä úôñåúå ä÷îòäå úìòåú íéìá÷î íé÷éúååä íéãéîìúä
,úåàî òáùä ìëá ùåãéç ùéù øîàã ïàî ìáà .íäá äìòî äôñåúð àìù øåáñ úåàî ùìùä

"éèå÷ì øúá éèå÷éì"á àáåî ,øôåñ áúë J Läáåèì åùãçúð íìåë éë øåáñ

קיטמא דמליין חוורא àåäחצבי ïëåN J Líéðáì íéãâá íéùåáì :úöáå÷î äèéù ùøéôN J
ïéùåãé÷á(à"ò áò):é"ùø ùøôîå ."úøùä éëàìîì íéîåã ,ìáááù íéîëç éãéîìú éðéàøä"

íéùãç íéãâî J Líéðáì íéùåáì
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קיטמא דמליין חוורא íéðéòחצבי çúô ,à"ãéç J

קיטמא דמליין חוורא íäéðù?חצבי úà øîà òåãî ,"øôàå øôò éëðàå" íäøáà øîà øùàëN J
øôàä ìáà .íéáåùç úåøéôå úå÷øé åðîî úàöì íéãéúò ,ìôù àåä åéùëòù úåøîì øôòä àìà
íéîåã åììäù â"øì íåìçá åì åàøä ïàë êë .äîåàî åðîî àöé àì ãéúòá íâå åãé÷ôú øîâ øáë

òãéåäé ïá J Lúìòåú íäî äéäú àì íúåð÷æá íâå ,øôàì

ת"ח: של בצערם יודע אתה שאי פרנסו, שאתה לדור לו מתפרנסים,(א)אוי הם במה
ניזונים(ב) הם éëובמה øëéð êúéá éìúåëî" øîàù äî ìò .íéøáã éðù ìò åúåà çéëåäN J

äúà éîçôéìúåëî" ÷ééãù äî ìòå ?íéñðøôúî øåãáù ç"ú äîá úø÷çå úùøã àì ãöéë äðò "
úåøîìù åúåà çéëåä .øåçù äéäé àìù åúéá ãééñî åðéà òåãî ìàéìîâ ïáø úäéîú äæîøð "êúéá
úà ãééñì éãë íìùì äîá åì ïéà ïëì ,ïåæéð àåä éùå÷áå çååéøá äñðøô åì ïéà ,éîçô àåäù

"éèå÷éì øúá éèå÷éì"á àáåî ,÷çöé éðéò J Líéìúëä

שאתה לספינה לה "ואוי כאן: נוסף אחרים [ובספרים פרנסו שאתה לדור לו אוי
הגמרא] דף בצד בגליון כמצויין ïéòקברניטו", J Läæì áåùééäå ?úåðåùì 'á òåãî ò"öN J

åäéìà

מדא דלבש àéäמאן úåàéùðäå .ïäë àåä éë ,úåàéùðì éåàø åðéàù ò"áàøì øîà òùåäé 'øN J
à"ùøäî J Läãåäé éðáì ÷ø

מדא דלבש óëîמאן ,äøäè éãéì äàîåèî íãàä úà äìòî äøåúä íâ éë ,äàæä ïéðò øéëæäN J
úåëæ óëì äáåç(.æè úåëøá)úåëæ ìåî ,äì÷î øôà êøôà ,äøòî éî êéîéî :íéìùî 'á øéëæäå .

òãéåäé ïá J Låéúåáà úåëæ ìåîå ,â"ø

שבתי תלתא ר"ג íéëìîלדרוש 'á ïéà àìà ?äåù ïôåàá úåúáùä å÷ìéç àì äîìåN J
à"ùøäî J Läæá äæ úåàð÷ì åàåáé àîùå ãçà øúëá íéùîúùî

עוד אליהו" "עין ענה עזריה, בן ר"א אחת ושבת ר"ג שבתות ב' חילקו לא מדוע השאלה על

נוסף תירוץ

רשב"י היה תלמיד àìàואותו ?åúìéçúá àìå äùòîä óåñá ÷ø àøîâá åîù øëæåä äîìN J
òãéåäé ïá J Líéèøô ù"ééò ,åãé ìò úåëæ äìâìâúðù

רשב"י היה תלמיד úéáøòואותו úìéôú øåáñä àåä éë ,åððéðòì àøîâá åîù øëæåä äîìN J
"éèå÷ì øúá éèå÷éì"á àáåî ,éðåùøâä èå÷ìé J Läáåç

אגרא úååöîä"ואקבל øòù" ô"ò äðòå ?øëù ïòîì úååöî úåùòì øúåî éëä äù÷ä à"ãéçN J
,"äøåúá íëçúäì ãàî åì ìéòåéù ï÷æ åà ç"ú éðôî í÷ åúåéäá" ,íéùåã÷ úùøô úìéçú ,ì"æéøàì

øëùùé éðá J Låæë àøâà ïòîì úåùòì øúåî(ãé úåà ,ä øîàî ,ïåéñ)éôì ùáã ,à"ãéç ;÷ äëøòî)

(èî úåàòãéåäé ïá ;

אגרא äîåìòúואקבל ãéâî J
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לוי בן יהושע בר' לי דמספקא משום וכו' זימנין ארבעין מיניה ìãáääתנא äî øåàéáN J
íìùä ç"ìö J Léåì ïá òùåäé 'ø íùá åà ïðçåé 'ø íùá øîàîä íà

ממך" אספתי ממועד "נוגי וכו' שעות שבע לאחר מוספין של תפלה המתפלל Jכל
ïë ïéàù äî ,äðéù ñðåà ùé úéøçùá àìà ?úéøçù úìéôú øçàîä ìò äæ ÷åñô åùøã àì äîìN

á÷òé ïåéò J Lóñåîá

Eá"ò çë óã

יהי אומר? מהו בכניסתו וכו' המדרש לבית בכניסתו מתפלל היה הקנה בן נחוניא ר'
וישמחו הלכה בדבר אכשל ולא ידי, על תקלה דבר יארע שלא אלהי ה' מלפניך רצון

אומ ולא חברי, הלכהבי בדבר חברי יכשלו ולא טמא. טהור על ולא טהור, טמא על ר
בהם åëå'ואשמח .äæá ìùëð äéäé àìù äøúé æåøéæì íãà êéøö äéä íéîìùä úåøåãá óàN J

åòáèá íãà ìë éë .ïåøñç åúìåæ øáãá àöîé øùàë çåîùì äèåð íãàä áì ìåãâ ç"úá óà éøä
åòáè øçà êìé àìù Làéðåçð 'øN ììôúî êëìå .åúìåæ ìò LøúåéN åì ùé øùà úåîéìùá çîùù
åçîùéå' øîàù äî ,êôéää ùøôì ùé éë íòå .ìùëð åðéà àåäå ,äëìä øáãá ìùëð åøáçùë çîùéå
ìáåñ øîàîä ïéà ,äëìä øáãá àåä ìùëé àì øùàë åá åéøáç åçîùéù äìéôú LàéäN 'éá éøáç
øîàé àì éìåàå .äëìä øáãá ìùëà àìù äìéìù êøãá øîàù ÷ø ,äëìä øáã øîà àì ïééãòù ,äæ
øîåàù ïåöø éäé' øîåì åì äéäå .ùøãîä úéáá äëìä øáã øîàé íãà ìë àì éë ?ììë äëìä øáã
éîìùá êë àåä øáãä íàå .çéëåé é"ùø ùåøéôå .'éá éøáç åçîùéå ,àîè àîè ìòå ,øåäè øåäè ìò
úøàôú ,ì"øäî J L"ïåöøì åì íðéà åúìåæ éøáã ìë øùà íìù éúìáä øåãá ïëù ìëî ,äìòîä

2 ,ìàøùéì(äîã÷ä)

יהי אומר? מהו בכניסתו וכו' המדרש לבית בכניסתו מתפלל היה הקנה בן נחוניא ר'
וישמחו הלכה בדבר אכשל ולא ידי, על תקלה דבר יארע שלא אלהי ה' מלפניך רצון
הלכה בדבר חברי יכשלו ולא טמא. טהור על ולא טהור, טמא על אומר ולא חברי, בי

בהם ìòואשמח çîùà ïëå ,éúìùëð àìù ìò éøáç éá åçîùéù ììôúäù ùøôì äàøð øúåéN J
úåéøáä úà çîùî ,äøåúä úéð÷ð åáù íéøáã ç"îî ãçà åäæù ,åìùëð àìù(å ,úåáà)J L

íù ç"áäå ;é"÷ 'éñ ç"åà øåè ìò äùéøôä ïëå ;à"ùøäî

בעירובין מהגמרא למהרש"א ראיה להביא ע"א)[ויש יראוני(נג "יראיך ביה כתיב מסכתא דגלי דוד

עד)וישמחו" קיט, ולהיתר(תהלים איסור, לאיסור מכוונות ששמועותיו לפי וישמחו "יראוני רש"י: ופירש

חדשיםהיתר"] מגדים –

המדרש לבית בכניסתו מתפלל úåëøáהיה ,úåéðùî ìò ìàøùé úøàôú ,õéùôéì ìàøùé 'ø J
'á æòåá ,'é ÷"ñ ã"ô

חברי בי äìöääוישמחו ìò åçîùå ,úåòè åãéâé ìáì åøáç éøáã úà ùéà íéð÷úî åéäN Jåîë)

(.âì÷ óã àøúá àááá àáø äùòîìò øôåñ íúç J Låð÷úì åëøèöé àì íäùå äòèé àìù ù÷á ïàëå .
ç"ø 'éñ úìéçú ç"åà ,øôåñ íúç ú"åùáå ;äðùéçà äúéòá 'ä éðà ä"ã âì÷ àøúá àáá

ה לבית מתפללבכניסתו òâåðמדרש åðéà "äëìä øáãå" ,äùòîì äàøåä ïéðòì "äì÷ú"N J
äì÷ú òøàé àìù ä"ã òãéåäé ïá J Líé÷åìéç ãåòå ,äùòîì
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אומר ולא חברי, בי וישמחו הלכה בדבר אכשל ולא ידי, על תקלה דבר יארע שלא
בהם ואשמח הלכה בדבר חברי יכשלו ולא טמא. טהור על ולא טהור, טמא Jעל

,úòãä éðè÷ éðôì úåéúéîà úåòéã øîåà íãà íéîòôì øîåìë ,"éãé ìò äì÷ú øáã òøàé àìù"N
ìùëà àìå" .úåîåöò úåì÷úá íéìùëðå äòø úåáøúì íéàöåé íìá÷ì íúðëä øñåçî íäåøáãá

úøáñäì íà éë äëìää úð÷ñîì òâåð åðéàù øáãá åìéôà åðééä Líúñ "äëìäá" øîà àìåN "äëìä
åðééä "éøáç éá åçîùéå" .úîàäå äîëçä úøåù éôì äìåò åðéàù øáã øîåì ìùëà àì ,íéøáãä
íéáâùð ÷ø éðåéò åéäé íà ìáà .éá åçîùéù ïôåàá íéøáçä úðáäì íéáåø÷ éðåéò åéäéù

åúòã óåñ ìò ãåîòì åéøáç åìëåé àìù øéàî 'ø ïéðòë .çåîùì åìëåé àì íäéúåòéãîâé ïéáåøéò)

(á"ò,äùòîì äëìää úð÷ñî åðééä 'åëå "øåäè àîè ìò øîåà àìå" .åúåîë äëìä ïéà íå÷î ìëîù
"íäá çîùàå äëìä øáãá éøáç åìùëé àìå" .äëìäì ïúîå àùîä ÷îåò ô"ò øáãä øùéì ïéåëà
ïéá ,ìåùëîå äì÷ú íãé ìò òøàé àìù ììôúäì íäì ãåáë úåúéçôì áùç åúìåæ ìòù äàøð
ãëìî íäéìâø 'ä øîåùù íéãéñçå íé÷éãö êøòá í÷éæçäì áééçù ,äùòîì íéðéãá ïéá úåòéãá
åúáäàá ììôúä äæ ìò ,íúåéäá ïåøúé íà éë ìåùëî äæá ïéàù íé÷ìçä 'áá íðîà .ìåùëîîå

èë à÷ñô ã"ô úåëøá ,äéà ïéò J L"åéøáç ìò íâ äðîàðä

טמא טהור על ולא טהור, טמא על אומר ì÷äשלא ïî ,åæ óà åæ àì úðéçáá åæ à÷ñôN J
àåäù ,àôéñä éøáãá ìáà .íå÷îì íãà ïéá ÷ø àèåç úåòèá ÷ñåôä ,àùéøä éøáãá .øåîçä ìà
J Låøáç úà äöøéù ãò äìéçî åì ïéà äæ ìòå ,åøáçì íãà ïéá àèåç íâ àåä øúåîä úà øñåà

"éèå÷éì øúá éèå÷éì"á àáåî ,ïøäà úëøá

חברי בי àéä.וישמחו äòø äãî åæ éë ,úåòèá éúìùëðù äîá åçîùéù äëøáä úðååë ïéàN J
àøúá àááá àáåî àìà(á"ò âì÷)åúåà ìéöäå àáø àáå úåòèá ìùëð èòîë ùéìéò áø éë

íäéìà çåìùì íéã÷î 'ä ,íúåòèî äìöä íéëéøö íé÷éãöä øùàëù àáø åðúåà ãîéìå .äàéâùî
éðîî úàæ åòðîù ìò íéøçà åçîùéå ìåùëî éãéì àåáà àìù ïàë íúðåë àéä åæå .íìéöéù éî

àøéæ 'ø øîàî ùøôúî äæáå .äòèà àì äìéçúëìî àìà ,ãòåî ãåòá(à"ò çë äìéâî)éúùù àìå"
êåîë êòøì úáäàå ä"ã ,çé ,èé àø÷éå ,äëøá úôñåú J L"éøáç úì÷úáàåä øåàáäå ä"ã à÷ñô)

(øôñä éôãî 158 'îò ,á"á 'ñîá øàåáîä ô"ò

חברי בי îñàוישמחו àéáîN J"íëéøáç ãåáëá åøäæä" øæòéìà 'ø éøáãî é"ùøì àúë,úåáà)

(áäîåìòú ãéâî J L

חברי בי ìàåîùוישמחו éðéò J

יהי אומר? מהו בכניסתו וכו' המדרש לבית בכניסתו מתפלל היה הקנה בן נחוניא ר'
וישמחו הלכה בדבר אכשל ולא ידי, על תקלה דבר יארע שלא אלהי ה' מלפניך רצון
הלכה בדבר חברי יכשלו ולא טמא. טהור על ולא טהור, טמא על אומר ולא חברי, בי

בהם ù÷áואשמח ë"çàå ,åéøáç åá åçîùéå ïéãá ìùëéé àìù äìéôú íéã÷ä äî éðôî ò"öN J
àìà ?äëìää ÷ñôá äòèé àìù àåä øúåéá úåáéùçä ø÷éò éøäå ?øåäè àîè ìò øîàé àìù
ù÷áîä ìë" åçáù ïëìå .åîöò øåáò ù÷áé ë"çà ÷øå ,åøáç øåáò ù÷áì íãàä êéøö äìéçúá

"äìéçú äðòð àåä ,øáã åúåàì êéøö àåäå åøáç øåáò íéîçø(à"ò áö àî÷ àáá)ù÷á àåä .
è÷ìîä ì"ð J Läòèé àìù åîöò ìò ù÷á ë"çàå ,åúì÷úá íéçîùù àèçá åìùëéé àì íéøçàù
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אומר הוא מה ìàåîùביציאתו éðéò J Låúàéöéá à÷åã òåãîN J

המדרש בית יושבי בין חלקי è'ששמת à÷ñô ã"ô úåëøá éîìùåøé ,åäéìà úãâà J

עמלים éúå÷åçáהם 'ô ,èò÷ 'îò ,äøåúä ìò íééç õôç J(äøåúá íéìîò úåéäì)

בטלים. לדברים משכימים והם תורה לדברי משכים אני משכימים. והם משכים שאני
וכו' רצים והם רץ אני וכו'. עמלים והם עמל ãâðëאני íäå ,ïàë ùé íéçáù äùìùN J

.ãåîìúå äðùî ,àø÷î ãåîéì(øáñää ïééò)åäéìà ïéò J L

חיים אורחות למדנו אליעזר, ר' ÷äùåãכשחלה J Lïäéáåùéå ïéðòá úåìàù ã"ì êøåòN J
äëøáå("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

וכו' חיים אורחות ùéåלמדנו .íéøçà úîåòì äâäðäå ,íúéá úâäðä ,íîöò úâäðä ïàë ùéN J
úò ,äáåùú úáùì 'å ùåøã àåäå ,æì ùåøã ,íéúòì äðéá J Lá÷òéå ÷çöé ,íäøáà úãî ãâð ïàë

äðùä úáåùú(çìø óã)

ונזכה חיים ארחות למדנו רבנו לו אמרו לבקרו, תלמידיו נכנסו אליעזר ר' כשחלה
הבא העולם לחיי àìåבהם ,ä"á÷äá ÷áãäì íùì àìå íîöò úàðäì íéùåòù òîùî ò"öN J

íìùä ç"ìö J Läæì áåùéäå ?àøåáä ïåöø úåùòì ãöéë åìàù

הבא עולם לחיי בהם ונזכה חיים אורחות àø÷îלמדנו íéãéîìúäî íìòð íåìë ò"öN J
"åá ä÷áãìå åìå÷á òåîùì êéäìà 'ä úà äáäàì ,êòøæå äúà äéçú ïòîì íééçá úøçáå" àìî

(ëJèé ,ì íéøáã)ì äîìå .íãàì åì ì÷é äùòîä ééçî úåùéøô é"òù åðéáä íä àìà ?ìåàùì íä
ë"â íé÷åñò åðà øùàë "íééç úåçøà åðãîì" åìàù íä ìáà .àáä íìåòì úåëæìå åàøåáá ÷áãäì

íéä ééà J Làáä íìåò ééçì äëæð íäéãé ìò íâå äùòîä ééçá

חבריכם בכבוד 82הזהרו 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(á ,äãåáò)53 'á íìåò úåáéúð ;úáäà)

(à ,òéø102 íééç êøã ;(äøåú ãåîìì ãå÷ù éåä ,á"ô)

וכו' חבריכם בכבוד íéãñçהזהרו úåìéîâå äãåáò ,äøåú ìò ãîåò íìåòäN J(à ,úåáà)ïàëå
ïî íëéðá åòðîå ,äãåáò àéä åæ 'åëå íéììôúî íúàùëå ,ç"îâ éøä íéøáç ãåáëá øäæäì êéøãä
éèå÷ì"á àáåî ,ùãå÷ éáö ;úåãâà øåàéá ,à"øâ J Läøåú éøä ,ç"ú éëøá ïéá íåáéùåäå ,ïåéâää

"éèå÷ì øúá

עומדים אתם מי לפני דעו מתפללים וכשאתם וכו' חבריכם בכבוד ãöéëהזהרו ò"öN J
?ä"á÷ä éðôì äìéôúá âäðúäì ãöéë äøäæà éðôì åøáçì íãà ïéá éðéðòá äøäæà ïàë íéã÷ä

äæì áåùéäå(ùåøã êøãá äìéçúá)åéøáã óåñáå .ä"á÷äì äðååëäù(íëéøáç ãåáëá åøäæä ä"ãá)øàéá
íìùä ç"ìö J Låéøáçì øèð÷ì éãë ãåîìì àì äøäæà ïàë ùéù

עומד אתה מי לפני דע מתפלל äàøéäכשאתה ø÷éò äðä ä"ã ,è"éô ,íéøùé úìéñî J

ההגיון מן בניכם úîëçמנעו øîåìë ,é÷éúðîìàä úîëçá øáåãîù øàáî ïåàâ éàä áøN J
íéðååéä åìäéðù íéçåëéåä("ä÷éèñéôåñ")íåùì òéâäì íéìåëé àì ìáà ,úåôé úåøáñ íéøéáñîù

"á÷òé ïéò"á ñôãåî ,íéðåàâä øöåà J Lúåð÷ñî
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ההגיון מן בניכם ìùמנעו íéøåôñ éðéî øîåìë ,íéãìéä úçéù àåä "ïåéâä" ì"æç úðååëN J
é÷éúðîìàä úîëç ïéðòì íúðååë ïéàå .ìáä(äøùé àøáñ íéøøáî ãöéë ïåéâää úîëçá äéôåñåìéô)J L

øôñá øëæåîå ,úôøöá úéîåàìä äéøôñá é"úëá àöîð ,"óñëä øåøö" ,éôñë ïá óñåé 'ø
"á÷òé ïá" éôøâåéìáéáä(209Jö)"ïåéâä úåìî"ì àåáîá ,äøåèðåå äùî áøä é"ò åàáåä åéøáã .

9 'îò ,÷å÷ áøä ãñåî 'ãäî ,í"áîøì

ההגיון מן בניכם "íëéðá"מנעו åøîà ÷ø éøäù ,"ïåéâä"ä úîëç òåðîì ì"æç úðååë ïéàN J
áìä úà úëùåî åæ äîëçù éðôî ïéá íéøòðäî åòðîå .äúåà ãåîìì íéàùø íëîöòá íúà ìáà
,úååöîä íéé÷ì ãöéë äøåú úòãì áééç íãàäù éðôî ãåòå .äøåú ãåîìì ÷ùåç øòðä àäé àìå
úåìî"ì àåáîá ,äøåèðåå äùî áøä é"ò àáåä J Lïåéâää úîëç øåîâéù ãò ïéúîäì ìëåð àìå
ãåîéì ìò íøç åìéèäù à"áùøä øîà äðååë äúåàå .9 'îò ,÷å÷ áøä ãñåî 'ãäî ,í"áîøì "ïåéâä
ðãòî åñéøë àìîéù øçàå äðù ùîçå íéøùò ïá ãîìîäå ãîåìä äéäéù ãò" úåéðåöéç úåîëçé

"äøéáâî äøéñé àì ,äøåúä(áð÷ 'îò ,æèú 'éñ à"ç à"áùø ú"åù)

ההגיון מן בניכם àø÷îáמנעו íåìéâøú àì"N Jéàãî øúåéé"ùø J L"àëùîã íåùî

עדיף גמרא לימוד כי המלקט: לג.)אמר מציעא מלימוד(בבא יזוזו לא שהצעירים להיות ועלול

אפוד" "מעשה מחבר דוראן פרופיאט ר' וכתב מליצותיו. יופי מפני קס"ג)המקרא בשנת (נפטר

מדאי" "יותר רש"י כוונת כי תשס"ח, עמ' קוק, הרב מוסד סיני", ב"יובל שההדירו לספרו בהקדמה

מקרא, שליש שנותיו לשלש תמיד האדם חייב שהרי היום, משליש יותר במקרא שעוסק מי הוא

חז"ל! של דין לבטל רש"י בא ולא תלמוד. שליש משנה, שליש

ההגיון מן בניכם éøéàîä;מנעו J Läøéôë ãö äæá ùéùë úéèùôä åúøåöë ÷åñô åîâøúé àìùN J
ïéøãäðñá éøéàîä ïëå(åö óã)éäìà úà åàøéå" ïåâë ,ïèåùôë úåàø÷îäî äáøä åðéáé àìù ùøôî

"øéôñä úðáì äùòîë åéìâø úçúå ìàøùé(é ,ãë úåîù)éìùî ìò éøéàîäå ;(âë ,åè)éë ùøéô
íãàì ïéàù ,äøåúä úåãåñ ãåîéì àåä "ïåéâä"ìéâì òéâäù éøçà àìà ,øéòö àåäùë åúåà ãåîìì

åòðî" íéàúîäíëéðáíëîöò úà àìå "

ההגיון מן בניכם åîëמנעו ,íäìù ïëåúá äðáää éìáî ,úåàø÷î ìù äáåáð äàéø÷ øáåãîN J
á"ô ,äãåáò ,82 à"ç íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Líéðååéä ìù ä÷éøåèéø:êøò ,êåøòä éøáã êîñ ìò)

("âä"â"ñ÷ úðùá øèôð àåäå ,ïàøåã èàôéøô 'ø áúë ïëå(íðéðîì 1403),"ãåôà äùòî" øáéç ,
éùéìùä êøãä ,å"ôùú óã ,á"ç ÷å÷ áøä ãñåî ,"éðéñ ìáåé"á àáåä

השתמד אפוד" "מעשה שמחבר הסיפור כי רחמים, כסא ישיבת ראש מאזוז, מאיר ר' הגאון לי אמר המלקט: (אמר

לכך) ראיות והביא בדותא, אלא אינו

ה מן בניכם ä÷éúùäהגיוןמנעו úãî íäì úåð÷äìN Já åáøé àìù)äâä(íéìèá íéøáã øáãì äôL
íé÷øôì 'á ùåøã óåñ ,úåùòì úò ,ä"ì ùåøã ,íéúòì äðéá J(íéøñåîáù íéø÷éäîå ä"ã ,àìø óã)

ההגיון מן בניכם åã÷ãä÷מנעו úîëç ãåîéìá éàãî øúåé úåáøäì ïéàN J"ïåéâä" øàéá àîù)

(á"åéëå òð àáù åà çð àáù àîâåãì ,äáéúä úåâäì ãöéëéøáã ãåò ïééò ;ãë÷ 'éñ ,øéàé úåç ú"åù J L
ìù äëøòî ,úåéðò é÷åã÷ãå ä"ã á"ò àî óã ,ïéáåøéò ìò "íéùãç íéãâî" ,ñééåå ìàåé ãåã áøä

çàåæ äîëç ãåîìì áø ïîæ úúì àì åðòèù íéðåø
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שמואל" "מדרש הביא וכן המלקט: ר'אמר בשם תורה", ללמוד שקוד "הוי שני פרק אבות על (אוזידא,

צז,ישראל) עמ' פלדהיים מהד' ד, פרק ה', עבודת שער הלבבות", "חובות לדברי כאן לציין ויש .

בלבד, ושלישית שניה בדרגות הוא הנכון הדקדוק שללמוד קבע התורה בלימוד דרגות עשר שמתוך

הדירוג לפי נמוך מקום כלומר

ההגיון מן בניכם íéðôìמנעו äîá ,øúåéá íéðåéìò úåãåñá äìá÷ éøáãá ÷åñòì àì äøäæàN J
ïéò" ìù è÷ìîä àåäù "áúåëä" éøáãì ãâðúîå .äéôåñåìéô éøáãá àì íâå ,'åëå øåçàì äîå

íìùä ç"ìö J L"á÷òé

לחרוג לא א, פרק העושר, נתיב 222 ח"ב עולם נתיבות מהר"ל, ג"כ כתב זה מעין המלקט: אמר

רבותינו לנו שמסרו ממה

ההגיון מן בניכם úîëçìמנעו ì"æç úðååë àìà .ìéòì åøîàðù íéùåøéôä ìë ãâð úåéùå÷ ùéN J
éòéáø íåéì úåãîòî ,å"ôøú 'îò á"ç ìåëùà 'ãäî ,øåãéñì ùåøéô ,ïéãîò á÷òé 'ø J Läéôåñéìôä

(íéùåøéôä øàù ìò åéúåéùå÷ íù èøôîå)àî 'éñ óåñ ,õ"áòé úìéàù ;äæî òåðîì ùéù ÷ééãî àåä íâå)

(åìà úåòéãé ãåîìì øúåî ìéâá íéìåãâì ìáà ,íéðáä

ההגיון מן בניכם á"çמנעו ,ìåëùà 'ãäî ,ïéãîò á÷òé 'ø øåãéñ J Läéôåñåìéô ãåîìì àìN J
449 óã äðùé 'ãäî ;å"ôøú 'îòáø íåéì ,úåãîòî)(éòé

ההגיון מן בניכם íéäמנעו ééà J Läéôåñéìôä úîëçì íúðåëN J

ההגיון מן בניכם íéðéòמנעו çúô ,à"ãéç J Léàãî øúåé àñøéâá òå÷ùì àìN J

ההגיון מן בניכם úáùáמנעו àøîâäî åðãîìN J(.âñ)éðôì ì"æç úåùøã íò äøåú ãåîìì ùéù
226 óã à"ç ,øôåñ íúç úåùøã J Lúåàø÷îä éèåùô íéãîåìù(à"ò÷ú ,çìùá),äùî úøåú ;

çìùá úùøô úìéçú

ההגיון מן בניכם äîåìòúמנעו ãéâî J

ההגיון מן בניכם úîã÷åîמנעו äáùçîî íúåà åòðîN J(ìùá éúìá àåäù ïåéâä)ú÷ñäì äàéáîä
ùøéä ø"ùø J Läøåúäîå íìåòäî úåãáåòä úèéì÷ ìò úåéåðá ïðéàù úåð÷ñîúòJáúëá àáåî)

(197 'îò èë êøë ,ïéòîä ,"äîëçä øöåà" úéðëúá ;27 'îò ,è"îùú ïñéð ,'ïééòîä'

ההגיון מן בניכם úàמנעו äâåä àø÷ðä ,ùãå÷ä úåîù úåâäì ãöéë íúåà ãîìì àì øîåìëN J
á÷òé ïåéò J Låéúåéúåàá íùä

אדם?) לכל אסור הוא הרי לבניכם? רק זאת מדוע צ"ע עדיין המלקט: (אמר

ההגיון מן בניכם òãéåäéמנעו ïá J Lúéñåîéð úã åðééä "ïåéâää"N J

ההגיון מן בניכם ãåîìúäמנעו åãîì íøèá ,íìëù éôì ùøôìå àø÷îá íéðáä åðééòé àìùN J
á ,áì íéøáã ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J Lì"æç úòãåøáã áçøä
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ההגיון מן בניכם áìäמנעו ïåéâäá àìà ,íéúôù éåèéá éìá äøåú íéãîåìä íéùðà ùéN J
äæî íëéðá åòðî .ãáìá íééðéòá øôñá íéàøå÷ùëLúåìöòä øòù ,"íé÷éãö úåçåà" ïëå .ãð ïéáåøéò ïééò)

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,ïøäà úëøá J

ההגיון מן בניכם åáøîמנעו úøåñîá úåéäì íéëéøö äøåú éøáã ìëù åúèéùì øæòéìà 'ø éëN J
éðéñì ãòå(åáø éôî òîù àìù øáã øîà àì :æë äëåñá åîëå),íáéìî øáã åùãçé àìù øéäæî ïàëå

øåà éöåöéð ,úåéìâøî ïáåàø áøä J Lúåøåãä úåøåñî ïî åòîùéå ç"ú éëøá ïéá íåáéùåä àìà

לבכות התחיל אותם שראה à"øâכיון J(ã ,àé éìùî)

לבכות התחיל אותם שראה äæכיון ùðåòáå ,ïåâä åðéàù ãéîìú íäá ùé àîù ãçô éëN J
íðäéâá íãàä ìôåð(.âì÷ ïéìåç),øôåñ áúë J Låúåà íéëéìåî êøã äæéàá òãåé åðéàù øîà ïëìå

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî

לבכות התחיל אותם שראה íéðùåùכיון éèå÷ì ,ïøååñî éáö äùî 'ø ø"åîãà J(á"ìøú ,áåáì)

לבכות התחיל אותם שראה éëכיון ,äðáé úìöä ïòîì íéìùåøé ìò åøåúéå ìò øòèöäN J
ú÷ãåö á"ò åð óã ïéèéâá àáé÷ò éáø úòã àîùäåä ïåùì àåä "øáñ à÷ åäéà" ïåùì éë íù åðøàáå)

(ú÷ãåö àð÷ñî ìù àìå ,àðéîà;äëåá äúà äî éðôî éáø ì"à ä"ã á"ò â÷ úåáåúë ìò ,åäéìà ïéò J L
éîò ìà úåùøã ,ìàéîò øåãâéáà äùî áøä(236 óã ,úåòåáùì)

ישראל הימני(במצוות)נר עמוד בקשתו, ע"י צדיקים, וכמה כמה של חייהם (שהציל
החזקמאספסיינוס) סלע")פטיש יפוצץ "וכפטיש כדכתיב à"ùøäî(בתורה, J

החזק פטיש הימני, עמוד ישראל, á÷òéנר ïåéò J Låìà íééåðéëì øåàéáN J

ישראל ä"ë;נר úåà ,19 íéøôåñ éøáã ,ïäëä ÷åãö 'ø J(235 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

החזק פטיש הימני, עמוד ישראל, äøåú,נר :íìåòä éãåîò 'â éôì åìà íééåðéëì øåàéáN J
åäéìà ïéò J Líéãñç úåìéîâ ,äãåáò

הימני àëעמוד ,æ ÷øô 'à íéëìî ìò à"øâ J

הימני íòèåעמוד .íéøçàì ïéëî ,"ïéëé" åîù éðîéä ãåîò ùã÷îá åîë .íéøçàì äøåú ãîìîN J
äàøð ãåòå ä"ã òãéåäé ïá J Låéìò åøîàù çáù éðéî 'â

המלכים מלכי מלך לפני אותי שמוליכים ééçá,ועכשיו åðáø J Lùìåùîä éåèéáä øåàéáN J
úåáà ìò(à"î â"ô)îø ;ìò øôåñ íúç ;åè ÷øô á"ç ,éç ìë íà ,úåøîàî äøùò ,åðàôî ò"

ã øåè ò óã øáãîá ,äøåúä(íéùãç íéãâî ,ñéåå ìàåé ãåã áøä éøáãî ÷úòåî)

וכו' ממיתני ואם וכו', אוסרני ואם וכו', עלי כועס àìשאם ìòå ,äùò ìò ,íéèøô 'âN J
åäéìà ïéò J Lúøë åá ùéù äùòú àì ìòå ,äùòú

וכו' ממיתני ואם וכו', אוסרני ואם וכו', עלי כועס ùðåòשאם ùùç ïéðòì ,íéèøô 'âN J
ñòë ïéàù ä"ã òãéåäé ïá J Lúøëå ,ìåâìâ ,íðäéâ
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לפני דרכים ï÷úìב' éãë íùì íúåà íéëéìåîù àìà ,íðäéâì éåàø ïðçåé 'ø äìéìçù àìN J
úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J Líù íéàöîðä íéòùø ìéöäìå(õ"ë øéàî áøä 'ãäî)äðù óã á"ç

éø óã íãøèùîà 'ãäîá ;ô÷ à÷ñô(íé÷éãöä úúéî ãôñä ùåøã ,úéðòú úëñî)

לפני דרכים áב' ,â ,ïéã øå÷ç ,úåøîàî 'é J

גיהנם של וא' עדן גן של א' לפני, דרכים ïåëðב' èéìçä àì àîù ãçô éàëæ ïá ïðçåé 'øN J
àáé÷ò éáø ìù úøå÷éá éøáãëå ,äðáé ïòîì ,íéìùåøé ìò øúéå øùàë(á"ò åð ïéèéâ)åäéìà ïéò J L

(ïàë)åìöà àééç 'ø ñðëð éáø äìçùë ä"ã á"ò â÷ úåáåúë ìò åéøáã ò"òåíøâ àåä åìéàë âàãù)

(ïáøåçä

גם כך בישראל, תורה העמיד שחזקיה כמו כי המחבר מבאר לחזקיהו" כסא "הכינו בד"ה להלן

וחכמיה יבנה בהצלת שבחר על זכות לימוד וזה זכאי, בן יוחנן ר'

לפני דרכים íéøéùäב' øéù ìò ,äøåú ìù äðø ,á"éöðä J(â ,ä)÷îò ,éøôñ ìò á"éöðä ïëå ;
æéù óã à"ç á"éöðä

לשחדו יכול 211איני íééç êøã ,ì"øäî J(ã ÷øô óåñ)

לשחדו יכול äáåùúאיני é"ò åñééôì ìåëé éðéà .úååîä éøçàù íìåòá øáåãîN Jøçåàî æà éë)

(éàãîä÷ãöá åãçùì àìå(úåî ìéöú ä÷ãöå)à"ùøäî J L

לשחדו יכול éìùîאיני ìò à"øâ J(ã ,àé)ïëå ;(æè ,àë)

ודם בשר כמורא עליכם שמים מורא שתהא רצון 113יהי íééç êøã ,ì"øäî Jàéá÷ò ,â"ô)

(ìàììäî ïá

הטומאה מפני כלים íéàîèîפנו íéøåîâ íé÷éãö åìéôàù äëìää úà ÷æçì ïðçåé 'ø àá äæáN J
àìà ,íéàîèî íðéà íé÷éãöäù íèåùôë åäéìà éøáã åðéáäù åìàë àìãå ,íúúéî éøçà ìäàá

äåöî úî äéä éë ,àáé÷ò 'ø ìù åãåáë éðôî ÷ø úàæ øîà åäéìàòâîî ä"ã à"ò àñ úåîáé ,úåôñåú)

(àùîåéèå÷ì øúá éèå÷ì ;åäéìà ïéò J L

יהודה מלך לחזקיה כסא ãåã,הכינו úéá éëìî ìù úìùåùì øåæçú úåàéùðäù ïàë æîøN J
íìùä ç"ìö J Lììä ìù åéàöàöì úåàéùðä øåæçú éàëæ ïá ïðçåé 'ø úøéèô éøçà éë

תחנונים תפילתו אין קבע, תפילתו áîåהעושה ,ä"á÷äì ãáò úåéäì êéøö íãàä éëN Jù÷
àìîéù åì òéâîù áùåç íàå .'äì äãåáò ïàë ïéà íéðåðçúá ììôúî åðéà íàå .åéëøö ìë åðîî
á"ô ,íééç êøã ,ì"øäî J Làùîë äìéôúä åì äîãð íà ïëå .äîéìù äãåáò ïàë ïéà ,åúù÷á 'ä

÷ 'îò âé äðùî

לפניך צרכיהם יהיו העיבור פרשת בכל ישראל, שארית את עמך את ה' äìéôúNהושע J
äúéäå .íéãòåîå íéùãç ìàøùéì åòá÷é ìáì ,ïéøãäðñä éàéùð ãâð úåëìîä úøéæâ úòá äãñééúð åæ

òéãåäì éãë úåöåôúì íéçéìù çåìùì äðëñ(øùð åñôúå ú÷øî àá âåæ :à"ò áé ïéøãäðñ)åììôúä ïàëå .
é"ò íòèä úà åøéúñä àøîâáå .÷æð íäì àäé ìáì ,ùãåçä úà øáòì íà åð÷éúù úòá íäéìò
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áøä ãñåî 'öåä ,64 'îò "úåììåò ,ãåîìúä éëøãá íéø÷çî" ,úåéìâøî ïáåàø áøä J Läãâà éøáã
ø"éù íùá ,÷å÷

שבשידרה חוליות כל שיתפקקו עד שיכרע צריך åîëהמתפלל íéãåîá òåøëì êéøö"N J
æìú óã ,äðùé 'ãäî ;à"ðøú óã á"ç ,ìåëùà 'ãäî ,ïéãîò á÷òé 'ø øåãéñ J L"åéëøá ãâðë ãò ïë

השו"ע דברי על בזה וחולק המלקט: ה)אמר סעיף קיג סי' (או"ח

ברכות י"ח å"èמנין à÷ñô ã"ô úåëøá ,éîìùåøé ,åäéìà úãâà J

ברכת לתקן שיודע אדם יש ìåëé[המינים]?(הצדוקים)כלום äéä íéàðúäî ãçà ìë àìN J
úåøö åðì åùòù éðôî àìå ,íéîù ãåáë éðôî íìì÷ì ÷ø äìåãâ äðååë íéëéøö éë ,åæ äëøá ï÷úì
ìà êáéåà ìåôðá" øîàîä ìòá àåäù ïè÷ä ìàåîù ÷øå .úåéèøô úåðååëá äòåâð äìì÷ä æà éë

"çîùú(ã ,úåáà)ìò åæ äëøá íéøîåà ìàøùé ììë ìëå .äðå÷éú ìò åæ äëøá ï÷úì ìåëéä àåä
'î à÷ñô ã"ô úåëøá ,äéà ïéò J Låæ äëøáá åéúåðååë éôìå ïè÷ä ìàåîù ìù åúòã

"בנפול ההיא למשנה ומהר"ל יונה רבנו בפירושי הוא אישיות נגיעות מפני לקלל שאין זה לרעיון הבסיס כי (ואפשר

כוונות) כמה בה יש כי הברכה, לתקן יכול אדם כל שלא ציין יעקב" "עיון וגם ד. אבות, אויבך",

שכחה אחרת à"áùøä.לשנה äù÷ä êë .íåé íåé äìéôúá ìéâø äéä àìù òîùî éë ò"öN J
åðáúë åöåøéúì óñåðá :è÷ìîä øîà .óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä ìù "ìàøùé øåàî" äæá ò"ò

"äøåúä úåøöåà"á(920J921 'îò ,ä"ñùú úðù 'ãäî):ïìäìã íéøáã

Eà"ò èë óã

שעות". וג' ב' בה "והשקיף

שבכת המקראות ולפי מדוקדק בחשבון הן התפילה התפילהתיבות סידור "פירושי עיין ובים,

רפאנו)לרוקח" ברכת של"ו, דף ח"א זמן(לדוגמא: לעיין שצריכים אפשר בלבד א' לברכה אפילו ולכן .

ששמואל להיות אפשר כיצד הקשה קוסמן אברהם והרב הסגנון. בעריכת לדייק כדי שעות ג' של

הגדולה כנסת אנשי תקנת כי וענה יום? בכל פעמים ג' אותה שמתפללים ברכה נוסח (מגילהשכח

לג.) ברכות כחקיז: התפללו לא היחידים אבל חובתם, ידי הציבור את ומוציא מתפלל שש"ץ רק היתה

נוסח מחדש להסדיר צריכים שהיו המקדש בית חורבן אחר דינו ובית גמליאל רבן בזמן רק קבוע.

לציון")התפילה בשובך עינינו "ותחזינה וכן תשוב" ברחמים עירך "ולירושלים גם(כגון זאת וקבעו הוסיפו אז

היחיד. על כחובה

בברכות המשנה מוסברת בזאת כח:)(א) בדף הוא ובבבלי מ"ג, יום(פ"ד בכל אומר גמליאל "רבן

בפיו" תפלתו שגורה אם אומר עקיבא ור' שמו"ע. מעין אומר יהושע ר' עשרה, שמונה אדם מתפלל

וקשה תחנונים". תפלתו אין קבע תפלתו העושה אומר אליעזר "ר' אח"כ: הבאה ובמשנה (א)וכו'.

קשה ועוד בזמנם? התפילה כל תקנו כבר כנה"ג אנשי הרי נחלקו? ר'(ב)במה דברי שייכות מה

ראוי ומקומם המשניות, כשאר הלכה דברי ולא לכאורה והתעוררות מוסר דברי שהם לכאן, אליעזר

באבות פ"ב)להיות ועוד(סוף המשנה(ג)? של יד כתבי בירושלמי)בכל הוא וכן בבלי בתלמוד הוא (וכן

תורה האמת אלא נפרדת. משנה ואינם הנ"ל, עקיבא ור' ור"י ר"ג דברי על מוסבים אליעזר ר' דברי

כך כל ענו וכולם בציבור ש"ץ לתפלת רק היתה הגדולה כנסת אנשי של הקדמונים שתקנת דרכה
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תפילה או ברכה נוסח שום לכתוב אסור היה כי כך שזה ומסתבר חובתם. ידי יצאו ובזה (שבת"אמן"

כלקטו:) על חובה לקבוע רצו גמליאל רבן בזמן לעצמו, איש איש להתפלל ידע לא ציבור רוב ולכן

עשרה)יחיד שמונה שתהיה(וזו היחיד חובת לדעתו כי ורע"ק, ור"י ר"ג על חלק שר"א מובן ובזה .

מהירושלמי מוכח וזה תחנונים, ה"ד)תפלתו פ"ד יום(ברכות בכל חדשה תפלה מתפלל היה שר"א

הציבור. נחלת רק הוא שבידינו הקבוע הנוסח כי ויום,

עבדו את שחרר אליעזר ר' מדוע מאד מוסבר ובזה דרבים)(ב) מצוה ד"ה רש"י עיי"ש מז: כדי(ברכות

עשרה למנין היחיד)להשלים תפילת להתפלל מהאנשים חלק אז יכלו לא שיטתו לפי .(כי

יתפללו שלא תיקן בתפילה מזלזלים הציבור שבני ראה כאשר הרמב"ם מדוע מוסבר גם ובזה (ג)

ש"ץ חזרת ישמעו אלא 475)לחש דף רנ"ו סי' בלאו, מהד' הרמב"ם", לתקן("תשובות צריך היה ולכאורה .

תפילת להם ולהשאיר "חזרה" לבטל אנשילהיפך, של העיקרית, היא היא בציבור תפילה אלא לחש?

הנ"ל. קוסמן מר"א כאן עד כנה"ג,

שזה ודאות אין בקי, שאינו מי להוציא רק היא "חזרה" ענין שכל רבים בעיני ששגור ומה (ד)

השנה ראש תפילת על אלא יום כל תפילת על נאמר לא שזה אפשר ר"ה)כך. מסכת תפילה(סוף אבל .

אחד כל על וחיוב הדין מעיקר היא שכולםבציבור וה"ג, ה"א פ"ח וכן ה"ג, פ"ט תפלה הל' הרמב"ם, (כמשמעות

לשמוע) "הפסק"צריכים מחמת שמו" וברוך הוא "ברוך לענות אסר אף ולוז'ין והגר"ח פסקא. ראש", (כתר

מ"ה) פסקא ועי"ש .כ"ו

כהן שלמה הג"ר קושיית מיושבת ובזה הכניסה(וילנא)(ה) ביום מגילה שיקראו תקנו חז"ל אם

הכפרים בני מתפללים)למען עשרה להם שיקדימו(שאין תפילתם עבור גם חז"ל כך תקנו לא מדוע

התפללו לא מהם הרבה ובהכרח תפילה, נוסח אפילו כתבו שלא ההם בימים ובמיוחד הכניסה? ליום

מהתפלה פטורים היו בעשרה, היו שלא כיון הנ"ל פי שעל אלא כנה"ג)כלל! אנשי כקריאת(ע"פ ודלא ,

ג"כ. יחיד כל חובת שהיא המגילה

רגיל היה לא הקטן, כשמואל אומנותו היא שתורתו אדם כי להבין אפשר הנ"ל כל ע"פ (ו)

תיקן עצמו שהוא נוסח ידע לא ציבור כשליח להתפלל נעמד וכאשר היחיד, זכרבתפילת לא (הכוונה

הברכה) של מדויק הנוסח את ביסס ידיהם שעל והגימטריאות החשבונות ואת הנרדפים, השמות בין ההבחנות .את

יום לשלשים אחת פעם רק התפלל יהודה רב כיצד להבין אפשר כך לה.)שמא דף כוונתם(ר"ה שמא

שבעירובין מה בכך מובן ושמא מהש"ץ. ששמע ודאי אבל לחש, שרתח(סה.)לתפלת ביום חנינא ר'

מיושבת דעתו שאין "כל שם רב דברי וכן התפלל, לא מהדרך כשחזר דשמואל ואבוה התפלל, לא

הקדמונים. כתקנת שמעו, בודאי הש"ץ תפלת אבל לחש, תפילת על בכולם מדובר יתפלל", אל

Eèë óã

אין כולן הברכות בכל "ãøåéäאותומעליןטעה íðåùì éë "äééìò" ïåùìá åùîúùäN J
úåéç õ"øäî J L"íùä êéúàø÷ íé÷îòîî" éë ,"äáéúä éðôì

הקטן àåäùשמואל ìå÷ úá äàöéù á"ò çî äèåñ ïëå ,åúåðúåðò ìò à"ò àé ïéøãäðñ ïééòN J
íòìá ïðåàúä ïëìå ,äðéëù úàøùäì éåàøä(øñç áúëá íùå ,âë ,ãë øáãîá)î äéçé éî"ìà åîåù"
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(ìàåîù :úåéúåà)íéðéîä úà ïè÷ä ìàåîù ìì÷éù äîî'åëå íéðéùìîì" ìù ú"øá æîøð åîùå ,
"íéðéî òéðëîå íéáåà øáåù(ìàåîù=)úåëøá ç"é øéãñä ä"ã ,òãéåäé ïá J L

תיקנה דאיהו הקטן שמואל ìàשאני êáéåà ìåôðá" øîàîä ìòá ,ïè÷ä ìàåîù à÷åãN J
"çîùú('ã ,úåáà)äàðù êåúî àìå íéîù íùì ìì÷éù éãë ,íéðéîä úëøá ï÷úì øúåéá éåàøä àåä

î à÷ñô ã"ô úåëøá ,äéà ïéò J Líù äðåé åðáøå ì"øäî éøáãëå ,íéîù íùì àìù

גדולה בכהונה שימש גדול כהן יוחנן שהרי מותך? יום עד בעצמך תאמין אל תנן והא
צדוקי נעשה ולבסוף שנה åøîàשמונים éøä ò"öN J(á"ò çì àîåé)åéúåðù áåø åàöéù ïåéë"

äùî 'ø ø"åîãà äæ ìò äðòå ?ìùëð ïàë ãöéë àäå ."àèåç åðéà áåù ,àèç àìå íãà ìù
,ìòäàî íéåáìèééè(à"ò é÷ óã ,äàø úùøô ,"äùî çîùé")ìáà .åðøîùé 'ä ââåùá ìåùëîî à÷åãã

ø÷åò ,úåðåùàøä ìò àäåú àåä íà ïëå .äøéçáä úà ìèáî åðéà ú"éùä ,ãéæîá òéùøäì äöåø íà
éøîâì úåðåùàøä úà(á"ò î ïéùåãé÷)íéùãç íéãâî J L

יוחנן הוא ינאי à"ëôהוא ,ãåîìúä àåáî ,úåéç õ"øäî J

אזכרות ט' "ä'כנגד :íù áåúëù ãåòåN Jéãéï"õøà éñôà(é ,á á"åîù)ùàøá íéé÷úî äæå ,
ãéñçä äãåäé 'ø úåôñåú J Läðùä

שלמה של כ"ד השנה, דראש ט' דשבתא, åðáז' à"ø ùåøéôá ,úåãâà ìò à"øâä øåàéá J

Eá"ò èë óã

קבע 100מאי íééç êøã ,ì"øäî J(òîù úàéø÷á øéäæ äåä ,á"ô)

קצרה íìùäתפלה ç"ìö J L"íéèñìå äéç éãåãâ íå÷î"ì "äðëñ íå÷î" ïéá ìãáää äîN J

קצרה àåäתפלה ,åúòøì úîàá àåäù äî ù÷áî íãàä íà øîåìë ,"äùò êéðéòá áåèäå"N J
,úåéìâøî ïáåàø áøä J Lé"ùä éðéòá áåèù äî àìà ,íãàä úù÷áë äùòé àì 'äù åéùëò ù÷áî

ä"öùú à÷ñô ,íéãéñç øôñ ô"ò ,øåà éöåöéð

קצרה úåéçתפלה õ"øäî ïåéìâ J

העיבור? פרשת íãéמאי ìò àéöîäì åãòåð úåòøä ìë àìà ,íìåòá èìçåî òø ïéà éë òåãéN J
úãìì áø÷ú äøä åîë" àéáðä äéòùé éøáãë äøáåò äùàì åìùîð ìàøùé úåøöå .íìåòá äáåè

"äéìáçá ÷òæú ìéçú(æé ,åë äéòùé),ïéøåñéäî ä"á÷ä åðéìò ì÷é úàæ ìëáù íéù÷áî åðà ìáà .
"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,á÷òé ìäà J Lúøáåòî äùàì åðéîãðù úåøîì

עוברה כאשה עברה עליהם מתמלא שאתה בשעה ïåéøäáùאפילו íéùðá òáè ùéN J
åäéìà ïéò J Läøáòå ñòëì úåøøåòúî úåì÷á ïäù

עוברה כאשה עברה עליהם מתמלא שאתה בשעה äùàîאפילו àîâåã àéáä äîìN J
àèç ìò ùðòð ãçàäå ,äæì äæ íéáøò ìàøùé àìà ?äîåãëå ìëàî àìîä éìë ìò ìùî àìå ,äøä

'á ùé ïàë ïë .åäòøúåôåâ(äøáåòå äùàä)øîåì ùé ïééãòå ä"ã òãéåäé ïá J Läæá äæ íéáøåòîä
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עוברה כאשה עברה עליהם ïðçúàå,מתמלא ,æë óã â"ç á"éöðä ÷îò ,éøôñ ìò á"éöðä J
'ã

עשה אומר: אליעזר ר' וכו' קצרה תפילה מתפלל ולסטים, חיה גדודי במקום המהלך
עשה בעיניך והטוב מתחת, ליראיך רוח נחת ותן ממעל, בשמים íéé÷úùëרצונך íâN J

íéù÷áî íä øùàëå .çåø úçð àìà øòö òéâé àì êéàøéìù ïôåàá äéäé ìáà ,íéîù ïî êéúåøéæâ
à"ùøäî J Líúìéôú éôì àìå êéðéòá áåèä éôì ÷ø äùòú ,úîàá áåè åððéàù úòãéå øáã êîî

צרכי אומרים: אחרים וכו'. קצרה תפילה מתפלל ולסטים, חיה גדודי במקום המהלך
קצרה ודעתם מרובים, ישראל èøôìעמך åúòã ïååëì ìåëé àì êøãá æçåàä éë øîà äæN J

"êøãá íòä ùôð øö÷úå" áéúëãë ,íéèøô(ã ,àë øáãîá)à"ùøäî J Läðååëå ïåöø àåä "ùôð" .

קצרה ודעתם מרובים, ישראל עמך íå÷îìצרכי åñðëðù ìò úåìöðúäë úàæ íéøîåàN J
ì"æçù ,äðëñ(á"ò ë úéðòú)åäéìà ïéò J Lúàæ úåùòì àì åöòé

מחסורה די וגויה גויה ולכל פרנסתו, כדי ואחד אחד לכל íå÷îáשתתן àöîðä ò"öN J
áòø ùéùë åøîà .äìåâñ àéä åæ àìà ?äñðøô ìò ììôúäì úòë íå÷î äî ,íéèñìå äéç éåãéãâ
ïúåð äñðøô ïúåð 'äùë éë ,äñðøô ìò ù÷áì éåàø ,úåù÷á éúù ìò ù÷áì ïéàå ,øáã úôâî íâå

íééç íäù åìàì(á"ò ç úéðòú)åäéìà ïéò J Läðëñäî ìöðéå ,äñðøô ìò ù÷áé ïàë íâ .

מחסורה די וגויה גויה ולכל פרנסתו, כדי ואחד אחד לכל Lïåùìäשתתן úåìéôë øåàéáN J
åäéìà ïéò J

תרתח תחטא(תכעוס)לא à"ãéç,ולא J Läåöî ìù ñòë åìéôà àìà ?äæá ùåãéçä äîN J
íéðéò çúô

תרתח בקונך(תכעוס)לא המלך לדרך יוצא וכשאתה תחטא, ולא תרוי לא תחטא, ולא
áåùçì øùôàù ïîæá åìéôà àìà .øåñà éëä åàìá éë ,ìåç éðéðòá ñòë ìò øéäæä àì éàãåN J
àúééøåà çúøã ïðáøî àáøåö éàä" øîàå åãåîéì úòá éðùä ìò ñòåëù ïåâë ,åéìò ïâú äåöîäù

"äéá àçúøî à÷(.ã úéðòú)äøåúä úåãåñ åì åìâúéù éãë øëúùîù åà ,(.çì ïéøãäðñ)ìåìò ë"â
ìåìò ç"ú àìà ?êøãì àöåéä ãçà ìëì áåéç àåä éøäå ,êøãä äìéôú ïéðòìå .àèç éãéì àåáì

÷òé ïåéò J L"êðå÷á êìîä" ô"òàå .åðøîùúù úøåú ìò êîåñ éë åîöòì ì÷äìá

תרתח תחטא(תכעוס)לא êåúîולא àìà ?àèç àåä ñòëä íöò éøä ?äæá ùåãéçä äîN J
àèçé åúåøëù êåúî ,"éåøú àì" ïéðòá àåä ïëå ."äøéáò úøøåâ äøéáò" ,úôñåð äøéáò äùòé ñòë

åäéìà ïéò J Líéôñåð íéàèç

תרתח תחטא(תכעוס)לא øåñà.ולא éëä åàìá éë ,ìåç éðéðòá ñòë ìò øéäæä àì éàãåN J
åäéðá J Làèçì áùçð ,íéãéîìúì ãîìîùë ,äåöî íùì ñòë ìò åìéôà àìà

כמובא רבינו, ממשה לזה וראיה לד. עמ' הקודש" רוח "שער אריז"ל, דברי בזה עיין המלקט: אמר

מרן אל השמים מן המגיד בדברי מפורש ויותר רתח". משה שמע "וכדי ו. כה, במדבר יונתן, בתרגום

בתוקפא לאיתנהגא דלא דקוב"ה מסיטרא דהוי למאן רמיז דא דמילתא רזא "אבל קארו: יוסף ר'

זימנא" בתר זימנא דרחימו במילין לון לאמשכא אלא אחרא, דמסטרא לאינון מישרים",ורוגזא ("מגיד
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וישלח) פרשת שכןסוף וכל ברוגזא, רשיעי למיתב דלא למילף לן אית "ומהכא הנ"ל: הפסקא ובסוף .

עד זמנא בתר זמנא דרחימו במילין עמהון לגלגלא אלא לישראל, שולטנו דליכא דגלותא בזמנא

באורייתא" לאשתעבדא דיתפייסון

תחטא ולא תרתח íãàäלא ìò .úîæâåî úåøøåòúäå úåùâøúä ïåùì àìà ñòë ïåùì åðéàN J
,íéøùé çøåà J Lìåùëî åðîî àöé àìù éãë ,úòãä ìå÷éùå úåðéúîá øáã ìë ïåãìå âæî ø÷ úåéäì

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî

תחטא ולא תרוי ç"ôלא â"ç ,íéëåáð äøåî J

תחטא ולא תרוי 238לא 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(á ,ñòë)

תחטא ולא תרוי úåëøáלא ,úåãâà ìò øåàéá ,à"øâ J Léðöéìå ,éðñòë ,éðåàú øöé ïàë ùéN J

תחטאתרוילא ïåòולא àéä úåøëùä íöò éàãåN J(ç ÷øô â"ç ,íéëåáð äøåî)óéñåäì àá äîå ,
éîåñáì ùðéà áééç æàå íéøåôá åìéôà àìà ?"àèçú àìå"(:æ äìéâî)ùîî úåøëù àì ìáà ,

"éîåñá" àìà ,é ÷"ñ à"ô ,äìéâî ,ù"àøä ìò "ìàðúð ïáø÷" éøáãë ,"àéåøì" úéîøàá úàø÷ðä
è÷ìîä ì"ð J Lêéìò ïâú äåöîäù áåùçú ìà éë "éåøú àì" ïàë ÷ééãîå .ãáìá

וצא בקונך המלך לדרך, יוצא é"ùä.כשאתה úöòá íà éë åé÷ñòå åéùòîì êìé àìùN J
Låðîî øåñé àì äæá é"ùä ô"ò íä åéùòî ìë íàå .é"ùä ïî ìãáðù àø÷ð äæ ,åéëøö äùòé íàù

âé ÷øô úìéçú 117 ,äãåáò ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J

והשקפותיה) התורה דיני ע"פ לנהוג כיצד שיתבונן כוונתו המלקט: (נ"ל

וצא בקונך הימלך לדרך, יוצא íùîכשאתה .äñøô ãò äëøáî ,åúàéöéá êøéá àì íàù"N J
÷"ñ ñôãðá 105 óã àéâåñä ìò ,úåëøá ìò éøéàîä J L"äøîåà åðéàå 'åðå÷á êìîð' äæ ïéà êìéàå

412

וצא בקונך הימלך לדרך, יוצא á'כשאתה íìåò úåáéúð ;117 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J
238(á ,ñòë)

וצא בקונך הימלך לדרך, יוצא íãàäכשאתה ïåçáé ?äðòî íéìá÷î ãöéëå ?ïéëìîð ãöéëN J
éðù ,ä"ìù J Lúìáå÷î àéäù ïîéñ ,åéôá äøåâù àéäå åúìéôúá ïååëì çéìöî íà äçìö åëøã íà

úéøáä úåçåì(õ"ë øéàî áøä 'ãäî)åè÷ óã íãøèùîà 'ãäîáå ;'ò à÷ñô ,èé 'îò á"ç,ïéìåç)

(ïúîå àùîàáø åäéìà ;(ç ÷"ñ é÷ 'éñ ç"åà)

וצא בקונך הימלך לדרך, יוצא íãàäכשאתה ïåçáé ?äðòî íéìá÷î ãöéëå ?ïéëìîð ãöéëN J
äæ ïîéñ ìáà .úìáå÷î àéäù ïîéñ ,åéôá äøåâù àéäå åúìéôúá ïååëì çéìöî íà äçìö åëøã íà
ç"ìö J Líãà ìë úãî ïë ïéà ìáà .ïîéñì àåä åéúôù áéðá ìåùëîäù ìåãâ íãàì ÷ø øîàð

íìùä

וצא בקונך הימלך לדרך, יוצא àìàכשאתה ?êøãì àöåéä ãçà ìëì áåéç àåä éøäå ò"öN J
á÷òé ïåéò J L"êðå÷á êìîä" ë"ôòàå .åðøîùúù åúøåú ìò êîåñ éë åîöòì ì÷äì ìåìò ç"ú

וצא בקונך הימלך לדרך, יוצא çúôכשאתה ,à"ãéç Jíéðéò
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וצא בקונך המלך לדרך, יוצא êåúכשאתה åæ äù÷á íéøîåà åéä àìà ?íéëìîð ãöéëN J
ù"îë .áåè ïîéñ éøä íåâîâ éìá øãåñî ïåùìá åéôî àöåé íàå ,äãéîò úìéôúá "åðìå÷ òîù"
øåãéñá ,ìãðåæ êåðç 'øì ,äìéôú ïåéò J L"éôá éúìéôú äøåâù íà ,éðìáå÷î êë" á"ò ãì úåëøáá

úåìéôúä øöåà(534 'îò)

Eì óã

ציבורא בהדי נפשיה אינש לישתיף øñåîלעולם úåçéù ,õéáìàåîù íééç 'ø J(çé ,â"ç)

רע תקרא אל טוב àåäåמהיות .'÷ úåàá õ"î÷å ,'ú úåàá ÷øéç íò "àø÷ú" úìî ã÷ðì ùéN J
'á úåà ,úåéâåñä úåðåùì ììë ,äô ìòáù äøåú ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J Lìòôð ïåùì

ארצם" דרך אליך "והתפללו שנאמר וכו' ישראל ארץ כנגד לבו מח)יכוון ח, J(מל"א
éùéîç ÷øô ,äìôúä øòù ,íéäìà úéá ,è"éáîä

ארצם" דרך אליך "והתפללו שנאמר וכו' ישראל ארץ כנגד לבו מח)יכוון ח, (מל"א
לתלפיות" בנוי צוארך דוד "כמגדל שנאמר קראה? מאי אבין ר' אמר השיריםוכו' (שיר

ד) אליוד, פונים פיות שכל תל ,êøåöä äî "íöøà êøã" àø÷îäî åàéáä øáëù éøçà ò"öN J
úéá ïéàù ïîæá íâ éë ãîìì àáù ,à"øâä ãéîìú ,ïîìæ 'ø äðò ?"úåéôìúì" óñåð ÷åñô àéáäì
äúéäå' ïéðòë ,äáøåç ïåùì ,ìú" :ìåëùàä éøáãë .àåää ìúä ìà ììôúäì íéëéøö ,íéé÷ ùã÷îä

"'íìåò ìú(æé ,âé íéøáã)ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J L

אחד למקום לבם מכוונים ישראל êøò:כל 'à øòù ,äøåà éøòù ,àéìéè÷é'â óñåé áøä J
äðéëù

אחד למקום לבם מכוונים ישראל äîëçכל êùî J(íéøáã 'ôì äøèôä)

Eá"ò ì óã

עליו דעתו שתתחונן צריך øáåòùהמתפלל úòá éë ,åáìî øåáéö úîéà øåñúù øåòéùN J
äîéàä äúåà øéñî ,ïðåçúäì åáì ïéåëì ììôúäì ìéçúîùëå .øåáéöä éðôî ìäáúî äáéúä éðôì
åøåö éðô úåìçì åáì ïéåëéå åáìî äîéàä øåñúù øåòéùë ùåøéô "ììåçúúù" øîà ãçå .åáìî

æ à÷ñô ,ìç:êøò ,êåøò ;ìàððç åðáø J Lãøîå òùôù äî ìë ìò åì ìåçîéù

עליו דעתו שתתחונן צריך äìòéהמתפלל ãàå ,ãéåã åäéìà áøä J(â"ñùú úðù),éòéáø ÷ìç ,
ãëú 'îò

עליו דעתו שתתחונן צריך à"ôהמתפלל 'á øòù ,íééçä ùôð J

ראש כובד מתוך אלא להתפלל עומדין 115אין ìàøùé çöð ,ì"øäî J(âë ÷øô)

ראש כובד מתוך אלא להתפלל עומדין äçîùáאין íúåùòì éåàø úååöîä øàù ìëá éëN J
á÷òé ïåéò J Lááì áåèáåïáåîå .'åëå "úåáöò êåúî àì ììôúäì ïéãîåò ïéà" ì"æç åøîà ïìäì íðîà)

(úåáöò åððéà ùàø ãáåëù åéìàî
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ראש כובד èøמתוך 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,÷åãö 'ø J

אחת שעה ïåéòשוהין ïåòî íéìåöéð æ"éò .úåðòéäì íéåàø ïéàùå íîöò úåúéçôá íéððåáúîN J
íáéì åðååëéù éãë ä"ã á"ò ì óã úåëøá ,íìùä ç"ìö J Läåàâî íéìåöéð íâå ,äìôú(íå÷îì)

Líéîùáù íäéáàìN

יפסיק לא עקבו על כרוך נחש ואפילו ישיבנו; לא בשלומו שואל המלך äîNאפילו J
ã à÷ñô ,àøàå ,àîåçðú ùøãî J L?ùçðì êìî ïéá ùé÷äì ì"æç åàø

יפסיק לא עקבו על כרוך נחש äæואפילו øîàî ìò åðàáäù äî à"ò âì óã ïìäì ïééò J
"íééç çøåà é÷åîð"á ,ùèà÷ðåîî àøéôù øæòìà íééç 'ø ø"åîãàî(ñôãðá 53 'îò ,ã÷ 'éñ)

קדש" "בהדרת תקרי ב)אל כט, áì(תהלים ,èé àø÷éå ,äìá÷äå áúëä J

קדש" "בהדרת תקרי ç'אל ÷"ñ úåëøá ,úîàá àøå÷ J

קדש" "בהדרת תקרי ב)אל כט, ìù(תהלים äòðëää ïéá úéîéðô äøéúñ ùé éë êë åùøãN J
êåøá øå÷î J L"úøãäá" ìù çåøä úåîîåø ìà "ååçúùä"(528 óã ,á óéòñ è ÷øô à"ç)

רעדה תהא שם גילה L"äåöîבמקום øáãì óà äçîùá úåáøäì àìù êéøö ïáøåçä éøçà"N J
éøéàîä J(ë ÷"ñ ñ"÷ú 'éñ ,"äøåøá äðùî" áúë ïëå :è÷ìîä øîà)

ברעדה" יא)"וגילו ב, תהא(תהלים שם גילה במקום êùîéרעדה, àìù éãë øáãä íòèN J
äéäéù éãë äæ íò äæ ááøòì êéøö ïë ìò .àøåáä éðéðò çëùéå ,íìåòä éâåðòúì äçîùä êåúî
ä"á÷ä ìöà 'åëå åëåôéäå øáã íä äçîùäå äàøéä íãå øùá ìöàù ô"òàå .òöåîîä å÷ä ìò
éðôî äàøé äúåàá ìéâéå çîùé ,åéðôìî àøéå åúìåãâá ïðåáúî íãàäùë äáøãà .ïë åðéà
J Läá åìéâúå åçîùú äàøé äúåàáå 'åëå äîåé÷á ùùå ,úååöîä íéé÷ì øøåòúî äúåòöîàáù

äðåé åðáø éãéîìú(ó"éøä ìòù)äãòøá åìéâå ä"ã ,ïéãîåò ïéà ÷øô úìéçú ,úåëøá ,

רעדה תהא שם גילה ééçáבמקום åðáø J(åè ,æè íéøáã)

רעדה תהא שם גילה åìבמקום ùéù úåùãçä úåâùää ìò íåé ìëá íãàä ìéâéù éåàøN J
çîùé ,íéåáìèééè äùî 'ø J Líåéä ãò 'ä úãåáòá øéñçäù äî ìò øòöá ãòøéå ,'ä úãåáòá

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,ï"ééæ óã ïéìåç ä"ã ,äåöú úùøô ,äùî

רעדה תהא שם גילה ùàø"במקום ãáåë êåúî àìà ììôúäì ïéãîåò ïéà" ïéðòì äøåàëìN J
?àôéñä úà åàéáä äîìå ."äàøéá 'ä úà åãáò" øîåìë ,àùéøä úà ÷ø àéáäì àøîâì éã äéä
íâ äðîî úòáåð ,úåîîåøä úàøé ùéùë ìáà .ììë äçîù íù ïéà ,ùðåòäî äàøé ùéùë àìà

ïåöø" ÷åñôì êåîñ ïëìå .åá äçîùä íâå 'ä úáäàåéàøéøîåù" ÷åñôä úà ãåã ÷éáãä "äùòé
ìë úà 'äåéáäåà"(ãî÷ íéìäú)íéä ééà J Läìéâá äéäé ,äãòøä úåøîìù íãàäî åùøã ïàë íâå .

מותר" יהיה עצב כג)"בכל יד, øúåî(משלי äéäé áöòä ,äçîù ìëá :ùåøéôN Jäéåôø 'ú)

(çååéø äéäú øîåìë ,õî÷ úã÷åðîåà à÷ñô ,áöò :êøò ,êåøò J L

מנחנא תפילין äðåéאנא åðáø ;éøéàîä J Lçîù ïëìå ,íééòî éìåçî àôøúð àåäN J
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מנחנא תפילין ïéìéôúאנא ,çî÷ä ãë ,ééçá åðáø J Låæ äåöîì äëæù çîù àåäN Jãñåî 'ãäî)

(ð"ú óã ,÷å÷ áøä

מנחנא תפילין íãàäאנא ãöîù â"òàå .íãàä ìò úéäìà äùåã÷ äøåù ïéìéôú é"ò éëN J
äùåã÷á ÷áã àåä äæ ãöî ,ïéìéôúä é"ò åéìò àø÷ð 'ä íùù ïåéë ìáà ,äçîùì éåàø åðéà åîöò

217 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Läçîùä åì äéåàøå úéäåìà(à"ô ,úåðöéìä áéúð)

מנחנא תפילין äùòàאנא éðàå ,íìåòá úçà äáéèç éðåúéùò íúà" ìîñì àá ïéìéôúä ïéðòN J
"íìåòá úçà äáéèç íëúà(à"ò å úåëøá)äéîøé 'ø çîù åîöò äæîååäéìà ïéò J Låì øúåî ïëìå .

מנחנא תפילין 74;אנא ÷ãö øáåã ,÷åãö 'ø J L'äî ÷ø àéä äçîùäù äøëä âéùäN J'ãäî)

(ã à÷ñô 102 'îò ,äëøá øä

מנחנא תפילין á"çאנא ÷éãö éøô ,÷åãö 'ø J Läáåèì àåä ìëä ãöéë ïéáä éë çîù àåäN J
('à øãà ã"é ,140

מנחנא תפילין éãö÷אנא éøô ,÷åãö 'ø J Løúëä úãî âéùäN J135 íùå ;'ä ,øãà ç"ø 132 á"ç)

('æ

מנחנא תפילין äîëçאנא êùî J Làø÷îäî êëì øå÷î àéáîN J(éðéîù 'ôì äøèôä)

Eàì óã

כסא דמנקרא](דמוקרא)אייתי לגרוס: øåöä"[יש úø÷ðá" åîë åùåøéôN J(áë ,âì úåîù).
ã à÷ñô ,ñë :êøò ,êåøò J Lãàî ø÷é àåäù ,úåøåö åá úå÷å÷çù úéëåëæ ñåë

דמוקרא כסא õôðúîאייתי ì÷áå ,øôò ïî éåùò àåä éë .íãàä óåâì ìùî äæ ïéðòá ùéN J
à"ùøäî J L"úîå"

דמוקרא כסא úîאייתי àåä ì÷áù ñøçì äîåã íãàä íðîàN J(ì"ðä à"ùøäî éøáãë)ìáà
íìùä ç"ìö J Líééçì äìåâñ àéäå ,äáåùú é"ò øîåìë ,áåù åúåà ùãçì øùôà

דמוקרא כסא úøéáùùאייתי äèéùä éôì íéàúî äæå ."äðáì úéëåëæ ìù ñåë" :ùøéô é"ùøN J
ïáøåçì øëæ àéä ïéàåùéðä úòá ñåëä(à"îø 'á óéòñ ñ÷ú 'éñ ç"åà ò"åù)äìèá ïáøåçä æàî éë

äðáì úéëåëæ(á"ò çî äèåñ)åäéìà ïéò J L

לחורבן לזכר השייכות ההלכות כי כולם על מוסכמת אינה רמ"א של הנ"ל שיטה המלקט: אמר

בתרא בבבא ע"ב)נידונו בגמרא(ס ע"א)וכאן לא כי(ברכות אלא החורבן מפני לא כן שעשה משמע

ב"רוקח" מפורש וכן כאן. בתוספות משמע וכן טובה" בדחי קא דהוו לרבנן שנג)"חזנהו סי' (סוף

רעדה. תהא שם גילה במקום ברעדה", וגילו ביראה ה' את "עבדו מפני הוא הכוס שבירת שטעם

של"ה יג)ובספר ס"ק סוף תז עמ' ח"ג כץ, הרב מהד' השלום, עמוד שופטים, פרשת הברית, לוחות הטעם(שני

הלוחות. נשתברו ואז תורה מתן בעת שהיה כמו השטן, יקטרג שלא כדי הוא

חיורתא דזוגיתא íéðéòכסא çúô ,à"ãéç J
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דמיתנן לן ווי דמיתנן, לן éðôìווי äæá åîöò úà øéëæäì íãàä ìò éë .íéîòô 'á êë øîàN J
òøä åøöé àåá(äúéîä íåé åì øéëæé ,òøä øöé ìò áåèä øöé íãà æéâøé íìåòì ,à"ò ä ìéòìãë)øéëæé ïëå

à"ùøäî J L"êúúéî éðôì ãçà íåé áåù" ,äáåùúá áåùéù éãë åîöòì

דמיתנן לן ווי דמיתנן, לן å÷ìçווי ãéñôäì íâ ìåìòå æ"äåòá íâ úåîé éë íéîòô 'á øîàN J
åäéìà ïéò ;á÷òé ïåéò ;íìùä ç"ìö J Løäæé àì íà ,çöðä íìåòá(øçà íòè ïúåð)

דמיתנן לן ווי דמיתנן, לן êøåöווי äéä àì ,íãàä úúéî àìåìéàN Jíöò ïëáå .äùà úàùì
úåçåì éðù ,ä"ìù J Léøîåçä íìåòäî ãáàé åðîî éèøô ùéà ìëù åðì øéëæî ïéàåùéðä äúùî

úéøáä(õ"ë øéàî áøä 'ãäî)ãñù óã íãøèùîà 'ãäîá ;á à÷ñô ,ñù 'îò â"ç(ñçðô úìéçú)

דמיתנן לן ùéåווי äúéîì åðà íéáø÷úî åæ ä÷åùú é"ò ,äçîùá øøåùì íéù÷áî íúàù äîN J
äðéá J Lúååöîå äøåú àéäå ,éø÷éòä åãé÷ôúî åúòã çéñî íãàä äæ é"ò éë .ãñôäå ÷æð äæá

úøöò éðéîùì ùåøã óåñ ,óñàä úò ,æé ùåøã ,íéúòì(æì÷ óã)

דמיתנן לן âîווי óã íòåð éëøã J

דמיתנן לן úåéçווי õ"øäî ïåéìâ J

דמיתנן לן äîåìòúווי ãéâî J Läùà úàùì êøåö äéä àì ,íãàä úúéî àìåìéàN J

עלן דמגנו מצוה והי תורה òøäהי øöéî íãà ìåöéð äøåú é"òN Jéúàøá" :á"ò ì ïéùåãé÷ ïééò)

("åãéá íéøñîð íúà ïéà äøåúá íé÷ñåò íúà íà ,ïéìáú äøåú åìäúéîî íãà ìåöéð äåöîä íåé÷ é"òå
("úåîî ìéöú ä÷ãöå")à"ùøäî J L

הזה בעולם פיו שחוק שימלא לאדם 217אסור 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(à ,úåðöéì)êøã ;
298 íééç(÷åçù èåòéî ,å"ô)

הזה בעולם פיו שחוק שימלא לאדם íãàאסור åìéôà ,ãçà óåâë ìàøùé ìëù ïåéëN J
äåöî ìù äçîù ïéá ÷ìçì ùé ìáà ,ìàøùé øàù ìù øòöá øòèöäì êéøö úåëøáä ìëá êøåáîä

äëøáå äùåã÷ J Lìåç éðéðòá äçîùì("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

הזה בעולם פיו שחוק שימלא לאדם úåîéìùאסור ïéà ,äîéìùä äìåàâä äéäúù ãò éëN J
"ãáìá íåéä åúåà àìà ÷åçù ä"á÷äì åì ïéà" åéìò åøîàù ,åðå÷ úãîî íãà ãîìéå .äçîùä

(á"ò â æ"ò)Låðéô ÷åçù àìîé "æà" áåúëù åîë .èôùîá íìåòä úåîåà úà àéáîùë íéîéä óåñá
á÷òé ïåéò J

הזה בעולם פיו שחוק שימלא לאדם èôùîìאסור íéðéò J

אלה" עם לעשות ה' "הגדיל בגוים שיאמרו ב)בזמן קכו, äæ(תהלים éðôì ÷åñôä éëN J
à"ùøäî J L"ïåéö úáéù úà 'ä áåùá" àåä

דברים ראש, קלות שיחה, שחוק, עצלות, עצבות, מתוך לא להתפלל עומדין אין
מצוה של שמחה מתוך אלא éåàøë,בטלים, ïéåëì ìåëé åðéà ìöò åà áöò äéäéù ãåòáù"N J

éãë çåîùì åì øúåî ,ïéåëì ìëåé àìù ïéðòá ãîåò àåäù äàåøùë êëéôìå .äîéãøú ìéôú äìöòã
àéä äçîùäù äìòîì åðøîàù ô"òàå .àøåáä úãåáòì íéåàø åéäéù åéøáà ï÷úéùàéä åæ ,äøåñà
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ïðáø ä"ã ,äðåé åðáø éãéîìú J L"äãåáòä äàá äãé ìòù ïåéë ,àéä äåöî ìù äçîùù úøúåî
ïéúéðúîë éãáò

זוכרהו כך שמתוך הלכה דבר מתוך אלא מחברו אדם יפטר áñåîאל åðéà "åäøëåæ"N J
åì øñîù äøåúä øáã úà øåëæé êë ,åøáç úà øëåæù åîë .äëìä øáã åúåà ìò àìà ,íãàä ìò

íéðéòì äåàú J Låðîî ãøôðù éðôì

דברים ראש, קלות שיחה, שחוק, עצלות, עצבות, מתוך לא מחברו אדם יפטר לא
הלכה דבר מתוך אלא ùåøã?בטלים, éøáãî àîâåã àéáä ë"çàå ,"äëìä øáã" øîà ò"öN J
íéðéò çúô ,à"ãéç J Läæì áåùéäå(ãñ ïéáåøéò ìò)

הלכה דבר מתוך áåùéäåאלא ?ùåøã éøáãî àîâåã àéáä ë"çàå ,äëìä øáã øîà ò"öN J
äøæ äãåáòë åúåà íéãáåò íà øñàð åðéà åéìàî äìòù ïìéà éë äëìäì äðéî à÷ôð ùéù äæìæ"ò)

(åî óãøôåñ íúç íùá ,éðåùøâä èå÷ìé J L

הלכה דבר Jמתוך Läæì áåùéäå ?ùåøã éøáãî àîâåã àéáä ë"çàå ,äëìä øáã øîà ò"öN J
àðäë áøã àä éë ä"ã òãéåäé ïá

הלכה דבר éøáãìמתוך íâ àìà ?ùåøã éøáãî àîâåã àéáä ë"çàå ,äëìä øáã øîà ò"öN J
"òáù åáéòøî ,íãàá ùé ïè÷ øáà äëìä åðîî äîìòúð" åîë ,"äëìä" åàø÷ äãâà(.æ÷ ïéøãäðñ)

òåãéá äëìä" ïëå"á÷òéì àðåù åùòù(àé à÷ñô ,êúåìòäá ,éøôñ)úåéç õ"øäî ïåéìâ J L

ותנחומים שבח בדברי דבריהם שסיימו הראשונים בנביאים מצינו äéîøéשכן éøä ò"öN J
åøôñ íééñ úîàá àìà ?äé÷ãö ìù åúìôî àéäå "åì äðúéð ãéîú úçåøà åúçåøàå" åøôñ íééñ

"åäéîøé éøáã äðä ãò 'åëå íå÷ú àìå ìáá ò÷ùú äëë" ÷åñôá(ãñ ,àð äéîøé)ñôãðä áð ÷øôå)

(íãå÷î äéîøéì øîàð úîàá ë"çà"øùá ìëì ïåàøã åéäå" íúåçù úåîçðá åøôñ íééñ äéòùé ïëå .
ìò ,äðåé åðáø éãéîìú J Líìåòì àéä äîçðå äáåè íéòùøä ìù íúìôîå .íéòùøä ìò øîàð äæå

ïéúéðúîë éãáò ïðáø ä"ã óåñ ,éùéîç ÷øô úåëøá ó"éøä(ñôãðá 44 óã)

מזכירין "אין השנה ראש של במוסף שהרי בחז"ל, נמצא זה רעיון המלקט: של)אמר (פסוקים

פורענות" של ושופרות זכרונות ע"א)מלכות סוף לב השנה זכרון(ראש מלכות לומר בא "אם ואעפ"כ

אומר" גוים, של פורענות של דוגמאות)ושופר ומביאים ע"ב, לנו(שם ונחמה טובה היא כי הוא והטעם

ותנחומים שבח בדברי דבריהם שסיימו הראשונים בנביאים מצינו íéàéáðשכן íä éîN J
à"ùøäî J L?åììä íéðåùàø

זוכרהו כך שמתוך הלכה דבר מתוך אלא מחברו אדם יפטר ãåòאל ãéúòá øùàë éëN J
à"ùøäî J Läæ åì ãéâäù éîá øëæéé ,äæ äëìä øáã øîàé

אד יפטר זוכרהואל כך שמתוך הלכה דבר מתוך אלא מחברו ãçàם øáã çëåùä éëN J
äúéî áééç àåä åúðùîî(:çì àîåé ò"ò .â ,úåáà)êë ,äæ äøåú øáã øåëæì åáì ìò ìéèîù åîëå

á÷òé ïåéò J Låì åøîåàä úà øåëæé
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הלכה דבר מתוך אלא מחבירו אדם יפטר íåé,לא ìëá íéøéëæîù åæë äëìä åì ãéâéN J
ìò ,á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà ,á÷òé 'ø J Líåé ìëá åúåà øåëæé äæáå ,á"åéëå äìéôú úåëìä åîë

à"ò ãñ ïéáåøéò

אלא מחברו אדם יפטר זוכרהומתוךאל כך שמתוך הלכה "êåúî"דבר íéùøôîN J
øäøäé áåùå øäøäé òîåùäù éãë .éúáùçî éùå÷ äæéà ïéðòá øéàùé àìà ,ïéðòä úà íééñé àìù

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,äøù ééç úùøô ,øôåñ íúç J Låäøëæé äæ é"òå ,éùå÷ä åúåàá

זוכרהו כך שמתוך הלכה דבר מתוך äòåîùäאלא ìòá åìéàë íãà äàøé íìåòì" åøîà éëN J
"åãâðë ãîåò(á"ò å úáù)úåîã åéðôì äàøé ,åðîî òîùù äøåú øáã òîåùä øîàéùë àìéîîå

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,àæìòáî òùåäé 'ø ø"åîãà J Låäøëæéå åøáç ìù åð÷åéã

דבבל ציניתא הני אינשי éëדאמרי ì"ðå .äøåú éøáã êëá ïéàå úàæ øáéã äî íåùì äù÷N J
úåéøáì íéðéæî íéì÷ãäù ìáá úà çáéù ,áåè øáãî áåè íãà(.ò ïéèéâ :é úåáåúë)íäù ô"òàå

äëøáå äùåã÷ J Läðåæúä çë íäá ïúð 'ä ïééãò ,íìåòä úàéøá úåîéî("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

דבבל ציניתא הני אינשי åìדאמרי øîà æàå ,êøãì åúåà äåéì éë ïàë àøîâá øëæåä äæN J
á÷òé ïåéò J Låøëåæ äéä ïë é"òå ,äøåú éøáã úøéîà êåú åðîî øèôðå ,åæ äøåú øáã

הראשון אדם עליו שגזר 122ארץ íééç êøã ,ì"øäî J(äìéìá øåòéðä ,â"ô)

שם" אדם ישב ולא איש, בה עבר לא ו)"ארץ ב, éë(ירמיה ,àôéñäî äùøãä ø÷éòN J
á"ò åî äèåñ ìò à"ùøäî J Låèåùôë àåäå ,øáãîá ìàøùé òñî ìò øáåãî àùéøá

לבו שיכוון צריך àúëìäלשמיםהמתפלל äîë" àøîâá ïàë åøîà äæ 'îò óåñá ïìäìåN J
åøîà àìå "åáì úà ïéåëéù êéøö ììôúîì ïàëî 'åëå äðçã éàø÷ éðäî òîùîì àëéà àúååøáâ
.íéìîä ùåøéô úðååëå ,äìéôúá íéãîåòù úéììë äðååë ,äðååë éðôåà 'á ùé àìà ?"íéîùì"

÷ñéøáî íééç 'ø ìù åùåãéçë(é ÷øôå 'ã ÷øô äìéôú 'ìä ,í"áîøä ìò íéùåãéç)ä "íéîùì" ïëìå .àé
ì"ð J Líéìîä ùåøéôá äðååë ïéðòì àåä äðç éøáãî ãåîéìäå .íéììôúî åðà éîì úéììë äðååë

è÷ìîä

לשמים לבו òá÷éיכוון àìà ,äìåãâä úñðë éùðà äæá åðååéëù úåðååëä ìë òãåéù íãà ïéàN J
òãéåäé ïá J Läìåãâä úñðë éùðàì åìéâ íéîùáù äî úòã ìò ììôúî àåäù åúòãá íãàäøîà)

íä" ì"æéøà åðì äìéâù äìéôúá úåðååëä ìë éë ,â"éô úìéçú á"ç ,ïé'æåìå ç"øâì "íééçä ùôð" ïééò :è÷ìîä

("äìéôúä éð÷úî äìåãâä úñðë éùðà úðååë ÷îåò úåéîéðô ãâð íéä ïî äôéèë

לשמים לבו äîåìòúיכוון ãéâî J

אזנך" תקשיב לבם "תכין לדבר סימן לשמים, לבו את שיכוין יז)צריך י, J(תהלים
÷åñôá éë "åäéìà ïéò" äðòå ?äøåîâ äéàø àéä éøäå ,ïîéñ ÷ø äæ òåãî "òùåäé éðô" äù÷äN

åäéìà ïéò J Läìôú úò ìò àìå ,éììë ïôåàá íéåðò ìò øáåãî

מפני ועולה מקצר היה הציבור עם מתפלל כשהיה עקיבא, רבי של מנהגו היה כך
ציבור äìéôúäטורח çñåðî øö÷î äéä àì"N J(äìåãâä úñðë éùðà åð÷éúù)êéøàî äéä àìù àìà
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éãéîìú J L"øåáéöä çøåè éðôî ,úåìîä úøéîàá êéøàî äéä àì íâå ,øîåà äéäù íéðåðçúá äáøä
ó"éøä ìò ,äðåé åðáø(44 óã ñôãðá)

מפני ועולה מקצר היה הציבור עם מתפלל כשהיה עקיבא, רבי של מנהגו היה כך
בזווית ומוצאו זו בזווית מניחו אדם עצמו לבין בינו מתפלל וכשהיה ציבור. טורח

והשתחוויות כריעות מפני êëאחרת, ìë ïéåëî åððéà åìéôà äìéôúä úìá÷úî øåáéöá éëN J
(à"ò ç úéðòú)á÷òé ïåéò J Läìîå äìî ìëá ãàî ïååëì áééç úåãéçéá ììôúîä ìáà

מפני ועולה מקצר היה הציבור עם מתפלל כשהיה עקיבא, רבי של מנהגו היה כך
ציבור øö÷ìטורח äéä õìàð ïëìå ,åúìéôú íééñéù ãò õ"ùä úøæçì åì ïéúîî äéä øåáéöäN J

è÷ìîä ì"ð J Làøäåéì ùùç éë øö÷î äéäù åà .øäîìå

חלונות בו שיש בבית אדם í"áîøäיתפלל úåáåùú J Líéìùåøé ìåî àåäù áåùçéù éãëN J
(æèø 'éñ åàìá 'ãäî)

תלתא" "וזמנין דניאל ע"י מפורש כבר כולו? היום כל אדם יתפלל úåòèäיכול íå÷îN J
íéãéîú ïéàå úéáä áøç øáë úòëå .åìà íéðîæ åòá÷ æà ÷ø ,íéãéîú ìåî åð÷úð úåìéôúù ïåéë éë
åäéìà ïéò J Líéðîæä íä åìà ïáøåçä úòá íâù øîåì ãåîìú ?äöøéù éúîéà íåéä ìë ììôúé

דחנה קראי מהני למשמע איכא גברוותא הלכתא 81כמה 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J
(á ,äãåáò)

ישמע" לא יג)"וקולה א, ÷ìå?(שמו"א äéáâäì øåñà äìéôúá éë éìò òãé àì íåìë ò"öN J
ôúä àéäå ,äòåá÷ä äìéôúá àåä øåñéàä àìà ?äøåëéù àéäù áùç äîìåäîöò ìò äìéôú äìì
"äëøá ÷éæçî"á ïëå ;íéðéò çúô ,à"ãéç J Läòåá÷ä äìéôúä ïîæá àìù('á úåà à÷ éñ ç"åà);

úåéùå÷ äîë êë ìò äù÷ä óñåé äéãáåò 'øì "ìàøùé øåàî" øôñáå

ישמע" לא àéäù"וקולה áùç äîìå ?ìå÷ äéáâäì øåñà äìéôúá éë éìò òãé àì íåìë ò"öN J
øåáéö ùéù éìá ãéçéä úìéôúá ïë àìå ,ìå÷ òéîùäì øåñà éàãå øåáéöá äìéôúá àìà ?äøåëéù
åëìä äøæòá íéùðàä øàùù ãò äìéôúá äëéøàî äúéäå øåáéöä íò ãçé äìéçúä àéäå .åáéáñ
Läøåëù àéäù úåòèá áùçå ,øåáéöá àìå ,úììôúî äãáì äøàùðù ïîæá äúåà äàø éìòå .íäì

íìùä ç"ìö J

ישמע" לא יג)"וקולה א, øîåì(שמו"א øùôà äøùò äðåîù äðéàù úøçà äìéôú ìáàN J
øáã áçøä ,âë ,çé úéùàøá ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J Lìå÷á

בשפתיו שיחתוך ééçáצריך åðáø J(âé ,áé øáãîá)

לשכורה" עלי äúéä"ויחשבה éë êë äéìò áùç àìà ,ùçìá äììôúäã é"ùø ùåøéôë àìN J
à"ùøäî J Läìéôúá ãàî äáøî

לשכורה" עלי ìàåîù"ויחשבה éðéò J
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Eá"ò àì óã

אדוני" טו)"לא א, זה(שמו"א בדבר אתה אדון לא ,íìùä ç"ìö J

זה בדבר אתה אדון לא אדוני", àø÷îî"לא àøîâá úåùøãä 'á ïéá äî íéìãáää øåàéáN J
åäéìà ïéò J Läæ

שתיתי" לא ושכר טו)"ויין א, להודיעו(שמו"א, שצריך בו, שאין בדבר לנחשד מכאן
"ìàøùéîå 'äî íéé÷ð íúééäå" äøåúá ùøåôî àø÷î éøä ,íéàéáð éøáãî ãåîìì äîì ò"öN J

(áë ,áì øáãîá)ãùç ÷ìñì åãîì åðîîå(á"î â"ô íéì÷ù éîìùåøé)äøåúá àø÷îäî àîù àìà ?
,äîéîú äøåú J Lãùçä ÷ìñìå éðùì øéáñäì äáåç àåä äðç ìöà ÷åñôäîå ,äáåè äöò ÷ø òîùî

'ã ÷"ñ áë ,áì øáãîá

זרה עבודה עובד כאילו שמתפלל לשיכור àîùåמכאן ,úòãä úà úìáìáî úåøëéùä éëN J
áéì äéøà áøä úëéøòá ,"úåãâää éùåøéô ,à"áùøä éùåãéç" J Líéáæåë úåðåéîãì äæ êåúî àåáé

èì 'îò ,à"ðùú úðù ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåä ,ïîãìô

חנה שבאת עד "צבאות" לה' שקרא אדם היה לא עולמו, ה' שברא ãåòמיום íðîàN J
"äìéùá úåàáö 'äì çåáæì 'åëå ùéàä äìòå" áåúë äðç ìù äøåáéã éðôì(â ,à à"åîù)àåä ìáà

à"ùøäî J Låéôá úàæ øîà àì

ואסתתר ñåéאלך äéãáåò 'ø ïåàâä J Läæì áåùéäå ?úåðáéäì éãë äøéáò äùòú ãöéë ò"öN J,ó
ìàøùé øåàî

ואסתתר àìàאלך ?äèåñ úìéâîá 'ä íù úà å÷çîéù íåøâì äì øúåî íåìë ò"öN Jà"åîù)

(é ,àììôúúå" áåúëìò"íùä("íùä ìà" àìå ,íùä "úåãåà" øîåìë)éãéì òéâú àìå ãìåå äì ïúéù
"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,áåè ãáæ J Lìòåôá øúúñúù äøîà àìå ,äæ

בגוברין גבר אנשים? זרע ùéåמאי ,êëì éåàø éë åîöò éðôá áåùç áùçðä íãà ùé éëN J
íéøáâ ìåî íâ áåùç äù÷á àéäå .åðîî íéúåçô íäù íéøçàì åúåà íéååùîùë áåùç áùçðä

ìåàù éøáã J Líéøçà íéáåùç

ואהרן כמשה אנשים, כשני ששקול ïøäàזרע åîëå ,ìàøùéì äøåú ãîìîä äùî åîëN J
"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,íéøùé çøåà J Läìòáì äùà ïéáå åäòøì ùéà ïéá íåìù íéùî äéäù

גיחור ולא צחור לא גוץ, ולא ארוך àìåלא ,íéðùéä ïéá øò íãà àäé àì" :äæì äîåãN J
àìå ,íéãîåòä ïéá áùåé àìå ,íéëåáä ïéá ÷çåù àìå ,íé÷çåùä ïéá äëåá àì ,íéøòä ïéá ïùé

"úåéøáä âäðîî íãà äðùé ìà øáã ìù åììë .'åëå íéáùåéä ïéá ãîåò÷øô ,äèåæ õøà êøã úëñî)

(äL

חכם øáãðùולא êåúîå ,úåéøáä éðéòá äîéú äéäé àìù ,éàãî øúåéN Jïéò åá úèìåù åá íé
é"ùø J Lòøä

חכם àולא ÷øô ,øùåòä áéúð ,222 íìåò úåáéúð ,ì"øäî J
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חכם àåäולא åúáùçîá íãàä éë äàéøáä úåãåñî ."äéùôð çðå åäééðéò ïðáø äéá åáäé"N J
,äçìöåî úåàéöî ìò íéìòôúî íãà éðáù äòùáå .'åëå äùòîä íìåòá íéøúñð íéîøåâ òéðî
ïãáàì íéîù ïéãá äéìò øæâð àìù ìëå ,íéîù éãéá ìëä íå÷î ìëîå .äðëñá åæ úåàéöî íéãéîòî
,øáãä ìò ïåäîú ïéò úîéù é"ò íéîòôì øáãä ìâìâúî ,ãáàì øáãä øæâðùë ìáà .ìåöéð ,øáãä

509 óã ,èôùî ïùåç ìò ,ùéà ïåæç J Läìë àåä æ"éòå(åäééðéò ïðáø äéá åáäé ä"ã àë 'éñ ,àøúá àáá).
ãé ,àë úéùàøá ,äéøà øåâ ;'ð 'îò ã"ç úåãâà ,ì"øäî ïééò

טפש ולא חכם úåéçלא õ"øäî ïåéìâ J

טיפש ולא חכם ãòלא úãøì åéøáç åìëåé àìù øéàî 'ø åîë äéäé øúåéá íëç àåä íà éëN J
"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,úåøéàî íéðô J Låäåîë äëìä å÷ñô àì ïëìå åúòã óåñ

טיפש ולא חכם åáäéלא ?éàä éìåë úîéëç" åøîàù åîë ,òøä ïéò åá èåìùì ìåìò æà éëN J
"áéëùå åäééðéò äéá(á"ò çð úåëøá)è÷ìîä éøáã J L

למה? הללו אמתות Líäéìòג' äðç äøáò àìå ,ä"á÷äì äîà àéä äùàä íéøáã äùìùá éëN J
à"ùøäî J

הנר והדלקת חלה נדה, מיתה: דבקי ג' מיתה, בדקי àìàג' ?ïàë úàæ äøéëæä äîìN J
éë éë äáéùäå ?äãéìá úåîú àìù äúáåèì àéä äúåø÷ò àîù,åìà úåøéáò ùìùî äøîùù ïå

á÷òé ïåéò J Lúãìì äöåøå äðëñì úùùåç äðéà

מיתה דבקי שלשה מיתה, בדקי à"òשלשה áì úáù ìò ,íéä ééà J

אנשים שני שמושח זרע אנשים, åðéðéòזרע øàä ,èåø åäéìà áøä J(úåëøá úëñî ìò)óã ,
ñôãðá æè÷ óã ,äéãòåîá íéìùåøé ,ìöðáð øåãâéáà áøä ;ñôãðá æô÷

ואהרן משה אנשים, כשני ששקול ìàåîùזרע êë ,íúðåäë é"ò åðòð ïøäàå äùîù íùëN J
åúìéôúá äðòð(åJä ,æ à"åîù)"àúáåéúá ïåäáì åëéôùå" :"'ä éðôì åëôùéå" ìù íåâøúä íùå .

à"ùøäî J Lìàåîù ìù "åîù éàøå÷á" éðôî àåäå

לא אלם, ולא קטן ולא גוץ, ולא ארוך לא וכו' אנשים בין שמובלע זרע אנשים, זרע
טיפש ולא חכם ולא גיחור, ולא ïåéòצחור J Líéé÷úîä øáã àåä éðåðéáä úãî íìåòìN J
éðù ÷øô úåòéã 'ìä ,í"áîøä íùá ,á÷òé

בזה" עמכה הנצבת האשה íâ"אני ìáà .äìù úåîà 'ã êåú äéäù ïåéë ãîò ïäëä éìòN J
"äéô úà øîåù éìòå" ïëìå ,äéðôì øåáòì ìåëé äéä àì(áé ,à à"åîù)øáë éúî äá èéáî øîåìë

áùç ïëìå ,ï÷æä úçøéèì äùùç àìå ììôúäì äúáøä àéä ìáà .øåáòì ìëåéå äúìéôú úà øåîâú
á÷òé ïåéò J Läøåëéù àéäù éìò äúåà

למישחט כהן בתר מהדרי דהוו שמואל ïäëחזנהו øçà íéùôçî åéäù ìò äçî ìàåîùN J
("éøãäîã")íìùä ç"ìö J Løåñàå ,äåöî éåäéù äæá ùéå

היה רבו בפני הלכה הורה ùåãéçשמואל ìò úåøåäì ,úåðáø÷ä íòè åúåà äãîéì äðç åîàN J
ô ÷øô óåñ ,â"ç ,äìåòä úøåú ,à"îø J L'åëå íìåòä
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היה רבו בפני הלכה הורה øéîçäìשמואל øúåî éë äëìäá úåòè åéðôì äàøù øáåãî àìN J
ïåùìá ìåàùì êéøö äéäù ãåòå .åáø úà ï÷úì åì äéä àì àøîåç ÷ø äéäù ïåéëå ,èåçùé ïäëäù

á÷òé ïåéò J Lúèìçåî ïåùìá úåøåäì àìå ,äìàù

היה רבו בפני הלכה הורה ïéáåøéòשמואל ô"ò éë ò"öN J(à"ò âñ)úåøåäì ãéîìúì øúåî
íéàìë íäá ùéù äðåäë éãâá åùáì íéðäëäù ïàëå .øåñéàî ùéøôäì éãë åáø éðôá(èðáàá)àìå

,íééçä úåöøà ,í"éáìîä J Läëìäë ìàåîù øîà éøä ,øæá äøùë äèéçù éøäù êëì çøëä äéä
'øì "ìàøùé øåàî" øôñá íéøåàéáå úåéùå÷ åéìò ïééòå ;íéù÷î éúòîù ä"ãá äãåäé õøà ,çé 'éñ

óñåé äéãáåò

היה רבו בפני הלכה הורה øéòשמואל ô"ò éë ò"öN Jïéáå(à"ò âñ)úåøåäì ãéîìúì øúåî
øäåæá åøîà éøäå .øåñéàî ùéøôäì éãë åáø éðôá(à"ò ãë÷ óã â"ç).ùã÷îá èåçùì ïäëì øåñà éë

;"íéøôñ úçôèî" åøôñá ,ïéãîò á÷òé 'ø J Lèåçùì ïäëì úúì àì äøåäù ìàåîù äùò áåè ïëáå
äéãáåò 'øì "ìàøùé øåàî" äæá ò"òå ;áð óã ç ÷øô ,"íãà úåãìåú" ,à"øâä ãéîìú ïîìæ 'øå

óñåé

וכל את. רבך בפני הלכה מורה מיהו אמרת, קא שפיר מימר לשמואל] [עלי ליה אמר
הנצבת האשה 'אני קמיה: צווחה וקא חנה אתיא מיתה. חייב רבו בפני הלכה המורה
מיניה. רבא לך ויהיב רחמי ובעינא דאענשיה לי שבקי לה: אמר וכו' בזה' עמכה

התפללתי' הזה הנער 'אל ליה øúéåאמרה ãöéë ,ìàåîùì ùðåò òéâî ïéã ô"ò íà ò"öN J
äéàø åéãéá äéäù ïåéë éìò ìò ÷åìçì ìàåîùì øúåî äéä úîàá àìà ?íòä úçååö éðôî éìò

úùøåôî(â óéòñ áîø 'éñ ã"åé ò"åù ìò à"îø)Lìåçîì åì øúåî äéä äæáå .åãåáë ìò ãéô÷ä ÷ø éìòå
óñåé õò J(á÷òé ïéò ìò)"ïäëä éðéò äàøî" íùá(å"ò÷ú ,àìñøá ,ïäëä ùøéä éáö 'ø ìù)

לעמוד אחד צדיק "עתיד מפרסמת קול בת היתה הלידה לפני כי ביאר שם יעקב" "עיון ובפירוש

שמואל" ג)ושמו פרשה שמואל, הודיעה(מדרש וחנה "שמואל". לילדיהם קוראות היו האימהות וכל .

הנער "אל קול.הזהלעלי הבת נבואת לסתור עלי רצה ולא התפללתי".

לראות עינים לבטלה. אחד דבר בראת לא באשה שבראת מה כל רבש"ע לפניו אמרה
להילוך רגלים מלאכה, בהם לעשות ידים לדבר, פה להריח, חוטם לשמוע, ואזניים
בן לי תן בהם? להניק לא למה? לבי, על שנתת הללו דדים בהם. להניק דדים בהם,

בהם úåãâà,ואניק ìò à"øâ J Lêøåöì àøáðå äìèáì åðéà éë ,âååéæä éìë ìò äìàù àìåN J
'å à÷ñô ä ÷øô úåëøá

נולדות עקרה אצל אפילו זיווג מעשה כל שע"י ע"א קסח ח"ג בזוהר מובא כי אברהם, ר' הגאון בנו שם (ומציין

רמ"ז חידושי וכן י"ב; ויקרא החיים", "אור וכן ד; פסקא זין, מערכת לחיד"א, קדמות" "מדבר וע"ע גרים. של נשמות

פי"ב) ח"ג חי, כל אם מאמרות, עשרה רמ"ע, דברי וכן רנז; דף ח"א זהר על

בשבת בתענית éøéàîäהיושב J Låéúåðåò ìò äðòúîN J

תקנתיה? מאי שבת. עונג דין ממנו ונפרעין חוזרין ואעפ"כ וכו' בשבת בתענית היושב
לתעניתיה תענית Lúáùäליתיב íåéá êìîä ìëéäá "åîå÷îá øãäå æåò" ìù äøéåàá íâô éëN J

á"ò æø óã á"ç øäæ J
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שבת עונג דין ממנו ונפרעין חוזרין ואעפ"כ וכו' בשבת בתענית ìåãâäהיושב ïéðòäN J
ñ ,5 äìéì éñéñø ,ïäëä ÷åãö 'ø J Lúáù âðåò ìù,áé ÷"ñ úìéçú ,138 íéøîàî éèå÷ì ;ä ÷"

(86 'îò ,äëøá øä 'ãäî)èëø à÷ñô ,÷éãöä ú÷ãö ;

לתעניתו íìçù,תענית íåéá åá ÷ø åì äìéòåî úéðòúä éë ,úáùá íåöì ñåðà àåä íðîàN J
ä"ã ,á÷òé ïåéò J Lêë åì ìâìâúð ïëìå ,úáù âðåò íéé÷ìî íãå÷î ãåò ìæìæî äéä äàøðë ìáà

úáù âðåò ïéã åðîî ïéòøôðå ïéøæåç ë"çàå

מעלה כלפי דברים הטיחה úøîחנה àéäå" ãéòî ÷åñôä àìà ?êë ìò äùðòð àì äîìåN J
åøòö úòùá øîåàù äî ìò ñôúð íãà ïéàå "ùôðïééòå .êëì úåàîâåã ãåò àéáîå .á"ò æè àøúá àáá)

(åðéáø äùî ïéðòá àøàå úùøô úìéçú ,äáø ùøãîá÷òé ïåéò J L

דברים הטיחה Läìùחנה íùä êîñ ìò ãåñ ô"ò äùøãå ,äðç ìù äúðòè ìù éîéðô ïëåúN J
íìùä ç"ìö J

דברים הטיחה á"éôחנה á øòù ,íééçä ùôð J

דברים הטיח çאליהו ,ä íéøéùä øéù ,äøåú ìù äðø ,á"éöðä J

הרעותי" "ואשר דכתיב לאליהו? לו והודה הקב"ה שחזר úòáמניין øîàéé äæ ÷åñôN J
"éúåòéøä øùàå ,äöá÷à äçãðäå ,äòìåöä äôñåà 'ä íåàð àåää íåéá" ,äìåàâä(å ,ã äëéî)

íäî íéáø úàæ ìëáå ,òøä øöé ìò åøáâúéù éãë ïåéñð íå÷îá ìàøùé éðá úà àéáä ä"á÷äù
14 'îò ,ä ÷øô ,úåãâàä úåëåìäú ,ïøòèù äéøëæ óñåé áøä J Lêë ìò ïðåàúî 'äå ,åìùëð

Eáì óã

הרעותי" ו)"ואשר ד, äôåøú(מיכה íãàì åì ïé÷úäå ,åìòô íéîú ä"á÷ä éë ,òø äæ ïéàN J
"äìåâä øàá" óåñá ñôãð 69 ,äáåùú úáùì äùøã úìéçú ,ì"øäî J Låæ äëîì

הרעותי" ו)"ואשר ד, "éôî(מיכה ùøåôî éøäù ,òøä øöé úàéøá ïéðòì ÷øå êà úàæî åùøãN J
"úåòøä àöú àì ïåéìò(çì ,â äëéà)à"ùøäî J Lùîî òø åðîî ïéàå

הרע) יצרו על שמתגבר על שכר לאדם יש כי טוב, הוא הרע יצר בריאת גם והרי המלקט: (תוספת

הרעותי" íéðéò"ואשר çúô ,à"ãéç J

ישראל שונאי של רגליהם נתמוטטו הללו, מקראות ג' ãéáאלמלא ùéù íéãéòîù"N J
J L"åðì íøâ àåäù äô ïåçúô åðì ùé åéùëò ìáà .åðîî òøä øöé øéñäìå åðøöé ï÷úì ä"á÷ä

é"ùø

הרע". ויצר וכו' שבראם הקב"ה עליהם מתחרט "ארבעה ע"ב: נב סוכה עיין עוד המלקט: אמר

ומביא בהם מתגרה הרע היצר רק בשלימות, שהם מצד ישראל "כי מהר"ל: דברי לכך לצרף וראוי

הר ואין הרע, אל שלהם,אותם בעצם ודבק בחסרון, עצמם הם האומות, אבל בהם. מגרה בהם ע

שנם הרע אל לגמרי עצמם ימשכו זה ומצד הרע, בהם שהוא הרע יצר בשביל במקרה רק ואינו

גרוי" בלא בעצמם הרע שנמצא וכו' להם טבעי להם והרע ורעים. ב)פחותים פרק סוף ישראל, (נצח
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ישראל שונאי של רגליהם נתמוטטו הללו, מקראות ג' úåçåëäאלמלא éë ãîìì åàáN J
"éúììåç ïååòá ïä" ,åãìååéä íåéî íãàä áìá íéòåèð íéàöîð íéàéèçîä(æ ,àð íéìäú)åòáèáå

,äáåùúä øåáéç ,éøéàîä J Läáåùúá íãàä úà ìá÷é 'äù àåä øùåéä ïî ïëìå .åéúååàú øçà óãåø
à ÷øô à øîàî ,ùôð áéùî ,16

ישראל שונאי של רגליהם נתמוטטו הללו, מקראות ג' äùìùאלמלא íéëéøö äî ìòN J
à"øâä éøåàéá ,à"øâ J Lòøä øöé ø÷éò ìù íéðôåà 'â ãâðë íä àìà ?ãçà ãåîéì øåáò íé÷åñô

úåãâà ìò(úåëøá)íäøáà áøä åðá øàéáå ;(óãä ìò íù åùåøéôá)òøä øöé ìåî "éúåòøä øùàå" :
äìéèá äçéù ìù øöé ãâð "øöåéä ãéá øîåçë" ;äåàú ìù øöé ãâð "ïáàä áì" ;ñòë ìù

דברים הטיח äëøáåמשה äùåã÷ J L'äì ììôúäù áåúë àìå "'ä ìà" áåúë éë åùøã ì"æçN J
("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

הטיח "על"משה אלא "אל" תקרי אל ה', אל משה ויתפלל äæדברים, ÷åñô éë ò"öN J
íéððåàúîä ïéðòì øîàð(á ,àé øáãîá)ì"öã äéâäì äàøð àìà ?íéøáã úçèä íù åðéöî ïëéäå ,

á÷ò úùøôá "'íéäìà éðãà ìà ììôúàå"(åë ,è íéøáã)"'ä úìåëé éúìáî" øîà íùå(çë ,è).
à"ùøäî J L"íéäìà éðãà øîåàå ììôúàå" ì"ö äéä éë íù åùøãå

"על", להיות "אל" מן המלה מהפך אלעזר ר' כיצד כי זו. והגהה לשינוי הכרח ויש המלקט: אמר

"מבלתי למלים כסניף זאת עשה אלא דברים? שהטיח לדרוש כדי ורק כך, במקרא כתוב לא כאשר

וכנ"ל יכולת"

דברים הטיח íé÷ãåöמשה éøäå ?íéøáã úçèä àø÷ð äæ òåãî ,äãåäå øæç ä"á÷ä íà ò"öN J
åáø éðôì êë øîåì ãáòì éåàøä ïî ïéà ,úàæ äðòèá ÷ãö úö÷ ùé íà åìéôà àìà ?íúðòèá íä

"á÷òé ïéò"á àáåî ,à"áùø J Líòøúîë

דברים הטיח òùåäéמשה éðô J

דברים הטיח íìùäמשה ç"ìö J

דברים הטיח éñ'משה 106 ,äìéì éñéñø ,÷åãö 'ø J Líéøáã åçéèäù íé÷éãöä åëîñ äî ìòN J
;èî(124J125 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

דברים הטיח è'משה ÷"ñ úåëøá ,úîàá àøå÷ J

ה'" אל משה "ויתפלל שנאמר מעלה כלפי דברים הטיח ב)משה יא, תקרי(במדבר אל
ה'" "על אלא ה'" åùøã"אל ì"æçå .êëì áåùéäå ?'ò úåàá 'à úåà óéìçäì åàø äî ò"öN J

íé÷åñô ,úåðåìú äôåöø ìåëéáë äùøôä éë êëäøåú J Låéøáãì äçéúô ïéòî ïàë åùøãå .åèJàé
á ,àé øáãîá ,äëøá úôñåú ;'à ÷"ñ á ,àé øáãîá ,äîéîú

ה'" אל משה "ויתפלל שנאמר מעלה כלפי דברים הטיח ב)משה יא, óñåðN(במדבר J
øáãîá ,äëøá úôñåú J Lèôùî øîåìë ,"íéìéìô" ïåùì "ììôúéå" úìî ìò ïåéã ,ì"ðä ùåøéôä ìò

á ,àé
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זהב ìâòì,ודי æîø àåäù íéðéáî åéä ãáì "áäæ" øîåà äéä íà éë ,äæ ÷åñôá êë åùøãN J
à"ùøäî J L?"éãå" úìî óéñåä äî íåùîå

העגל; את שעשו גרם הוא "די", שאמרו עד לישראל להם שהשפעת וזהב כסף בשביל
וכו' נוהם ארי øöéאין ãâð éðùäå ,äãîç ìù øöé ãâð ïåùàøä ,íéìùî 'á åøîà éàðé 'ø éáãN J

à"øâä éøáã ìò ññåáîå .äåàú ìù(æè ,á éìùî ìò åøåàéáá)åäéìà ïéò J L

מתוך אלא תבן של קופה מתוך נוהם ארי אין וכו' להם שהשפעת וזהב כסף בשביל
בשר של íéð÷æקופה úôéñà J Läæì áåùéäå ?íéìùî 'á ïàë ì"æç åøîà òåãîN Júëñî ìò)

(ññô éáö ïúð áøä è÷éì ,140 óã ,ø"úò úðù ,áå÷øèòéô ,äìéâî

בשר של קופה מתוך אלא תבן של קופה מתוך נוהם ארי L"÷éæîåאין òâúùîå çîù"N J
é"ùø J

בשר של קופה מתוך אלא תבן של קופה מתוך נוהם ארי øúìàאין äãåäé áøä J
ùéà úåëøá ,øîééäñãìéä(úåëøá úëñî ìò)øôù éøîà ,ì÷ðøô ìàåîù áøä ;ñôãðá äîø óã ,ìò)

(ñôãðá ç óã ,úéùàøá

משלים ג' תבן, של קופה מתוך נוהם ארי úèòáî,אין äøô J .íéîã úëéôù ,íäåð éøàN J
òãéåäé ïá J Lúåéøò éåìâ ,úåðåæ ìù ÷åù J .äøæ äãåáò

כחושה; פרה לו שהיתה לאדם משל בשר; של קופה מתוך אלא וכו' נוהם ארי אין
וסכו הרחיצו בן, לו שהיה לאדם íé÷åñôäמשל äùìùì íéîéàúî íä åìà íéìùî 'âN J

:óéãò ÷åñô àéáä àîéà úéòáéàå .ïùãå òáùå ìëàå ;úòáùå ìëàú ïô ;íáì íøéå åòáù :åàéáäù
à"ùøäî J L"úèòåáä" äøôì ìùî àåä ,"èòáéå" ïåøåùé ïîùéå

כיס לו ותלה והשקהו והאכילו וסכו הרחיצו בן. לו שהיה אחד לאדם כסף)משל (של
יחטא? שלא הבן אותו יעשה מה זונות, של פתח על והושיבו צוארו ùøãîáעל àáåîN J

(å ,áî äáø úåîù)áøòä úà ìá÷å åéðò äéäù éðôîù äùî úà íéùàä ä"á÷äù "êîò úçéù éë"
åì÷ì÷å ,"úåðåæ ìù çúô" ìù ìùîðä íä ïëì .ë"ò ìàøùé úà åúéçùäù íä ,ìàøùéì íôøöì áø

àåäéìà ïéò J Lúåðéîá ìàøùé ú

לך" נעשה זהב "תורי סוף, ובים במצרים מהמצרים, שלקחו הביזה הם וזהב" "כסף המלקט: אמר

מצרים ביזת זו הכסף" נקודות "עם הים ביזת יט)זו יג, רבה במדבר לנאמר(מדרש רמז וסכו" "הרחיצו .

ט)ביחזקאל במדרש(טז, ז)ופירשו רבה מעבדות(במדבר שסבלו מהמומים אבריהם כל את ה' שריפא

מצרים וסבלות

בישי זני כריסיה úòáùåמלי ìëàú ïô" ù"îë ,äùåã÷ íùì àì íéìëåà øùàë øîàð äæN J
"êéäìà 'ä úà úçëùå êááì íøå 'åëå(ãéJáé ,ç íéøáã),à"ç úìéçú ,÷éãö éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J L

îø à÷ñô ,"÷éãöä ú÷ãö" ò"ò ;15 'îò ,â øîàî úáù úùåã÷

לו והודה íéðéòחזר çúô ,à"ãéç J

למשה? לו והודה הקב"ה שחזר éôìëמניין íéøáã çéèä" àø÷ð äæ éë åéìò åøîà ë"ôòàåN J
øîåì ,åéúôù ìò ãáòä íúåà äìòéù éåàøä ïî åðéà ,ïë íúúéîàù íéøáãä åìéôà éë ."äìòî
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à"áùø J Líòøúîë íúåà("á÷òé ïéò"á àáåî)áøä úëéøòá ,"úåãâää éùåøéô ,à"áùøä éùåãéç" ;
îJèì 'îò ,à"ðùú úðù ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåä ,ïîãìô áéì äéøà

הקב"ה שחזר למשה?מניין לו àìàוהודה ,íäéùòî ìò íéîùà íðéàù äãåä 'äù àìN J
à"ùøäî J Líùðåòá éøîâì åèèåîúé àìù

לו והודה הקב"ה שחזר áäæ,מניין àìå "óñë" íäì äáøä 'äù åðãîì ÷ø äæ ÷åñôîù ò"öN J
äãåäå øæç ä"á÷äù ïéðî ä"ã ,åäéðá J L?àéøåâéðñ äæ ãöéëå .áäæî ìâòä åùò íäå

כדברך" סלחתי ה' "ויאמר שנאמר למשה? לו והודה הקב"ה שחזר יד,מניין (במדבר
íòèכ) ïòè àì éìåàù ô"òà ,åúù÷áá åéðô àùð éë åì çìñ àîù ?åì äãåäù ïéðî ò"öN J

òîùðù òîùî "êøáãë" äìîä úøéçáå ."êúù÷áë éúçìñ" ì"ö àø÷îä äéä àìà ?òðëùî
93 'îò ,éðùä ùåøéôä ,ë ,ãé øáãîá ,äëøá úôñåú J Läùî ìù åéúåðòèì

רד" ז)"לך לב, J(שמות Lãøé øùàë úåùòì äî 'ä åì øîà àì éë ,åìà íéìî åùøã ì"æçN J
à"ùøäî

רד" ז)"לך לב, åùøã(שמות "êì" úìî àìà ,"ãø" áåúëì éã äéä éë åìà íéìî åùøã ì"æçN J
íìùä ç"ìö J Lêúìåãâî äãéøé äéäú êì ,úéôåñ 'ê úåàá õî÷ íò

רד" "לך דומה ביטוי לדרוש כיצד וצ"ע המלקט: כד)אמר יט, סיני.(בשמות בהר תורה מתן לענין

ההוא הפסוק על כשר, מנחם ר' לגאון שלמה" ב"תורה רעה*)והנה "נר(פסקא מהקדמון הביא

ממלת ירידה, על לדרוש שני אופן גם כאן הביא והצל"ח בנזיפה. שם גם שמדובר דרשה השכלים"

רכה אמירה ולא קשה, לשון שהיא "וידבר"

ישרא שחטאו ועכשיו ישראל? בשביל אלא גדולה לך נתתי כלום מגדולתך. רד" ל,"לך
גדולה? לך êéùìàלמה î"ø J(áé ,âì úåîù)

עכשיו ישראל? בשביל אלא גדולה לך נתתי כלום מגדולתך. רד לך רד"? "לך מאי
לי? למה אתה חטאו, úåòîùîשישראל íåù äá ïéà éøä "ãø" äìîäî åùøã íà ò"öN J

ì"æç úðååë àîù àìà .Läìéìù àìì "ãø" úìî ùåîéù ìù úåàîâåã äîë äæì àéáäåN ?úéìéìù
íå÷" 'ä åì øîàå ìâòä ïåò úåìùìúùä ìò øôéñ äùî íù ,á÷ò úùøôá ÷åñôäî ùåøãì ïàë

øäî ãøäæî"êîò úçéù éë(áé ,è íéøáã)äùî øàùéù íéëñî ä"á÷ä ïéàù àåä "äæî" ïåùìäå
ïååëúäå "äæî øäî ãø íå÷ éàî" àøîâá ïàë ì"ö äéä åðéøáã íéðåëð íàå .øäáù íøä åãîòîá

á ÷"ñ æ ÷åñô áì úåîù ,äîéîú äøåú J Làåää ÷åñôä ìà ùøåãä

עמך שחת כי רד áøלך áøòä éðôî åá åìùëð ìâòä àèçN J(áì úåîù ,ééçá åðáøå é"ùø)äùîå
íùà àåä ïëìå .à"ò äë óã à"ç øäåæá øàåáîë ,áø áøòä úà ìàøùéá ìá÷ì íéëñäù àåä
á÷òé ïåéò J Løåâéðñ äùòð øåâéè÷ ïéà éë ,äùî ìù åçåë ùùú êëéôìå .ìâòä úééùò ìò úö÷îá

בבגדו לחברו שתופש ìåëéáë.כאדם ù"úé åá ùôåú åøîà àìå äîùâää éðôî ì"æç åøäæðN J
åæîø êë .åøòö úòá ìáà éãâááå ,åúçîùá úøàôú éãâáá ùáìúî íãàäù ,åéúåãî íä "åãâá"å

íìùä ç"ìö J L'ä ìù åúåâäðúä ìù úåðåéìòä úåãîì ïàë
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על אחד רגל של כסא כעסך, בשעת לפניך לעמוד יכול אינו רגלים ג' של כסא ומה
וכמה כמה ïëáåאחת ,úåáà 'â íúåà ìù íúåëæ íäì íéé÷úú ïééãò äùî éðáì íâ éøä ò"öN J

íìùä ç"ìö ;á÷òé ïåéò J Läæì áåùéäå ?íééìâø 'ã ùé íäì íâ äùî úåëæ ììåë

עצמות של אש וכו' אחילו שאחזתו עד משה שהתפלל Lùåøãמלמד êøãá íéøåàéáN J
ñôãðá 241 'îò ,øåàîì øð ,äéøð éáö äùî áøä ;àé ,áì úåîù ìò ,äîëç êùî J

כנקבה כוחו תשש וכו' ה' יכולת è÷ìîäמבלתי éøáã ,"áúåëä"á àáåî ,à"áùø øåàéá J
"á÷òé ïéò" ìù

כנקבה כוחו ééçáתשש åðáø J(ãé ,ãé øáãîá)

כנקבה כוחו ÷çתשש øîàî úìéçú ,íéøôà úåììåò J

כנקבה כוחו ïàëתשש àìà "íéðá ìò áà íçøë" áåúëë àìãå úåéøæëà úãî íäá âäð éëN J
á÷òé ïåéò J Lãñçä çë ùìçåäå äá÷ðë âäð(ïàë "íéùãç íéãâî" ïééò ãåò)

אינו ואחד שלושים לפני לעמוד, יכול אחד מלך לפני יאמרו לעמודעכשיו Jיכול
úà àéáäì 'ä úìåëé éúìáî :øîàì êòîù úà åòîù øùà íéåâä åøîàå" àø÷îá æîøð äæ àîùN

äæä íòäõøàä ìà"øáãîá íèçùéå ,íäì òáùð øùà(æèJåè ,ãé øáãîá)áåúëì ìåëé äéäå
äæä íòä úà àéáäì"õøàìïåéò J Líéëìî à"ì ìà àéøèîéâá æåîøì àìà ?"ìà" úìî éìá "

á÷òé

לי, שאמרת דברים עולם של רבונו הקב"ה לפני משה אמר כך להםאלא אמור לך
בשמי ìáàלישראל .åá øæåç 'ä ïéà àéáð é"ò äøñîðù äáåèì äçèáäù øàéá í"áîøäN J

äåéö éøäù ïòè äùî ïàë íâ .áëòì íøåâ àèçä äæáå ,åîöòá 'ä éôî äéä á÷òéì øîàðù äî
ç"ìö J Läçèáää úà ìèáì ìåëé àèçä ïéà ,àéáð ô"ò íäì øñîðù ïåéëå "íäì øåîà êì" 'ä åì

íìùä

שהחלהו עד בתפלה משה "ììôúéåשעמד áåúë àìå "äùî ìçéå" áåúëù éðôî êë åùøãN J
à"ùøäî J L"äùî

שהחלהו עד בתפלה משה äîëçשעמד êùî J(àé ,áì úåîù)

שהחלהו עד בתפלה משה J'äשעמד ìöà ìòôù ãò øîåì äöåø ,åá øéöôäù ãò é"ùø ùøéô)

,äîéîú äøåú J Läìéçî íäì íøâù ,"ìçéå" àìà "äùî ììôúéå" áåúë àìù ïåéë êë åùøãå .íäì ìåçîì

çé ÷"ñ àé ,áì úåîù

משה" יא)"ויחל לב, נדרו(שמות לו שהתיר עד רבא ìùî,אמר êøãá øîàð äæ ïéðòN J
'öåä ,ïîãìô áéì äéøà áøä úëéøòá ,"úåãâää éùåøéô ,à"áùøä éùåãéç" J Låðéðò äî øåàéáå

àîJî 'îò ,à"ðùú úðù ,÷å÷ áøä ãñåî

לו מוחלים אחרים אבל מוחל אינו הוא דברו", יחל à"ùøäî"לא J Lïéðòä øåàéáN J

מספרך" נא "מחני עליהם, למיתה עצמו שמסר úùøôîעד ä÷çîð äùî ìù åîùN J
äøåúä ìò íéøåèä ìòá J Läåöú(ë ,æë úåîù);
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מספרך" נא "מחני עליהם, למיתה עצמו שמסר ìùעד åæ äùøô à÷åã äøçáð òåãîåN J
;ä"ò à÷ñô ,äåöú úùøô ,åäéìà ìå÷ ,à"øâ J L?åîù ú÷éçîì "äåöú"

מספרך" נא "מחני עליהם, למיתה עצמו שמסר úùøôעד à÷åã òåãî úôñåð äáåùúåN J
äåöú úùøô ,"äùøôä ìò øùà" ,ïîæåøâ øùà áøä J L"äåöú"("äøåúì íéðæà" íùá)

דגרמי אשתא אחילו, שאחזתו øôñעד ìòá ,éçøéä ï"áàø ìù äìë úëñîì åùåøéôáN J
òæòãæîå ìäáúî àåäù êåúî úåøéø÷ åà úåîéîç àéä åì äàáù äìçîä øàéá ,çì 'îò ,âéäðîä

ãìù óã ,íéùãç íéãâî ,ñééåå ìàåé ãåã áøä J Lïù÷ð àãì àã äéúáåëøàå ,íîåúùîå

כך בטלים, וארץ ששמים כשם אומר הייתי ובארץ בשמים להם נשבעת אלמלא
וכו' הגדול שבשמך ועכשיו בטלה; ìòשבועתך äøåî øçà øáãá úéìúðä äòåáùä éëN J

ä õøàáå íéîùá äòåáùä úéìúð åìéàå ."äæ ïë äæë" ,íåé÷äêîùá äòåáù ìáà .íééðîæ ÷ø íä éø
ã"î äùøô óåñ ,äáø úåîù ùøãî ìò ,íéìçðä ãùà ,÷éù íäøáà 'ø J Léçöð ïîæ ìò àéä ìåãâä

כנקבה כוחו תשש וכו' ה' יכולת äðúùîמבלתי åðéàå ,íöò íù àéä "úìåëé" úìî éàãåN J
ïéàù íéøôåëä øàùå äòøô úåòèá åøáñé ìàøùé åùðòéé íàù ì"æç åãîéì àìà .äá÷ðì øëæ ïéá
ìòôðä àåä "äá÷ð" ïåùìå ,ìòåô çë àåä "øëæ" ïåùì ïéðòå .úåìæîä úøéæâ úà úåðùì ìåëé 'ä

à"áùø J Låðîî õåç àåäù øçà çåëî("á÷òé ïéò"á àáåî),"úåãâää éùåøéô ,à"áùøä éùåãéç" ;
âîJáî 'îò ,à"ðùú úðù ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåä ,ïîãìô áéì äéøà áøä úëéøòá

ה' יכולת 47מבלתי äìåâä øàá ,ì"øäî J(â øàá)æè ,ãé øáãîá ,äéøà øåâ ;

ה' יכולת äìôúìמבלתי 'à ùåøã ,øéîæä úò ,àñ ùåøã ,íéúòì äðéá J(åúJäú ,èöù 'îò)ééà ;
íéä

ה' יכולת ì"öמבלתי äéä ë"àù øáã íù àåä "úìåëé" äìîäù øùôà éà éë êë åùøãN J
"úåâåôä ïéàî" åîë ,úìåëé "ïéàî"(èî ,â äëéà)øáãîá ,äîéîú äøåú J L"ìåëé éúìáî" ì"ö äéäå

æè ,ãéóåñç ÷"ñ

ה' יכולת ùîçמבלתי éô äëä íéáå ,òáöàá ÷ø äëä íéøöîá íà éë 'ä éðôì ïòè äùîN J
æè ,ãé øáãîá ,äëøá úôñåú J Läð÷éæ íò äàáä àùìåç úðòè ïåòèì ïéàù éøä ,ãéä àåìîá

כנקבה כחו à"ùøäîתשש J L"êá ìåùîé àåäå" øîàð äá÷ðá ìáà .ïåèìù ùé øëæì éëN J

כדברך" "סלחתי לו, והודה "êøáãë"חזר äìîäî úàæ ì"æç åãîìN J(ë ,ãé øáãîá)à"ùøäî J L

כדברך" "סלחתי לו, והודה ïéôåæðחזר ä"ã úåôñåúå é"ùø ú÷åìçî à"ò áò úåîáé ïééòN J
Lïàë "íéä ééà" øåàéáå .íéìâøîä àèç ìò åà ìâòä àèç ìò øîàð äæ íà ,åéä

לו והודה íäìחזר úòôùäù áäæå óñë ìéáùá" ïéðòì ,åì äãåäå øæç ä"ã äæ óã ìéòì ïééò J
ïàëì íâ íéëééù íù ùéù íéøåàéáäî ÷ìç éë ,"éã" åøîàù ãò ìàøùéì

כדבריך". סלחתי ה' "ויאמר שנאמר למשה לו והודה הוא ברוך הקדוש שחזר מנין
שרבו תלמיד "אשרי כן: לומר העולם אומות עתידים כדבריך ישמעאל רבי דבי תני
ברוך הקדוש לו שאמר מלמד יצחק רב אמר רבא אמר אני" חי "ואולם לו". מודה
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בדבריך" החייתני "משה, למשה íàéöåäהוא äòøá íéåâä åøîàé äîì" ììôúä åðáø äùîN J
íéøäá íúåà âåøäì÷çöéì íäøáàì øåëæ .'åëå êôà ïåøçî áåù ?äîãàä éðô ìòî íúåìëìå

õøàä ìëå ,íéîùä éáëåëë íëòøæ úà äáøà' íäéìà øáãúå êá íäì úòáùð øùà êéãáò ìàøùéìå
"'íìåòì åìçðå íëòøæì ïúà ,éúøîà øùà úàæä(âéJáé ,áì úåîù)äáéñ äéä åðáø äùîù íùëå .

áìåìä åðúìéèðá åðçðà ïë ,íéîìåòä éçå ìë ïåãà àåäù 'úé íùá úåîåàä úàãåäá úàæä äìôúá
íéëùîð íééçä ìë ééçù ,íìåòì íéé÷å éç àåä éëå ,íìåòá åúåäìà íñøôì 'åëå íéçîö äòáøàá

"éðà éç íìåàå" ÷åñôá åðéúåáø øîàî àåä äùîì äáéñäå .åðîî(àë ,ãé øáãîá)ä"á÷ä åì øîà
"!êéøáãá éðúééçä ,äùî" äùî ,äùîì(à"ò áì úåëøá)ìàøùé åéä øáë êúìôú àìåì ùåøéô

'åðùéøåàå øáãá åðëà' øîàîá íéùðòð(áé ,ãé øáãîá)ìåèéááå .ùðåòä úìèá êúìôú çëá äúàå
éî ,ìàøùé åìèáúð åìéàù .úåîåàä éðéòá íéé÷å éç éðàù äáéñ úééä ,êéøáãá éðúééçä ùðåòä
äáøúå ,ìàøùé íéøéëî åéä àì úåîåàä éë ?ìëä ïåãàå íéé÷å éç éúåéäå ,íìåòá éúåéç íñøôé

áìåì ìò øîàî ,çî÷ä ãë ,éçá åðáø J L"úîàä ìåèéáá äøéôëä(åôåñá),÷å÷ áøä ãñåî 'öåäá ,
çìø 'îò(åë ÷åñô óåñ ,áì íéøáã ,ï"áîøä áúëù äî ïéòîå)

העולם אומות ëעתידים ,ãé øáãîá ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J

בדבריך åðáøהחייתני äùî ìò ä"ã ,úåáàì åúîã÷äå ;'é óã ,úåëøáì äîã÷ä ,éøéàîä J

בדבריך íéé÷îåהחייתני ìë äéçî àåäù àåä åðéðò ä"á÷ä ìöà "éç" ìù àø÷îá ïåùì ìëN J
J Líîåé÷å íìåòä éçå ïåãà àåäù äðåîàäå äàãåää øàùú ùðåòä òðîéäáå .àöîðä ìë úà
úðù ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåä ,ïîãìô áéì äéøà áøä úëéøòá ,"úåãâää éùåøéô ,à"áùøä éùåãéç"

ãîJâî 'îò ,à"ðùú

בדבריך àéâåñáהחייתני óãä ìò ñôãðä ,íéñð åðáø 'éô J

בדבריך úåîéìùהחייתני àåä "éç" ìù åùåøéôN Jìë íà" ïåùì ,æ ,á úéùàøáì "øáã ÷îòä" ïééò)

("éç,øáã ÷îòä ,á"éöðä J Líìåòä úà àøáù äî ìò ïéðòä úéìëú úåîéìùì òéâé 'ä ïàë íâ
éðà éç íìåàå ä"ã àë ,ãé øáãîá

בדבריך åãåáëהחייתני õøàä àìîéù àåäå ,àøáð äðòîìù úéìëúä úà íìåòä âéùéù åùåøéôN J
õøàä ìë úà 'ä ãåáë àìîéå ä"ã àë ,ãé øáãîá ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J L'ä ìù

בדבריך àéáäùהחייתני äîå ä"ã 14 'îò ,ä ÷øô ,úåãâàä úåëåìäú ,ïøòèù äéøëæ óñåé áøä J

בדבריך ä"ãהחייתני ,òãéåäé ïá J Lìåèéá éìá ,ä"á÷ä ìù åîù ãòì íéé÷úî ãöéë øåàéáN J
äùîì ä"á÷ä åì øîà

יתפלל ואח"כ הקב"ה של שבחו אדם יסדר úåòèלעולם éðéî 'â òåðîì àá òùåäé 'øN J
éùàì úåéøáä åãîìé 'ä ìù åçáù øåãéñ é"ò à÷åãå .ú"éùäî úåù÷á íéù÷áîä ìöà íéîòôì ù

äàøéå áì úåëéîð ììôúîä íãàá ïéà øùàë çáù øãñì úåæò åæù øåáñ øæòéìà 'ø ìáà .úåòèì
åèéìçä íéîëçå .çáùä øãñîù éðôì åúåìôù ùéâøéå ,äìéçú åéëøö ìåàùì íéã÷é ïëì .úúçå
úòãì äùçëä äæá ïéàå .òùåäé 'ø úòãëå ,òöîàá åéëøö ù÷áéå ,çáùá íééñéå çáùá ìéçúéù
à"áùø J Lãéçéä úìéôú ìò ÷ø øáéã àåäå ,øåáéöì òåá÷ çñåð àåä øåáéö úìéôú éë øæòéìà 'ø
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,à"ðùú úðù ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåä ,ïîãìô áéì äéøà áøä é"ò êåøò ,"úåãâää éùåøéô ,à"áùøä éùåãç" øôñá)

(æîJãî 'îò

יתפלל ואח"כ הקב"ה של שבחו אדם יסדר åøáçìלעולם çáù íéã÷î íãà øùàëN J
ììôúîä íãàä úà êðçì àåä 'ä úà çáùì íéîéã÷î øùàë ìáà .äôåðç äæá ùé ,ù÷áî ë"çàå

íéäìà úéá ,è"éáîä J Lä"á÷ä éãéá ÷ø àåä úìåëéäå äèéìùä ìëù('á ,äìôú)

יתפלל ואח"כ הקב"ה של שבחו אדם יסדר 114לעולם 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J,äãåáò)

(áé

יתפלל ואח"כ הקב"ה של שבחו אדם יסדר ø÷éלעולם éìë J(ãë ,â íéøáã)

יתפלל ואח"כ הקב"ה של שבחו אדם יסדר äòéáúלעולם úåëæ åì ïéàù íãàì ãîììN J
ä"÷ú øîàî ïëå ;ã"îú øîàî ,íéøôà úåììåò J L'ä ìù åãñç éðôî ïä úåëøáä ìë àìà ,'ä ìò

ì"æø åøîàù äæå ä"ã

יתפלל ואח"כ הקב"ה של שבחו אדם יסדר øëùùéלעולם éðá J(å ,á éøùú)

יתפלל ואח"כ הקב"ה של שבחו אדם יסדר úîàלעולם úôù J(â"ìøú ,ïðçúàå)

יתפלל ואח"כ הקב"ה של שבחו אדם יסדר íéëàìîäלעולם ïéà ,äìéçúá çáùù ïåéëN J
ìàåîù éðéò J Låúù÷á ìò âøè÷ì íéìåëé

ממשה מנלן? יתפלל. כך ואחר הקב"ה של שבחו אדם יסדר לעולם שמלאי רבי דרש
וכו' ñçéáדכתיב åúâäðä äðùîù äî ìëå ,éåðéù ìëì ìòî àåä ä"á÷ä êéà íãàä øéëé éëN J

ïëìå .éðçåøä åáöîá äðúùð àåää ìá÷îä íãàä àìà ,åðåöø äðéùù éðôî äìéìç åððéà íãà ïáì
åì øúåî äæ ãåñé åòãåé éøçàå .äðúùð íãàä éë ,"ììô" àìå "ììôúä" ìòôúäá äìîä úééèä

íéä ééà J Lììôúäì

ממשה מנלן? יתפלל. כך ואחר הקב"ה של שבחו אדם יסדר לעולם שמלאי רבי דרש
וכו' íãàìדכתיב äéäé äæîå ,íéàåøáì ãñç áøå ãòì íéé÷å éç ä"á÷ä êéà íãàä øéëé éëN J

÷çöé éðéò J Låúéà íâ áéèééù 'äî ù÷áì õîåà

Eá"ò áì óã

טובים ממעשים יותר תפלה ì'גדולה 'éñ ç"åà í"ãùøäî ú"åù J

טובים ממעשים יותר תפלה íìùäגדולה ç"ìö J

טובים ממעשים יותר תפלה äìéôúגדולה éðôî äùî äðòðù ïééðî úåôñåúä åù÷ä øáëN J
íãå÷ä àø÷ã àôéñ åùøã àìà ?íéáåè íéùòî ìù óåøéöá äéä äæ àîù ?ãáì(åë)óñåú ìà"

ãåò éìà øáãäæä øáãá"äæä øáãá" øîåìë ."äâñôä ùàø äìò" åð÷åñô úìéçúì óðåñî äæå ."
úììôúäù ,êì éúéðòð(êìéàå âë ÷åñôî)'é ÷"ñ æë ,â íéøáã ,äîéîú äøåú J L

טובים ממעשים יותר תפלה éìàגדולה øáã óñåú ìà" 'ä åì äðò éë êë åùøãù øùôàN J
ä"á÷äù åðàöî àìå .õøàì ñðëééå åì äðòð 'ä äéä øáãì óéñåî äùî äéä íàù òîùî ,"ãåò
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,äøéæâä úà ìèáì úàæ äìåâñ ïéà íäìù òîùî ."íéáåè íéùòîå ç"îâ ãåò óñåú ìà" åì øîà
.íäî äìåãâ äìéôú äæáå .äìéôúáù åîë

עי"ש מחצה". עושה "תפלה יהושע ר' אמר י', פרשה ויקרא, במדרש הערה: ועוד
מהרש"א דברי וע"פ הבאה)ראיותיו. בפסקא ואראה"(להלן נא "אעברה בקש משה

הארץ" את "וראה מזה חצי לו נתן äë]והקב"ה ,â íéøáã ,äëøá úôñåú J

"עלה ליה וסמיך אלי" דבר תוסף "אל שנאמר בתפילה אלא נענה לא וכו' רבנו משה
הפסגה" óñåúראש ìà" àø÷ã àôéñ éô ìò àåä ùøãä àìà ?äðòð äîá ,äøåøá äðéà ïåùìäN J
ãåò éìà øáãäæä øáãá"(åë ,â íéøáã)" øîàù äî ïéðòá ,àð äøáòà"äáåèä õøàä úà äàøàå
(äë ,â íéøáã)úà äàøàå" àåäù øçà øáãá ìáà ;"äæä øáãá" øîåìë ,"àð äøáòà"ì 'ä áøñ

à"ùøäî J L"äâñôä ùàø äìò" :'ä íéëñä "äáåèä õøàä

בממונו וזה בגופו זה טעמא? מאי הצדקה. מן יותר תענית ïéðòìגדולה ÷ø øáåãî äæN J
ïåéò J Lúåéøáì íâå íéîùì íâ áåè àåä éë ,ä÷ãö äôéãò äæä íìåò ïéðòì ìáà ,àáä íìåò øëù

á÷òé

בממונו וזה בגופו זה טעמא? מאי הצדקה מן יותר תענית åéøáãá?גדולה ùåãéç äîN J
íãà ïéá äåöî ììë êøãáå ,íéøçàì áéèéî íãàä ä÷ãö äùòîáù êôéäì àðéîà äåä äúéä àìà

íå÷îì íãà ïéáù äåöîî øúåé äáåùç åøáçì(äàô úëñî ,äðåùàø äðùî ìò ù"àø)à÷ ïàë ïëìå
éù óã ,éòåùòù êúøåú ,ñãøô íééç áøä J Lóéãò óåâä éåðéòù ïì òîùî

כי גם מכם, עיני אעלים [כפיכם "ובפרשכם דכתיב הקרבנות מן יותר תפילה גדולה
שומע"] אינני תפילה טו)תרבו א, åîöò,(ישעיה äæ ÷åñô ìù àôéñ ïî ïàë åùøã ì"æçN J

ë åùøãù ãîåìä é"ùøë àìãå ,á÷òé ïåéò J Lòáåøî øâåñá ïîåñîäéì äîì" éøçà àá äæ ÷åñô é
"íëéçáæ áåø(àé ,à äéòùé)òáøà ìù ùøôä ùé éë íé÷åçã úö÷ é"ùø éøáã éë è÷ìîä ì"ðå .

íäéðéá íé÷åñô

הקרבנות מן יותר תפלה ùåøãגדולה ;äìôúì 'à ùåøã ,øéîæä úò ,áñ ùåøã ,íéúòì äðéá J
äìôúì 'á(éú)

הקרבנות מן יותר תפלה íéàèåçäגדולה ìù úåðáø÷á àìà ?äæî óéãò äæù åðì ïééðîN J
äìéôúá ìáà .ñåàéî ïåùì "éúöôç àì 'åëå ?íëéçáæ áåø éì äîì" ïåùìá íúåà äçåã 'ä

("íëéôë íëùøôáå")"òîåù éððéà" ïåùìá äçåã ÷ø(åè ,àé íé÷åñô à äéòùé)à"ùøäî J L

כפיו את ישא לא הנפש את שהרג כהן äìéôúכל 'ìäá í"áîøäN J(â"ä å"èô)åéìò øñà
"äîéîú äøåú" åéìò äîú .äáåùúá áåùéùë åìéôà(èð÷ úåà æë ,å øáãîá ìò)õåøéú .åáåùé ù"ééò

ïé÷ééãåé ìàåîù áøä äðò øúåé çååøî(áë 'éñ ,"íåìù éøáã")ìàøùé àáöá ìééç àåäù ïäë ïéðòáå .
øéúî óñåé äéãáåò áøä ïåàâä ,åðéáéåàá âøåää(ãé 'éñ á"ç ,úòã äåçé ú"åù)úáçøä ïééò ãåò .

ïäë áåùéJøàù áøä éøáãá øúéää(äôéç ìù äáø)"ïäë éù" øôñá(èòJäñ 'îò)úéðåëî âäð ïéðòáå .
ùøåëè ìùéô ìàéøúë áøä ìù øúéää ïééò ,íéëøã úðåàúá ââåùá íéøçà âøäù"íéøôà øúë")

(âì 'éñ ,úåëìä éøåøéá
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ננעלו לא דמעות שערי וכו' תפילה שערי ננעלו המקדש בית שחרב äòîù"Nמיום J
'åëå 'ä éúìéôúéúòîã ìà äðéæàä"(âé ,èì íéìäú)íéòã íéîú ú"åù ,ã"áàø J L(ã"ô÷ 'éñ)

ננעלו לא דמעות שערי וכו' תפילה שערי ננעלו המקדש בית שחרב íåéîNמיום J
ïåéìò õîàî äùòéù éî ìáà .íúìéôúá éåàøë ïååëì íéìåëé ìàøùé éðá ïéà ùã÷îä úéá áøçù
øúá éèå÷ì"á àáåî ,íéîëç ãåáë J Léåàøë ïååéëù åéìò ä÷æç ,úåòîãì ãò åîöò úà àéáéå

"éèå÷ì

תחרש" אל דמעתי אל האזינה, ושועתי ה' תפלתי יג)"שמעה לט, éë(תהלים ò"öN J
ïæåà úåèäì íéëéøöå äùéçìá äîîã ìå÷ ùéùë "äðéæàä" úìîá ùåîéùä("äðéæàä")ïàë ìáà

ä÷òö ïåùì àåäù "éúòåù" áåúë(âë ,á úåîù)ô"ò ,úåòîã íò ãçé àáä ä÷òö ìå÷ àìà ?ìå÷á
éëáå éìöã ïàî éàäã" øäåæ ïåùì êëå .äðæàäå äáù÷äì íéëéøöå äøåøá úàöåé äøáää ïéà áåø
àì íìåòìå ,àéìú àáìá éäéàã àúîéìù àúåìö éàä ,äéúååôùá ùçøîì ìéëé àìã ãò ÷éòöå

ãä"àéð÷éøá àø(à"ò ë á"ç øäæ)J L"éúòîã ìà" êùîää ììâá ,ïàë ì"æç øîàî èùô àåä êëå
äòîã éøòù ä"ã ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä

תפלה שערי ננעלו המקדש בית שחרב åçéùîמיום úåòåùé ,ìàðáøáà é"ø J(â"ô 'ã ïåéò)

תפלה שערי ננעלו המקדש בית שחרב ÷äùåãמיום ,çáù ïéðòì ìáà ,úåù÷á ïéðòì äæN J
àòéöî àáá à"ùøäî :ïééò ãåò .ïàë à"ùøäî J Lú÷ñôî äðéà ìæøá ìù äöéçî åìéôà ,åëøáå

à"ò èð

תפלה שערי ננעלו המקדש בית שחרב åñô÷מיום åàéáä ïëìå ,ãéçéä úìéôú ìò øáåãîN J
ìåãâ éåâ éî éë" áéúëãë ,ãéîú úòîùð øåáéöä úìéôú ìáà .ãéçé ïåùì ,"òåùàå ÷òæà éë íâ"

"åéìà åðàø÷ ìëá åðéäìà 'äë åéìà íéáåø÷ íéäìà åì øùà(æ ,ã íéøáã)íâ äðùä úåîé øàùáå .
,äîéîú äøåú J L"åìòðð àì äòîã éøòù" ïàë ù"îë úåòîãá äéäú íà úòîùð ãéçéä úìéôú

ç ,â äëéà(æè ÷"ñ)

תפלה שערי ננעלו המקדש בית שחרב 226מיום ã"ç ,åäéìàî áúëî ,øìñã à"ø J

תפלה" מעבור לך בענן "סכותה שנאמר משום דעיבא, ביומא תעניתא גזר לא רבא
מד) ג, äðååëá,(איכה ììôúäì åì äù÷å úåáöò ùâø íãàì åì àá ìôøòå ïðò ùéùë ììë êøãáN J

éøòù åìòðð ùã÷îä úéá áøçù íåéî ä"ã ,éèå÷ì øúá éèå÷ì J Lêë ìë úåìéôúä åìéòåé àì ïëìå
äìéôú

תפילה" מעבור לך בענן ùé"סכותה íà ìáà ,øèî éìá ïðåòîä íåéá ÷ø àéä äòéðîäN J
ãî ,â äëéà ,äîéîú äøåú J Lúåðòð úåìéôúä øèî(èñ ÷"ñ)

תפלה" מעבור לך בענן "סכותה שנאמר משום דעיבא, ביומא תעניתא גזר לא רבא
מד) ג, éåøùä(איכה ìáà .'ä ìù åãåáëá ùôðä ìâúù ä"á÷ä éðôì ùôðä úòéðëá éø÷éò éàðúN J

äæá çéìöé àì ùôð úåøã÷á('à à÷ñô â øîàî ,éøæåë)íéòðëð óåâä úåçåë æàå úéðòúä íåéá ïë ìò .
úåøéäáå øåàå ,éììëä òáèä úøãä åúåàøá úéðçåø çåø úøå÷ é"ò ùôðä úçîù áéùäì éåàø
,äéà ïéò J Låðì øñç äæ òåéñ éàðúù íåéá úéðòú úæøëäî àáø òðîð ïëìå .äæì íéòééñî òé÷øä

áô à÷ñô ä"ô úåëøá
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דעיבא ביומא תעניתא גזר לא ìáàרבא .íéîùâ éìá íéððò íéñåëî íéîùäù øáåãîN J
íåéë 'åëå íéîùâä íåé ìåãâ" ù"îë úåìéôú úìá÷ì àåä êøåáî íåé äáøãà ,íéîùâ íâ ùéùë

"úåéìâ õåáé÷(á"ò ç úéðòú)åäéìà ïéò J L

שבשמים לאביהם ישראל בין ברזל חומת נפסקה המקדש בית שחרב éøäמיום ò"öN J
"íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéá ú÷ñôî äðéà ìæøá ìù äöéçî åìéôà" ì"æç åøîà(á"ò äô íéçñô).

øáåãî ïàëå .àéää àéâåñá çëåîãë ,íéé÷ äéä ùã÷îä úéáù ïîæá øáåãî íù àìàLïáøåçä éøçà
á÷òé ïåéò J

שתירצנו מה עיי"ש ע"ב. לח בסוטה גם מוזכר מפסקת" אינה ברזל של "מחיצה המלקט: אמר

שבשמים לאביהם ישראל בין ברזל חומת נפסקה המקדש בית שחרב ò"öNמיום J
" äöéçî ì"ö äéäù ïåùìä øãñìàøùéì íéîùáù íäéáà ïéá'ä ìù åãéöîù ãîìì àá àìà ?"

÷çöé éðéò J Låúçâùä úàå åúåà íéàåø åðà ïéà àìà .ãéîú åðéìò çéâùî àåä úàæ ìëá

שבשמים לאביהם ישראל בין ברזל חומת נפסקה המקדש בית שחרב ãåòמיום ìëN J
Lìæøá úîåçä àéä àéä åæ úåéøîåç .ìàøùé ìù íúåéøîåç ïãòî äéä ,ùã÷îä úéá úòôùä äúéä

äîëç êùî J(æ ,áé úéùàøá)

העיר" ובין בינך ברזל קיר וכו' ברזל מחבת לך ג)"קח ד, ì"ö(יחזקאל äéä äøåàëìN J
ïëìå ,úåìåò úåìéôúä íùî øùà íéìùåøéì äðåô ììôúîä ìë àìà ?"éðéáå êðéá" åì øîåà 'äù

äëøáå äùåã÷ J Läöéçî øéòä ïéáì íðéá íù 'ä("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

ריקם חוזרת תפלתו אין בתפלתו המאריך àîåçðúכל ùøãîáN J(à 'éñ àøéå úùøô)åìéôà"
"íéãéñç øôñ" áúë ïëå ."åîò ãñç äùåò éðà íéðåðçú äáøîå ììôúîù ïåéë ,éàãë íãàä ïéà

(ì÷ 'éñ)íéùãç íéãâî J L

בה ומעיין בתפילתו מאריך ïàëìכל äìéá÷îä àéâåñá é"ùøN J(.äð úåëøá)øîåà" :ùøéô
ìáà ,åúù÷á àìîé 'äù ïéîàäì íéëéøö íðîà ."äðåëá ììôúäù éôì åúù÷á äùòéúù åáìá

øéáã ìàåîù áøä ø"åî éôî J Lììôúîä ìù åúåëæ úîçî àìå ,'ä éîçø úîçî

לב כאב לידי בא סוף בה ומעיין בתפילתו המאריך úëùîäכל íöòá êéøàäì øåñàN J
úåáéúð ,ì"øäî J Lêéøàäì øúåî äæáå úåáåøî úåù÷áá íéèøô óéñåäì ùé àìà ,úåáéúä éåâéä

92 'à íìåò('å ,äãåáò)

בתפילתו המאריך ïàîכל ãçìå ,í÷éø úøæåç êéøàîä úìéôú ïéà øîàã ïàî ãçìù äù÷N J
é"ùø éøáãëå ,áì áàë éøä ,åúìéôúá äðòð åððéà íàù áùééì ùéå .áì áàë ìù ÷æð àéáî øîàã
íà ,øîåìë ."äøåúá ÷åñòé ,äéúð÷ú éàî" ïëì ì"ðå .åúù÷á äùòéúù äôöî ,äìéôú ïåéò ìò

äëøáå äùåã÷ J Lì"ðä áì áàëì àåáé àì àìéîî ,äðåéìòä äçâùää ô"ò íééçä ïëåú ïéáéàåä)

("íéîëç úëéîñ" øôñ

ומעיין בתפילתו òãéמאריך àì éë ïåøñç äæå ,ù÷áî àåäù äî 'ä éðôì èøôî øîåìëN J
ã"áà á÷òé 'ø J Låì áåè äî íãàäá÷òéì úîà ,àñéì(ïéãîåò ïéà ÷øôá)

ומעיין äá"מאריך ïééòîå åúìéôúá êéøàîä" ìò íéùåøéô ò"ò J(à"ò äð úåëøá ïìäì)
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ומעיין äìéôúמאריך ïåéò ìù äåöî øëù ùéù åøîà éøäå åù÷ä ,êéøàîä ìë ä"ã úåôñåúäN J
(.æë÷ úáù)ù÷áîù åæ äáåè äöåø àåä äøåö åæéàá èøôîå ïééòîä àìà ?çáåùî àåäù òîùî

'äù ù÷áé àìà ïééòé àì íà ìáà .áì áàë åì ùé ,åúù÷á úà àìî àì 'äù äàåø ë"çàå ,'äî
"éèå÷ì øúá éèå÷éì"á àáåî ,á÷òé úìçð J Lçáù åá ùéù ïåéò äæ éøä ,åéðéòá áåèä úà åì äùòé

ומעיין úåù÷áä,מאריך ìù ïèåùô ïååëì çëåù æ"éòå ùãå÷ä úåîùá ïééòî ùøôì øùôàN J
øéáã ìàåîù áøä ø"åî éôî J Lïåâä åðéà äæå

לב" מחלה ממושכה יב)"תוחלת יג, åúù÷á(משלי äùòéúù äôöîå äå÷î ïåùìî àåäN J
(é"ùø ìù åùåøéô ãâð äæå)à"ùøäî J L

לב) חולשת זה לאדם לו גורם וזה המלקט: (תוספת

בתורה יעסוק תקנתיה? áéúëãëמאי äøåú ìåèéá éðôî àéä äðòð àìù äáéñä éë øùôàN J
"äáòåú åúìéôú íâ ,äøåú òåîùî åðæåà øéñî"(è ,çë éìùî)íééç õòå" :àø÷ã àôéñ ïëìå .åæ)

(äøåú"äàá äåàú(áé ,âé éìùî)à"ùøäî J Låúåàú âéùéå åì àåáú

נענה, ולא שהתפלל אדם ראה ויתפללאם õ"ùäיחזור úøæç íéòîåùù é"ò äùòð äæN J
úôñåð íòô ììôúä åìéàë äùòðå("åúìéôúá ïéåëì ìåëé åðéàù éî àéöåäì" õ"ùä úøæç ìù äãåñé éë)L

ìò ,óñåé úéá ;è ÷"ñ ,äðåé åðáøì "äáåùúä úøâà" ;74 óã ñôãðá ,àë óã úåëøá ìò éøéàîä J
ãë÷ 'éñ ç"åà(åøôñ úìéçúá à"ãøä áúëå ä"ã),ùàø øúë ;44 'îò ,úåëøá úåãâà øåàéá ,à"øâ ;

'îò á"ç ,"øñåîä úåøöåà" åðøôñá ïééò ãåò ;äî à÷ñô ,ïé'æåìå ç"øâ ãéîìúì ,íééç úåçøà
1131J1132

חיזוק צריכים 53ד' äìåâä øàá ,ì"øäî J(ã øàá)248 'á íìåò úåáéúð ;(à ,õøà êøã)

חיזוק צריכים êéùîéד' .ïéáäì çéìöî åðéàå çøåè íãàä íéîòôì éë ,÷åæéç äëéøö äøåúN J
øîàð äæ ìòå .äðòð àìå ììôúäù äàåø éë ,÷åæéç äëéøö äìéôú ïëå .ïéáäì àåä ãéúò éë ãåîìì
àîìò éàäá äåöî øëùù ïåéë ,íéáåè íéùòî ïëå ".'ä ìà äå÷å êáì õîàéå ÷æç 'ä ìà äå÷"
.íéáåè íéùòîá êéùîäì ïééãò íéëéøö àìà .åáöîá øåôéù äàåø åðéàå úååöî íéé÷î íãàäå àëéì
Lçéåøäì ïîæä òéâé äàáä íòôá àîù .êéùîé ïééãò ,çéåøä àìå øçñîá ÷ñò íà ,õøà êøãá ïëå

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,äùî éùà J

ארץ äîçìîדרך ùéà íà ,åúøåçñì àåä øçåñ íà ,åúåðîåàì àåä ïîåà íà" :é"ùø ùøéôN J
å ."åúîçìîì ,àåäåðîò ãòá ÷æçúðå ÷æç" :áàåé éøáã ,ïàë åàéáä ì"æçù äæ ÷åñôî åøå÷î ì"ð
"åðéäåìà éøò ãòáå(áé ,é á"åîù)Läîçìîä ïéðòì øáåãîå

שכוחה היינו עזובה היינו ה', éîעזבני úà øåëæé ïééãò íðîà ìòåôá àéä "éðáæò" úìîN J
J Låðåøëæ ìò åúåà äìòî åðéà åìéôàù øúåé äù÷ áöî øàúî "éðçëù" ìáà .åáåäà íòô äéäù

íéä ééà

שכוחה היינו עזובה היינו ה', á÷òéìעזבני úîà ,àñéì ã"áà á÷òé 'ø J

ה' ã"îעזבני ùåøã ,éåìä úéá J
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ראשונה אשתו על אשה åìéñ÷נושא ìò øáåãî ,äîåà ãåò åì úç÷ì 'äì øùôà éàù ô"òàN J
äùåã÷ J L"úååöîä ïî íéðùé" ïîä âåøè÷ úòá øúñà ùøãîá øàåáîë ,íéëàìîä íìåòì äðéëù

äëøáå("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

ראשונה אשתו על אשה á÷òéנושא ïåéò J Läðåùàøä äùàä ìù úãçåéî äìòîN J

כוכבים גסטרא, קרטון, רהטון, לגיון, חיל, éáëåëמזלות, 'æ ìåî ,úåöåá÷ 'æ ïàë ùéN J
íéä ééà ;à"ùøäî J Läæî äìòîì äæ íéòé÷ø äòáùá ,úëì

רהטון לגיון, חיל, äëøáåשלשים äùåã÷ J Låìà íéøôñîì íòèN J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

סיני מעשה לי תשכח 110שמא ,ìàøùé úøàôú ,ì"øäî J(æì ÷øô)72 ìàøùé çöð ;÷øô)

(àé41 äìåâä øàá ;13J14 äåöî øð ;(â øàá)

סיני מעשה לי תשכח åîçðשמא úáùì 'à ùåøã ,õ÷ úò ,áð ùåøã ,íéúòì äðéá J(çìù 'îò)

בטנה" בן מרחם עולה, אשה טו)"התשכח מט, ופטרי(ישעיה אילים עולות אשכח כלום
ïåéëרחמים? ãåòå ?íìåç úã÷åðî àéä åìéàë ÷øåù úã÷åðîä "äìåò" åùøã ì"æç ãöéë ò"öN J

"äðèá ïá" àåä ÷åñôä èùôù(ãìååä)ùéå ?úåîäá ìù íçø øèô àåäù ïáø÷ ìò åùøã ãöéë
àø÷îä èùô ùøôì äæá åðååëúð àì éë .úåãâää úåùøãá ì"æç ìù íäéëøã úðáäá íéùáúùî
úà åàéáäå äðåîàá íéåñî ãåñé åòéãåä ì"æç àìà .àø÷îä ìòù äùøãäî ìãáð úîàá àåäù
áéì äéøà áøä é"ò êåøò ,"úåãâää éùåøéô ,à"áùøä éùåãç" J Làîìòá ïåøëæå æîø ïòîì ÷åñôä

èîJçî 'îò ,à"ðùú úðù ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåä ,ïîãìô

עולה" אשה "äìåò""התשכח åùøãN J(÷åðéú)"äìåò" ïåùì(ïáø÷)ïéðòá ùåøãì ùé äîå .
åäéðá J L?"äùà"

בטנה" בן מרחם עולה, אשה טו)"התשכח מט, äùàä(ישעיה ñçé ìò áñåî àùéøäN J
íéä ééà J Läìòáì

עולה" אשה éãö÷"התשכח éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J(å"è á÷ò 66 ä"ç)

רחמים ופטרי אילים עולות אשכח àìàכלום ?íäá ïàë øáåãî íéìéà úåìåò äæéà ò"öN J
íìùä ç"ìö J Läìåòì ãçà ìéà åáéø÷äù ,íéàåìéîä éîé úòáùá øáåãî

"מגדים והעיר אישים". "עולות שצ"ל הגיה הדף, בצד הגר"א בהגהות כאן עיין המלקט: אמר

בראשית" ב"אגדת מקור לזה שיש עא)חדשים" ובילקוט(פרשה והעולות?" האישים אשכח "שמא

ת"ע)שמעוני רמז "אילים"(ישעיה, מלת בלי רחמים" ופטרי עולות אשכח "כלום הגירסא

רחמים ופטרי אילים Løáãîáעולות ìàøùé ìù íäéúååöî øàù àìå åìà íéðù è÷ð äîìN J
òãéåäé ïá J

רחמים ופטרי אילים ìàøùéåעולות ,ïåùàøäå øåëáä úìòî ìò ãîìîä "íçø øèô" øéëæäN J
ãô à÷ñô ä"ô úåëøá ,äéà ïéò J L"ïåùàøä" úìòî íäì ,"ìàøùé éøåëá éðá" íä
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עגל? מעשה לי תשכח לא äæáåשמא ,'ä ìà íéðá íä éë ãçåéîá àåä âåøè÷ä úåøøåòúäN J
äáø úåîù ùøãîá ì"æç ù"îë ,øúåé òåøâ íäìù æ"ò àèç(ã ,åî).'åë ñåèàéëøà ïáì ìùî

íäù íéìîñîä íéîçø éøèô åàéáäù éøçàJ Lìâòä åùòù àåä òåøâ äîë ,"ìàøùé éøåëá éðá"
íéä ééà

אלה העגל)גם סיני?(ענין מעשה לי תשכח שמא וכו' ìâòתשכחנה àèç úçëùáN J
íé÷å÷æ äîçìîä íùì øùà ,òøä øöé úîçìîì íé÷å÷æ åéä àì åìéàë ,äøåú ïúîá íúåëæ èòîúú

ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Läøåú ïúîì

תשכחנה אלה ìâòä,גם äùòîî äá ïéàù äãé÷ô êì ïéàù "éúã÷ôå éã÷ô íåéá" áåúë íðîàN J
à"ùøäî J Lãéúòì àìå úåìâä ïîæá øîàð ÷ø äæ ìáà

אשכחך לא áéúëãëואנכי ,"éëðà" æà øîà áåùå ,äéðùä íòôá äøåúä úìá÷ì äðååëä àîùN J
"íëîçðî àåä éëðà éëðà"(áé ,àð äéòùé)à"ùøäî J L"áåè" úåéðùä úåçåìá øîàð íâ ïëìå .

אחת שעה äìéôúä.שוהין ïîæ øåòéùë ,"åáùé" úáéú ïî éøçàå éðôì äòù úôñåú åãîìN J
ãçà øáãá ÷ø íéãéñç íäù åìàì àìå ,íé÷äáåî íéãéñçì ÷ø äéåàø åæä úåâäðúääù íù ãåòå

äëøáå äùåã÷ J Lãáìá("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

ביתך" יושבי "אשרי קרא דאמר אחת שעה åîëשוהין ,äáëòå éåäéù ïåùì "éáùåé"N J
"íéáø íéîé ùã÷á åáùúå"(åî ,à íéøáã)åãåé íé÷éãö êà" ïî íéãîåì äìéôúä øçà éåäéùä ìòå .

à"ùøäî J Líéáùåé ïééãò ,äàãåää éøçà ,"êéðô úà íéøùé åáùé ,êîùì

אחת שעה æ"éשוהין ÷øô óåñ ,íéøùé úìéñî J

אחת שעה äîשוהין íåùî ìáà ,äìéôúä éðôì úçà äòù úåäùì êøåöä äî åðà íéðéáîN J
úî åéä àìà ?äìéôúä éøçà úçà äòù úåäùì.úåðòéäì íéåàø ïéàùå íîöò úåúéçôá íéððåá

íúìéôú ìá÷úúù íéçåèá úåéäìî ,äìôú ïåéò ïååòî íéìåöéð æ"éòäð óã úåëøáá é"ùø ùåøéô éôì)

(à"ò úìéçúíáéì åðååëéù éãë ä"ã á"ò ì óã úåëøá ,íìùä ç"ìö J Läåàâî íéìåöéð íâå ,(íå÷îì)

äá ïéòîå êéøàîã àä ä"ã á"ò áì óã úåëøá ìò íìùä ç"ìö ;Líéîùáù íäéáàìN

אחת שעה óãשוהין ,ì"æéøàì ,"íéìåâìâä øòù" ïééò ,íéãåçé éãçéîì ÷ø àåä íéäåù ïéðòN J
45 ÷ãö øáåã ,÷åãö 'ø J Läøåúä ãåîéìî øúåé ìåãâ ïéðò àåäù ,à"ì÷(63 'îò ,äëøá øä 'ãäî);

;àöîð øáëå ä"ã 52 úåðåøëæä øôñ(281 'îò ,äëøá øä 'ãäî)"åäéìà ïéò" ïàë ïééò ãåò ;

אחת שעה ø÷שוהין ,äìéôúì íåéá úåòù 'è ìèáìå äæ øãâá åðîöò ÷éæçäì åðì ïéà éàãåN J
í"áîø ïåùì êëå ,äìôú øçàå äìôú íãå÷ èòî úåäùì éã(æ"èä ã"ô äìôú 'ìä)äðùî íçìå

á÷òé ïéò ìò ,óñåé õò J Lâö 'éñ ç"åà à"âîå ,íù

משתמרת תורתם הם, שחסידים מתוך אלא משתמרת? היכן ïàëתורתן øîà àìN J
íéòâééúî åéäù àåä çøëäå .íãå÷î äøåú åãîì øáë éë ,"úøîúùî" àìà "úãîìð éúî íúøåú"

"ãéñç õøàä íò àì" éë ,äæ éðôì íãåîéìá(á ,úåáà)åîöò âåäðì íãàì ïéàù ãåîìì ùé ïàëî" .
úåãéñç úãî é"ò ë"çàå .äøåú ãåîéìá äìéçúî åñéøë àìîéù ãò éàãî øúåé úåãéñç úãîá

á÷òé ïåéò J L"åúøåú úøîúùî
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לו החזיר ולא שלום לו ונתן אחד שר בא בדרך. מתפלל שהיה אחד בחסיד מעשה
וכו' תפלתו שסיים עד לו המתין ìåìàì,שלום. 'á ùåøã ,õ÷ úò ,æð ùåøã ,íéúòì äðéá J

íéèôåù 'ô(æñù 'îò)

לו החזיר ולא שלום לו ונתן אחד שר בא בדרך. מתפלל שהיה אחד בחסיד מעשה
וכו' תפלתו שסיים עד לו המתין äðëñì?שלום. åîöò úà äæ ãéñç ñéðëä ãöéë ò"öN J

à ÷"ñ åñ 'éñ ò"åù ìò æ"è J L?åúåà âåøäé ïô ùùç àì ãöéë

אחד בחסיד íéðéòìמעשה äåàú ,éæàâìà äîìù áøä J Lïéãë àìù äùò äæ ãéñçN Jé÷éðåìù)

(å"èú úðùåéìò ÷ìåç "äùåã÷å äëøá" øôñáå ;

לו החזיר ולא שלום לו ונתן אחד שר בא בדרך. מתפלל שהיה אחד בחסיד מעשה
וכו' תפלתו שסיים עד לו המתין äàøùשלום. ïåéë àìà ?äðëñì ùùç àì ãöéë ò"öN J

êë øçà òãéù åîöò ìò êîñ ,íåìù åì íéã÷äå äåðò åá âäð øùäùíìùä ç"ìö J Låúåà ñééôì
(à ÷"ñ ã÷ 'éñ ç"åà ò"åùì "íäøáà ïâî" ïééò)

אחד בחסיד òãéåäéמעשה ïá J Läæ ïåîâäá ùéâøä àìå åúìéôúá òå÷ù äéäN J

אחד בחסיד á÷òéמעשה ïåéò J Lñðä ìò êîåñ äéä ,ãéñç äéäù ïåéëN J

אחד בחסיד áùçðמעשה 'ä íò åøåáéãá ÷éñôäì éë äúéä ãéñçä úòã éë ?ùôð øñî äîìN J
èôùîì íéðéò J Lùôð øåñîì ùé äæ ìòå ,íùä ìåìéçì

אחד בחסיד úåöîä,מעשה øàùî úçà ìò åùôð øåñîì øåñàù ,äøåúä ìò øáò ãöéë ò"öN J
ï"áîø ù"îëå ,ãîù ïîæá àìù(øøåñ ïá ÷øô óåñ ,úåîçìîá)êàå" ììëá àåä åùôð øñåî íàù

"íäøáà ïâî"ä ."ùåøãà íëéúåùôðì íëîã úà(à ÷"ñ ,ã÷ 'éñ ç"åà)çåèá ãéñç åúåà äéäù õøéú
úå÷éáãá ììôúî äéä ãéñç åúåàù "òãéåäé ïá" õøéú ãåò .åúåìöðúäå åúáåùú ìá÷é ïåîâääù

éîìùåøéá åðéöî ïëå .ïåîâäá ììë ùéâøä àìù äîåöò äë(à"ä óåñ ä"ô úåëøá)ùëåä àééç 'øù
äîî ,éìò àáé" íäì äðòå "?úùâøä àìå" åéãéîìú åì åøîà .åúìéôú ÷éñôä àìå øáøáç é"ò
åìéôà ä"ã ,ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J L"éúùâøä àìå äìéôúá ïéåëúî éáì äéäù

÷ñåô íìåòä úåîåà éëìîì ìáà 'åëå åîåìùá ìàåù ìàøùé êìî

מאד "ונשמרתם וכתיב מאד" נפשך ושמור לך השמר "רק בתורתכם כתיב
åñçééלנפשותיכם" àìù åðéðò åèåùô éôì éë ?÷åñô ìù åùåøéô äæ ïéàù à"ùøäî äù÷äN J

åúøåú úà íãà çëùé àìù åá åùøã ì"æç éôìå ,úéðôåâ úåîã 'äì(â ,úåáà)àåä àìô ìáà .ë"ò .
úåàéøáä úøéîù ïéðòì ïåùàøä ÷åñôä ùøéô í"áîøä íâ éë(ã"ä à"éô çöåø 'ìä)L

Eâì óã

אחד, בחסיד לשלוםונפטרמעשה ïéøãäðñáלביתו ù"îë .äæ äùòî éðôî úî ,øîåìëN J
á÷òé úìéä÷ ,éæàâìà é"ø J Låúåà íéâøåä øîåìë ,"åúåà ïéøèåô" à"ò æé(äîø ãé ô"ò ,øåèô :êøò)

לביתו àìôנפטר J Lì"ðä á÷òé úìéä÷å "íéðéòì äåàú" úèéùá äæå .äæ ïåò ìò úî ãéñçäùN J
äøéîù êøò ,õòåé
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עקבו על כרוך נחש äëøáåאפילו äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

עקבו על כרוך נחש à"éאפילו ùøã ,àëø 'îò à"ç ùáã úåøòé J

יפסיק לא עקבו על כרוך נחש ïéùùåçאפילו éøäå ,ïëúñäì íãàì åì øúåî ãöéë â"òöN J
àùîá äæá êéøàäå ?åá÷ò ìò êåøë øáë ùçðä øùàë ïëù ìë ,úåùôð çå÷ôá àèåòéîì åìéôà
éðá íééúéá íéùçð íéùçðä åéä Lì"æç ìùN íäéîéá éìåà" :äøö÷á øîà ë"çàå ,éúëìä ïúîå
íééç 'ø ø"åîãà J L"úåùôð úðëñì íéùùåçå ïë ÷åñôì ïéà åðéîéá íéðô ìë ìò .íáåø úåáøú

îð ,ùèà÷ðåîî àøéôù øæòìàñôãðá 53 'îò ,ã÷ 'éñ ,íééç çøåà é÷å

תום עביד נש בר "חד ה"ג: סוף פ"ח תרומות בירושלמי, מפורש וזה המעתיק: שחיק(שום)(הערת

מיניה ואכיל דטור חיויא ואתא ביתיה, ארס)גו בו שהטיל ואפשר פרא, נחש מסתכל(כלומר דבית חויא והוי .

אתון גויה"(באו)ביה. גרמיה וקלק אתבוננון. ולא עפר עליהון מתרתר מישרי מיניה, מיכל ביתיה בני

שיפרשו) כמה(כדי שיש מה היא הבית בני המחבב נחש לגידול דוגמא משה". "פני פירוש עיי"ש

ממונקאטש). אדמו"ר לפירוש ברורה ראיה היא אופן כל על ביתם. בתוך חתול המגדלים בימינו

עקבו על כרוך נחש äéãáåòאפילו 'ø ïåàâä J Léñøà åððéàù åá íéøéëîù äæë ùçðá øáåãîN J
ìàøùé øåàî ,óñåé

ערוד בו שהיה אחד במקום åîöòáמעשה ïëéñå íùì êìä àñåã ïá àðéðç 'ø ãöéë ò"öN J
êìä àì àåäå ,åúìéôú òöîàá åúåà ùéëä øáøáçäù éîìùåøéä çñåð óéãò àìà ?ñðä ìò êîñå

à"ùøäî J Låéìà

ערוד בו שהיה אחד במקום ìòמעשה êîñå åîöòá ïëéñ àñåã ïá àðéðç 'ø ãöéë ò"öN J
éãë äðëñ ÷ôñì åîöò úà ñéðëäì íãàä áééåçîù äèéù äúåàì ïàëî äéàø úö÷ ùé àìà ?ñðä

äðëñ éàãåî åøáç úà ìéöäìç øåè ìò "óñåé úéá" äàø)(åëú 'éñ î"å.íéñðá ãîåìî àðéðç 'ø äéä éë
ìëù çèáåî äéäù ,éúèî úà åðô ë"çàå íéìëä úà åðô åéãéîìúì øîàù åæ íâ ùéà íåçð åîëå

ìôåð úéáä ïéà úéáá àåäù ïîæ(á"ò ë úéðòú)æè ,èé àø÷éå ,äîéîú äøåú J L(é÷ ÷"ñ)íéãâî ;
íéùãçàìù øéòîå .õî÷á àìà ,å"éå éìá íéáúåë øåîçì äîåãä ãåøòù "äîåìòú ãéâî" ùåøéô ìò ÷ìåçå)

(àøîâá àåä ïë

ערוד בו שהיה אחד במקום éðòמעשה úçðî J("øðì êåøò" øáçîî)ú÷åç úùøô ,,èö óã)

(â øåè

øáøáçערוד àåäù ãåøò ùé J(äàèì)úöáå÷î äèéù ô"ò øàåáî äæ .øáä øåîç àåäù ãåøò ùéå ,
(â úåà ,à"ò æë÷ ïéìåç)ãåøòå .'å úåà íéòîåùå 'å úåà úçú çúô ãå÷éðá ,äàèì ïéî àåä ãåøòù

íéùãç íéãâî J L'å úåà íéòîåù àìå íìåçá åúãå÷ð øåîç ïéî

הערוד äëøáåמת äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

הערוד íéðéòמת çúô ,à"ãéç J Lïëúñäì åì øúåî äéä ãöéëN J

לנפשותיכם" מאד טו)"ונשמרתם ד, úîà(דברים úôù J(ä"ìøú ,àøàå)

לנפשותיכם" מאד éðéò"ונשמרתם Jèôùîì í
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לנפשותיכם" מאד טו)"ונשמרתם ד, ìò(דברים øîàð äæ ÷åñôù .ò"ö éë ÷éúòîä ì"ð J
úøéîù ìò øéäæäì äæ ÷åñô àá àìå úåéðôåâ 'äì ñçééì àì øîåìë "äðåîú ìë íúéàø àì"
ïéðòì øçà ÷åñô ì"æç åáñä åîöò úà ìì÷ì øåñéàá .åì úåòåáù úëñîá äðäå ?úåàéøáä

"êì øîùä" úåàéøáä(è ,ã íéøáã)í"áîøä íâå .(ã"ä àé"ô çöåø 'ìä)äøäæàë àåää ÷åñôä àéáä
,àèçä ïî íãàä øäæééù àåä åçåñéðá äæä ÷åñôä èùô ì"é àìà .èùôì ãåâéðáå ,úåàéøá ìò
.úåàéøáä úøéîù ìò éååéö íâ ïàë ììëð àìéîî ."íäá éçå" àåä 'ä ïåöø éë ,åôåâá úîåé àìù éãë

íù íéùøôî ùé :ãåòå(è ,ã íéøáã)"êì øîùä ÷ø" :àùéøä ïî àéä ì"æç ìù äéàøä éëøáåãî=)

(óåâä úøéîù ìò"ãàî êùôð øåîùå ,(àèçä ïî äøéîùá øáåãî=)

פסוקים] ב' הביא [מדוע צ"ע, íëúøåúáועוד áåúë ä"ã òãéåäé ïá J

פסוקים] ב' הביא [מדוע צ"ע, åèועוד ,ã íéøáã ,äëøá úôñåú J

דעה åòגדולה úåáéúð ,ì"øäî J58 ,40 'à íì(éJè ,äøåú)35 ,ìàøùé úøàôú ;(é ÷øô)çöð ;
20 ìàøùé(ã ÷øô)271 ,155 íééç êøã ;(àø÷îì ùîç ïá ,ä"ô :äøåú ïéà íà ,â"ô)

דעה å"éגדולה à÷ñô ã"ô úåëøá éîìùåøé ,åäéìà úãâà J

חול של ברכות בתחילת שנאמרה דעה äðéáגדולה äòéã êúàî åððçå" äìôúá íéììôúîN J
äìåãâä äìòîä ïú øîåìë ,"ìëùäå(äòéã)æà ,àì äæ íâ íàå .äðéá úåçôä ìëì æà ,àì íàå .

á÷òé ïåéò J Lìëùä úåçôä ìëì

אותיות שתי בין שניתנה דיעה ïéãä,גדולה úãî àåäù íéäìà íùä ïéá ìéãáäì øîåìëN J
ïéãì íòô ,úåôìçúî úåãîá âäðúî àåäå ãçà 'ä ãöéë ïéáîäå .íéîçø àåäù ä"åäé íù ïéáì
ììäúé" úàæáå .úéúéîà äòéã åá ùé úàæ ïéáîä ,íãà éðáì éåàøù äî éôì ìëä ,ãñçì íòôå

äãåáò åà äåöî åì ïëúú àì LåæN äòéã åá ïéàù éîå ."éúåà òåãéå ìëùä ììäúîäïìäì ïééò)

("úåéúåà éúù ïéá ïúéðù ùã÷î ìåãâ" øîàîááøä é"ò êåøò ,"úåãâää éùåøéô ,à"áùøä éùåãç" J L
àðJð 'îò ,à"ðùú úðù ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåä ,ïîãìô áéì äéøà

אותיות שתי בין שניתנה דיעה åìגדולה ùéù éî àìà ?úåáéú éúù ïéá øîà àì äîìåN J
äîëçä ïî ääåáâ úòãä éë .'úé åéúåîù ìù úåéúåàä úà óøöì ãöéë òãåé ,ùãå÷ä çåøå úòã

à"ùøäî J Läðéáäå

אותיות שתי בין שניתנה דיעה àéäùגדולה ä"åäé íù ïéáì ,ïéã àéäù "ìà" úãî ïéáN J
á÷òé ïåéò J Líéîçøì ïéãä úãî úëôåä éë ,íéîçø

זו שמדה יב] ז, [תהלים יום" בכל זועם "ואל הפסוק על מסתמך שהרב אפשר המלקט: אמר

ש יעקב"היא "קהלת ועיין הרשב"א. כתב כן דין. אל)ל ערך: יאליש, יצחק ר' (של

אותיות שתי בין שניתנה דיעה àéäùגדולה ä"åäé íù ïéáì ,ïéã àéäù "ìà" úãî ïéáN J
"ä"åäé" ïéáì ,ïéã àåäù "ìà" íù ïéá ïåúð àåäù úåøîì äìåìö äòéã 'ä åððçù éî .íéîçø
ééà J Láåè ìëå äëøáä ìà àéáäì äðëä àåä ïéãäù ,ãñç àåä ìëäù ïéáî àåä ,íéîçø àåäù

íéä
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עליו לרחם אסור דעה, בו שאין מי á"çוכל ,íééç õò ,ì"æéøà J Líìåòä úåîåàá øáåãîN J
á ÷øô úåôéì÷ä øòù ,á"òù óã

"כל כאן חז"ל לשון כי לכך ראיה דמות נ"ל המלקט: "כלמיאמר אמרו לחיוב ולהלן אדם".

אומות ולא אדם" קרוים "אתם כי "אדם" אמרו שם בימיו". המקדש בית נבנה כאילו דיעה בו שיש

ע"א)העולם סא גוים(יבמות על דברו בו" שאין מי "כל ולענין

עליו לרחם אסור דעה, בו שאין מי 183וכל â"ç úåãâà ,ì"øäî J

דעה, בו שאין מי עליואסורוכל åáלרחם ïéàù éãåäéá øáåãîN Jäìîä úùâãä ,äøåú úòã
äæ ÷åñôáå ,"ä"á÷ä ìù åéëøãá úëìäå" éë "øåñà"(àé ,æë äéòùé)ä"á÷ä ìù ñçé ìò øáåãî

åøéáòä ì"æçå "úåðéá íò àì" áåúë àø÷îá òåãî øàáî ãåòå .åðîî ãåîìì åðéìòå ,äìà éôìë
äëøáå äùåã÷ J L"úòã åá ïéàù éî"ì("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

עליו לרחם אסור דעה, בו שאין מי øäæäìוכל ,úåøéäæä úãî åá ïéàù éî äæá ììëðN J
'á ÷øô óåñ ,íéøùé úìéñî J Lúåøéáòäî

עליו לרחם אסור דעה, בו שאין מי ìòôוכל ïéáì "íçøì" ìòô ïéá ìãáää øåàéááN J
í"éáìîä J Låøéáç úøö ìò øòèöîå íãà ìò íãà åîë ,íéîåãä ïéá ÷ø àåä ïåùàøä ,"ñåçì"

íéìîä øåàéáá çé ,âé äéòùé ìòíäéìò êééù úåçô ,íîöò éðôá íåçúá íäù íéöéøò íéåâù òîùî äæî)

(íéîçø

עליו לרחם אסור דעה, בו שאין מי áéèîìוכל íåøâé äáåèJéåôë ë"çà äéäé øùàë éëN J
éç ìë éðéò J Líéøçàì áéèäìî ìåãçì

עליו לרחם אסור דעה, בו שאין מי ãöéëåוכל ,"àåä úåðéá íò àì" øîåà àø÷îä ò"öN J
òãéåäé ïá ;åäéðá J L?"úòã" ìò ïàë åùøã

עליו לרחם אסור דעה, בו שאין מי íéäוכל úåéìâøî J(.áö ïéøãäðñ ìò)

עליו לרחם אסור דעה, בו שאין אדם îò'כל ,àúãâàã éìéî ,÷ìåô éåìä äãåäé íééç áøä J
òáòJ

בימיו המקדש בית נבנה כאילו דיעה בו שיש אדם äðåòåכל ?äðéî à÷ôð éàîì äù÷N J
äæ ììëá åððéà äòã ìòá ùéàå ,åéîéá áøçð åìéàë åéîéá äðáð àìù ìë ,'à àîåé éîìùåøé ô"ò

äëøáå äùåã÷ J Läðá åìéàë àåä éøä éë("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

בימיו המקדש בית נבנה כאילו דיעה בו שיש אדם ùãå÷äכל çåøå úòã åá ùéù ïåéëN J
,ùã÷îä úéá í÷åä íäéãé ìòå ,õøàå íéîù åàøáð íäá éøä ,'ä ìù åîù ìù åéúåéúåà óøöì òãåéå

à"ùøäî J Läæì éåàøä àåä äòéã ìòáå

בימיו המקדש בית נבנה כאילו דיעה בו שיש אדם éðòכל úçðî J("øðì êåøò" øáçîî)

íãà ìë øæòìà éáø øîà úåëøáá àúéàã äî øàåáî äæá ä"ã ,äîåøú úùøô(â øåè 'ì óã)

אותיות שתי בין שניתן מקדש éúùגדול ïéá äðúéðù äòéã äìåãâ" øîàîá ìéòì ïééòN J
íéæîåø åéðéðòå åéìëå ,úøàôúìå ãåáëì éåðá àåä ùã÷îä :óéñåäì ùéå .à"áùøä éøáãá "úåéúåà



úåëøá úëñîá"ò âì óã209

ïëìå .ùãå÷ä çåø íéáàåù íùîå ,úòã éðéáîå äøåúä éøåî åéä ùã÷îá íùå .íééìëù íéðéðòì
øîåìë ,åéîéá ùã÷îä úéá äðáð åìéàë äòéã åá ùéù éî ìëå .úåéúåà éúù ïéá ïúéðå ìåãâ àåä
éùåøéô ,à"áùøä éùåãç" J Léåðá äéäùë ùã÷îä úéá éøåéöîå ,äøåúäå äòéãä éøåîî âéùé åúòãî

àð 'îò ,à"ðùú úðù ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåä ,ïîãìô áéì äéøà áøä é"ò êåøò ,"úåãâää

אותיות שתי בין שניתן מקדש åððåëגדול éðãà ùã÷î ,ä"åäé úìòô êúáùì ïåëî" áåúëN J
"êéãé(æé ,åè úåîù)äìî éøçà àáä íùäî äúåà ãéøôäì "ùã÷î" äìîä ìò ìåãâ ó÷æ íòè ùéå .

íù åéìà ñçééúé íéé÷ ùã÷îäù ïîæáù àåä ïåéòøäå .çúô àìå õî÷ úã÷åðî íâ äìîä ïëìå ,åæ
'ä éãé íéàø÷ðä ,íé÷éãöä ìù íäéúåìåòôì úñçéúî é"ðãà íùå ."åîò ä"åäé ÷ìç éë" ,ä"åäé

(à"ò ä úåáåúë)íéìäú ùøãîá áåúë êëå .(èì÷ ÷øô)íãàä íâå ùã÷îä íâ éë "äëôë éìò úùúå"
ä"á÷ä ìù íéãé éúùá åàøáðøàåáî êë .íééøîåç íéøåöéá ìòåôä çëå ,íéðçåø íéøåöéá ìòåôä çë øîåìë)

(äáø úéùàøá ùøãîáíéä ééà J Líéðåúçúäîå íéðåéìòäî áëøåî äòéã ìòá àåäù íãàä éë ,

נקמה äìåëגדולה éøäå ,úåøåáâå íéãñç ìù úåéúåà 'á äî÷ðá óøöé ãöéë äìàù àøîâäN J
íéä ééà ;à"ùøäî J Lìàøùéì íéîçø äîöò àéä íéåâäî äî÷ð éë äðåòå ?ïéã àéä

נקמה ãñçäגדולה úãî àéä ,åðîî íéî÷åðù äæì ïéãä úãî àéäù ô"òà éë .äî÷ð íéîòô 'áN J
íìùä ç"ìö J Låéáéåàá íéî÷åð åðòîìù éî øåáò

נקמה êîò"גדולה éðá úà øåèú àìå íå÷ú àì"N J(çé ,èé àø÷éå)íäù úåîåàä èòîì àáíðéà
íå÷ðì éãë ÷éôñî áåùç øáã äæ ïéà ,ïåîîá åà óåâá åà ,êì òéøî ìàøùéùë éë ."êîò éðá"
ïëìå .íå÷ðì éåàø äæáå ,'ä úååöî íåé÷î êøéáòäì éãë íä íéììåò íéåâäù äòø ìáà .åøåáò
åàéèçîä ìåãâ éë ,'ä íùì äéäú äî÷ðäù ,'ä íù íéîòô 'á ïéá àéäù äî÷ð äìåãâ ì"æç åøîà

ø÷é éìë J Låâøåää ïî(çé ,èé àø÷éå)

נקמה åäéìàגדולה ïéò J Làø÷îäî úàæ åãîì êéàN J

נקמה íéäגדולה úåéìâøî J(.áö ïéøãäðñì)

נקמה øñåîגדולה úåçéù ,õéáìàåîù íééç 'ø J(áé ,â"ç)

הדעת בחונן 154הבדלה íééç êøã ,ì"øäî J(äøåú ïéà íà ,â"ô)

Eá"ò âì óã

רחמיך יגיעו ציפור קן על ÷ïהאומר ìò L:ïòåèåN ä"á÷ä ìù åéúåãî ìò øâéú àøå÷ë"N J
â"ä ä"ô úåëøá ,éîìùåøé J L"êéîçø åòéâä àì Låîöò ìòN ùéàä åúåà ìòå ,êéîçø åòéâä øåôéö

ציפור קן על ç"îôהאומר â"ç íéëåáð äøåî J

ציפור קן על åהאומר ,áë íéøáã ,ï"áîø J

ציפור קן על øåñàהאומר íéììôúîù úòá ÷ø ,äëìääì íòè úúì øúåî äøåú ãåîéì ïîæáN J
éøéàîä J Líééç éìòá ìò úéèøô äçâùä ñçééî éë "ïé÷úùî"ù éøéàîä áúë ãåòå .íòè úúì

àéâåñä ìò
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" היא ה"ו פ"ט תפלה בהל' רמב"ם לשון כי הנ"ל ההסבר אל ראיה יש המלקט: האומראמר כל

עלבתחנונים הקושיא מסולקת ובכך "בתחנונים"? המלה את הוסיף מדוע ציפור". קן על שריחם מי

"תוספות כתב וכן בגמרא. הנאמר את סותרים דבריו כאילו פמ"ח ח"ג נבוכים במורה רמב"ם דברי

טוב" מ"ג)יום פ"ה בנדפס(ברכות תנו עמ' ח"א חיות" מהר"ץ כתבי ב"כל חיות מהר"ץ כתב וכן .

ציפור קן על 21האומר ,ìàøùé úøàôú ,ì"øäî J(å ÷øô)á ,èé øáãîá ,äéøà øåâ ;

ציפור קן על äëøáåהאומר äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

רחמיך יגיעו ציפור קן על ïëהאומר íâ øéëæä æ"ä è"ô äìôú úåëìäá í"áîøä äðäN J
ïàë éîìùåøéá åøå÷îå .åðá úàå åúåà úèéçù ïéðòì àîâåã(â"ä ä ÷øô)ò"ö ìáà .øöé÷ éìááäå

øåôéö ïéðòì àø÷îá øçåàîä ÷åñôäî àéáä òåãî øöé÷ íà(å ,áë íéøáã)åúåà" ïéðò ìò âìéãå
øúåé íã÷åî àáåäù "åðá úàå(çë ,áë àø÷éå)øëù ïë íâ åðçèáåä øåôéö ìù àø÷îáù àìà ?
"íéîé úëøàäå êì áèéé ïòîì"(æ ,áë íéøáã)ò íãàä äìòéåúàæá íéîçø øøåòì ìåëéù åúòã ì

ìù åéúåøéæâ íä éë úååöîä íéé÷é àìà ,äæá äòèé ìáì åúåà øéäæäì íéëéøö ïëì .åîöò ìò íâ
íìùä ç"ìö J Lêìî

ציפור קן על é'האומר à÷ñô ä"ô úåëøá éîìùåøé ,åäéìà úãâà J

ציפור קן על ùáãהאומר úåøòé J('å ùøã ÷ 'îò á"ç)

ציפור קן על à"øâהאומר J(æé ,ì éìùî)

ציפור קן על ìáàהאומר ,ìùëäì íéìåìòå íéòîåù ùéå øåáéöá äìéôúá ÷ø àåä øåñéàäN J
äîåìòú ãéâî J Låîöò ïéáì åðéá ãéçéä úìéôúá àì

ציפור קן על ìåàùהאומר éøáã J Líçø ,ñç :úåðåùì ïéá ìãáääN J

ציפור קן על úååöîä?האומר éîòè ì"æç åùøã íéáø úåîå÷îá éøä ò"öN Já"ò àì äãð åîë)

(ãåòåìåëéáë åúåà íéçéøëî äæá éë .ä"á÷äì êë åøîà àìå íéãîåìä øåáéöì êë åøîà àìà .
éðôî øîà ãçå ä"ã åäéðá J Låèéìçäì àìå øùôà êøãá ÷ø íòè úúì øùôà .íòèä åúåà íéé÷ì

ä"á÷ä ìù åéúåãî äùåòù

ציפור קן על äîëçהאומר êùî J(çë ,áë àø÷éå)

מגונה] [והוא מודים מודים כאומר שמע שמע האומר ÷ãôכל à÷ñô ,åäéìà ìå÷ ,à"øâ J

גזירות אלא ואינן רחמים הקב"ה של מדותיו שעושה ìùמפני øáñää ìò ÷ìåçN J
ï÷ä çåìéùì í"áîøä(çî ÷øô â"ç íéëåáð äøåî)21J22 å ÷øô ,ìàøùé úøàôú ,ì"øäî J

טובים יברכוך ó"éøäהאומר ìò åéøáãá ,äîåìòú ãéâî J

טובים יברכוך íéáåèהאומר íðéàäù ,'ä ìù åìåìéäá íåöîö òîùî æà éë åúåà íé÷úùîN J
äðåé åðáø éãéîìú J Líéòùøä àìå 'ä ìù åñåìé÷ì åàøáð íé÷éãöä ÷ø åìéàë ,åúåà íéëøáî íðéà

(á"ò âë óã ó"éøá ñôãðá ,íéáåè êåëøáé øîåàä ä"ã äðùî ä"ô úåëøá)
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אמר עלינו' ורחם חוס אתה ציפור, קן על חסת 'אתה ואמר דרבה קמיה דנחית ההוא
תנן?' אותו משתקין 'והא אביי א"ל למריה'. לרצויי מרבנן צורבא האי ידע 'כמה רבה

דבעי הוא לאביי לחדודי נמי øáãá?ורבה úùøåôî äðùî ùéùë àåä ùåãéç äî ò"öN J
àø÷ã àîòè íéùøåã ïë åðà éë ,äðùîäë äëìä ïéàù åì æîø åìéàë äáø àìàãîç éãù ïééò)

(æèå åè ììë óåñå ,ãé ììë 'è úëøòî,àø÷ã àîòè ùåøãì ïéàù ÷åô÷ô éìáå ó÷åúá ééáà åì äðòå .
.ïé÷úùî àäå ä"ã á"ò âì úåëøá ìò ,ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Läðùîäë äëìääå

יד דף בסוטה התוספות דברי ישראל" "מאור הביא מפני, תוד"ה ד"ה ע"א כה למגילה ובביאורו

טעמא דורשים אם פלוגתא יש לדינא מינה נפקא כשיש דדוקא ע"ב, ריש מט ובגיטין ע"א, סוף

דקרא. טעמא לדרוש אם פלוגתא אין מינה, נפקא כשאין אבל דקרא.

לכולא דמרך?סיימתינהו ïòîìשבחא àìå ,åîöò úà øøåòì øîåàä úðååë íà øúåî äæN J
ìåàù éøáã J Låðå÷ çáù

דמרך? שבחא לכולא äæáסיימתינהו ïéà ,äøåúá øîàð øáëù äî ÷øå êà íéøîåà íàN J
íéäìà úéá ,è"éáîä J Løùôà éà äæå ,ìëä ãéâäì äöåø åìéàë äàøð ,êë ìò óéñåî íà ìáà .íâô

(á ÷øô ,äìôú)

דמרך שבחא לכולא úéçðãסיימתינהו àåää ä"ã ,èôùîì íéðéò J

לאביי äëøáåלחידודי äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

לאביי úåôñåúלחידודי J Lèùô åà ùøã êøãá àìå ,äù÷áå äìôú êøãá àåäùë à÷åã øåñéàäN J
øåôéö ï÷ ìò ä"ã ,â äðùî ä ÷øô ,äðùîä ìò ,áåè íåé

לאביי íìùäלחידודי ç"ìö J L?úùøåôî äðùî àéäùë äæá ùé ãåãéç äæéàN J

לאביי íåéñלחידודי éøçà åà ,íééñé ìáì åúìéôú òöîàá åúåà ïé÷úùîù øáåãî íàäN J
åäéðá ïééòå ,à"ùøäî J L?íòô áåù êë øîàé ìáì åúìéôú

לאביי ïéòäלחידודי úéàøî ,à"ãéç J

והגיבור èðהעזוז ,à ,íéëåáð äøåî J

והגיבור éøéàîäהעזוז J Läòåá÷ äìéôú úòá øåñà ÷ø ,úåù÷á úòá íéøàåú óéñåäì øúåîN J

והגיבור âëהעזוז ,á íéø÷éò J

והגיבור íéäìàהעזוז úéá ,è"éáîä J(á ,äìôú)

והגיבור 114העזוז 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(áé ,äãåáò)22 ,íùä úåøåáâ ;(à ÷øô)

והגיבור íãàäùהעזוז úåéèøô úåù÷áá ìáà ,õ"ùä úøæç òöîàá ÷ø íéøàåú óéñåäì øåñàN J
ìåãâä ìàä øîà ä"ã ,åäéðá J Løúåî ,øåáéöä éðôá àìå íéçáùá äáøî

זהב דינרי אלפים אלף לו והיו כסף, דינרי באלף אותו מקלסים שהיו ìùîðäNלמלך J
à"ùøäî J Láäæå óñë ìù
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לו הוא גנאי ùéàäìוהלא éàðâ àåä àìà ?ãáìá åçáùá èåòéî äæ éøä ?êìîì éàðâ äæ ãöéëN J
à"áèéøá òîùî ïëå ,á÷òé ïåéò J Läðáä åá ïéàù åîöò ìò çéëåî éë ,êë çáùîäàáåîä)

("áúåëä"á

שמים מיראת חוץ שמים בידי äøéçáהכל íãàì åì ïéàù íééòáèä íéøáãä ìò øáåãîN J
íãàä úåòåðúî õåç íìåòä éøáã ìëå úøåöá åà íéîùâä úãéøé åà ,øö÷ åà êåøà åúåéä åîë íäá

çôà÷ é"øâä 'ãäî ,úåáàì äîã÷ä ,'ç ÷øô ,íé÷øô äðåîù ,í"áîø J Låéúåçåðúå

אלהיך ה' מה ישראל "ועתה שנאמר שמים מיראת חוץ שמים בידי מעמךשואלהכל
ליראה" אם יב)כי י, N(דברים Jù÷áî" ì"ö äéä éë ,äàååìä ç÷åì åîë "ìàåù" úìî åùøã

íìùä ç"ìö J L"êîî

מעמך שואל אלהיך ה' מה ישראל "ועתה שנאמר שמים מיראת חוץ שמים בידי הכל
ליראה" אם יב)כי י, óåñ(דברים ìò àéä äùâãää ø÷éò ,äøåúä ìò ï"áîø ùåøéô éôìN J

øçà íëéìò òéôùäì ìëåéù éãë íéîù úàøé íëá äéäúù 'ä ïåöø øîåìë ."êì áåèì" â"é ÷åñô
úãî éôì úåãîåòå úåéåìú 'åëå äðéãîä íåìù ,úåàéøá ,äñðøô ìù úåëøáäù ïåéëå .áåè ìë êë
ìò úåù÷äì ùé úàæ ìëáå .äàøé ìù äæ íééåñî øáãá úåéåìú úåëøáä ìë ,åðìù íéîù úàøé

íéä ééà J L÷åñôáù íéìîä øãñ úðéçáî ï"áîøä ùåøéô

שמים מיראת חוץ שמים בידי éãö÷הכל éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J('â óåñ ,úáù 20 ,17 à"ç)

שמים מיראת חוץ שמים בידי äáø"הכל äáäà" úëøáá íéù÷áî åðà ãöéë àä ò"öN Jéðôì)

(òîù úàéø÷áùçð äæ ïéà ,êë ìò åðù÷áù éøçà àìà ?"êîù úà äàøéìå äáäàì åðéááì ãçéå"
ìò ,"éèå÷ì øúá éèå÷éì"á àáåî ,äãåäé èå÷ìé J Líéìùîä àåäå åðìçúä åðà àìà íæé 'äù

æô 'îò ,íéøáã

מעמך שואל אלהיך ה' מה ישראל "ועתה שנאמר שמים מיראת חוץ שמים בידי הכל
אלהיך" ה' את ליראה אם ìëáכי úëìì" :úåáø úåðåëú ãåò êìåäå äðåî ÷åñôä éøä ò"öN J

øáã ÷ø ù÷áî 'ä ïéà ïëáå ?"êùôð ìëáå êááì ìëá êéäìà 'ä úà ãåáòìå ,åúåà äáäàìå ,åéëøã
äåöî úøøåâ äåöî àìà ?ãáìá ãçà(ã ,úåáà)àìéîî ,íâô éìá äøåäè 'ä úàøé íãàì äéäú íàå .

óã úáù ìò ,åäéìà ïéò J Lãçà øáã ÷ø åðîî ù÷áî 'ä ïëáå .íéáìùä øàù ìë åéøçà êéùîé
ãáìá íéîù úàøé àìà åîìåòá ä"á÷äì åì ïéà øæòìà 'ø íåùî ïðçåé 'ø øîà ä"ã á"ò àì

מעמך שואל אלהיך ה' מה ישראל "ועתה שנאמר שמים מיראת חוץ שמים בידי הכל
אלהיך" ה' את ליראה אם ìëáכי úëìì" :úåáø úåðåëú ãåò êìåäå äðåî ÷åñôä éøä ò"öN J

úàøé" ÷ø åøîà òåãî ïëáå "êùôð ìëáå êááì ìëá êéäìà 'ä úà ãåáòìå ,åúåà äáäàìå ,åéëøã
íâ äëæéù äàøé åá ùéù éî ìëì øæåòå òééñî 'äå ,äàøéäî úåàöåú ïä åìà ìë àìà ?"íéîù
ìëä àìà äìåòô 'äì ïéà äàøé ìù åæ äðåùàø äòéñôáù àåä ìãáää ìáà .åìà íéøáã øàùì
áé ,é íéøáã ,äîéîú äøåú J Läðîî íéôòúñî íéøáãä øàùå ,íãàä ìù úéùôç äøéçáá éåìú

áé ÷"ñ

היא? זוטרתא מילתא יראה íéø÷éòאטו J L?íéáåäæ óìà äæ äî éðòì øîàé øéùò êéà ò"öN J
àì ,â
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היא זוטרתא מילתא משה לגבי אין, היא? זוטרתא מילתא יראה çöé÷,אטו úãé÷ò J
áî Jæì 'îò ,áö øòù ,á÷ò úùøô

זוטרת מילתא יראה היא?אטו à"çא ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J
.áð óã íãøèùîà 'ãäîáå ;î÷ à÷ñô åô÷ 'îò ,èö à÷ñô óåñ ãò÷ 'îò(ãJâ ,úåøîàî øùò)

היא? זוטרתא מילתא יראה åאטו ,á 'à ìàåîù ìò à"øâ J

היא זוטרתא מילתא משה לגבי אין, היא? זוטרתא מילתא יראה äùîìאטו íà ò"öN J
'ä äî" àèáúé ïëìå ,âéùäì ìàøùéì ì÷ øáã äæù åúòã ìò äìòé ãöéë ìáà ,ì÷ øáã äæ åîöò
,ìàøùé ìò úàæ òéôùäì ì÷ äéä äùî éîéáù ãîìì àøîâä úðååë àìà ?"íà éë êîòî ìàåù
ìàåù 'ä äî" øîà àåä åìù øåãä ìà à÷åã ïëì .ìòô àåäù íéúôåîäå úåúåàä úà åàø íä éë
úðååëúî àøîâäå .ìåãâ øáã àåäå äù÷ äæ íéàáä úåøåãì úîàá ìáà ."äàøéì íà éë êîòî

íéä ééà J Låøåãá äîåàä ìò åúòôùä øîåìë "äùî éáâì"

היא זוטרתא מילתא משה לגבי אין, היא? זוטרתא מילתא יראה äùîאטו ìöàN J
ïìåëî äìåãâä äãîä àéäå äåðò úãéîì äëæù ,ì÷ øáã àéä "äàøé"(á"ò ë æ"ò)äåðòì ñçéáå

íäî ù÷áì àá ,åäåîë äåðòì åëæ àìù íéàåøáä øàù ìáà .äðîî úåçôå äì÷ àéä "äàøé"
á÷òé ïåéò J Läàøé âéùäì åìãúùéù

היא זוטרתא מילתא משה לגבי àìîאין, åááìå úåúåçô úåãî ìëî é÷ð åáì øùà ùéàN J
ìöà êë .åì øùà ìë ç÷éå åøáçì âåøäéù ùéà àöîð äéäéù øééöì ììë ìëåé àì 'ä úàøéå äîëç

ñôãðá èë÷ óã ,øôñä óåñáù íéèå÷éì ,ìåàù éøáã J Lâéùäì ì÷ âùåî äàøé äúéä äùî

היא זוטרתא מילתא משה לגבי אין, היא? זוטרתא מילתא יראה îòä÷אטו ,á"éöðä J
é ,é íéøáã ìò ,øáã

היא זוטרתא מילתא משה לגבי ìëáאין, ø÷åç àåäù íãà ìù 'ä úàøé ïéá ìãáä ùéN J
íãà ïéáì ,åãåáë øãäå ìë øöåé ìù åúìåãâ ìò íéçéëåîä íéàìôð íéøáã íù äàåøå úåàéöîä

úåàéöîä ìëá òãéå ø÷ç åðáø äùîå .åìà ìëá ø÷åç åðéàå úåîéîúá ãáåòääøåî ,í"áîøä éøáãë)

(ãð ÷øô à"ç ,íéëåáðéøáã ,ãàñà äãåäé áø ïåàâä J Läàøé øôäì åúòã ìò íìåòî äìò àì ïëìå
ñôãðá ãì óã ,äøåú øôñ êåðéçì ùåøã ,à"éøäî(108J109 'îò "äîëçä øöåà"á)

היא זוטרתא מילתא משה לגבי אין, היא? זוטרתא מילתא יראה øàùאטו íåìë ò"öN J
ïë íä "ùôð ìëáå áì ìëá ãåáòìå ,åúåà äáäàì ,åéëøã ìëá úëìì" åîë ïàë úåéåðîä úåãîä

åæ àúìéî"'ä úàøéì íãàä äëæ øáë íà àìà ?"éúøè(úéùôçä åúøéçá ô"ò)âéùäì 'ä åì òééñé
âé ÷"ñå ;áé ÷"ñ óåñ áé ,é íéøáã ,äîéîú äøåú J Løàùä úà

היא זוטרתא מילתא משה לגבי אין, היא? זוטרתא מילתא יראה åúåðúååðòאטו éðôîN J
øîåçå ì÷ äæî ïã ,'äî àøé àåäù åîöòá øéëäù ïåéë .ìàøùéá ì÷ä åîë åîöò úà äùî áéùçä
Låðîî úåçáåùîå øúåé úåáåè úåãî éìòá íä éøäù ,éãåäé ìëì ì÷ øúåé ãåò úåéäì êéøö äæù

,ïé'æåìå ÷çöé 'ø J("íééçä ùôð" åéáà ìù øôñì åúîã÷äá)"åäéìà ïéò" é"ò åàáåä åéøáã ,æ"ò ìò)

(éàìîù 'ø ùøã ä"ã á"ò æ óã,à"ò ô óã ,ñçðô úùøô ,äùî çîùé ,íéåáìèééè äùî 'ø ø"åîãà ;
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,éú÷ôúñðù äî íéã÷ðå ä"ã("éèå÷ì øúá éèå÷éì"á àáåîå)ãåã áøäì úåáåùç úåøòä åéìò ïééòå .
"íéùãç íéãâî"á ñééåå ìàåé

משה לגבי אין, היא? זוטרתא מילתא יראה úåøéùéאטו äøåú ãåîìì åëæù åìà øîåìëN J
ãåòå .íéîù úàøé ìá÷ì ì÷ äéä íäì ,ä"á÷ä éôî òîùù ïåùàø éìë àåäù ,åðáø äùî ìù åéôî
øúá éèå÷éì J Líéîù úàøé ãéî åìá÷ ,äùî ìù åéðôî íéçøåæ ãåä éðø÷ úåàøì åëæù åìà :ùåøéô

èôJçô 'îò ,íéøáã øôñ ìò ,éèå÷éì(íéðåù íéø"åîãàî íéùåøéô è÷ì ù"ééò)

משה לגבי אין, היא? זוטרתא מילתא יראה ùðòðאטו àèçù éî ìë ,äùî ìù åøåãáN J
úãîç J L'ä úàøé âéùäì ì÷ äéä åøåãá "äùî éáâì" ïëìå .ãåòå ìâò ,íéìâøî ,çø÷ úãò ,ãéî

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,äîìù

לאדם משל היא. זוטרתי מילתא משה לגבי אין, היא? זוטרתא מילתא יראה אטו
קטן ככלי עליו דומה לו, ויש גדול כלי ממנו ÷ïèשמבקשין éìë "äàøé" äúéä ãöéëN J

úãî åæå ,õøàáå íéîùá èéìù àåä 'äù íãàä ïðåáúîùë àéä àøåî úãî àìà ?äùî éðéòá
áåø÷ ,íãàä çëåð àöîð 'äù ãçôä úîöåò øîåìë "ãçô" úãî çúéô ÷çöé ìáà .åðéáà íäøáà

"íéáåø÷ä ìò ãçô" é"ùø éøáãëå .ùîî(äë ,àé íéøáã ìò é"ùø)åì äúéä àì ÷çöé ìöà ìáà .
úåãéîúá åæ äãî(íåéä úåòù ìë êë âåäðì íãàì åì äù÷ éë àîù úàæ :÷éúòîä úøòä)âäð äùî ìáà .

,åìòôå åééç ,íééç õôçä J Låéðéòá ïè÷ éìë àéä "äàøé" úãî ïëì ,ïîæä ìë åæ ãçôå äîéàá
æîùúú 'îò â"ç ,à"ëùú ,çöð ,øùé øéàî äùî áøä éãéá êåøò("ìàøùé éçãð"ì äîã÷äá ïåéòøä)

שמים יראת של אוצר אלא גנזיו בבית להקב"ה äîאין àåä "åéæðâ úéá" ìù âùåîäN J
úòéãéî øúñåî íãàä ìù åáìá úîàá "íéîù úàøé" úãî àéä äî êë .úåéøáä éðéòî øúñåîù

á÷òé ïåéò J L"åéæðâ úéá" äæ åðéë ïëìå ,òãåéä 'ä ÷ø ïëìå íãà ìë)øúñåî íâ äæå :÷éúòîä úôñåú

("åðé÷åìà 'äì úåøúñðä" á"ò âë÷ óã â"ç øäåæá ùøåôîë ,åîöò íãàä åúåàî

גנזיו íìùäבבית ç"ìö J

גנזיו úåëìî,בבית úøéôñá àéä ùðåòä úàøé éë .úåîîåøä úàøé ìò øáåãî äæ éãåçé éåðéëN J
åäéðá ;òãéåäé ïá J Låéæðâ úéá äðéàå

שמים יראת של אוצר אלא גנזיו בבית להקב"ה לו àåäùאין äî øåöàì àåä âäðîäN J
ïéà ,íéîù úàøéî õåç íéîù éãéá ìëäù ïåéë .úåì÷á âéùî øöåàä ìòá ïéàù äî ,úåàéöîä ø÷é
åì ìâñé à÷åã ,íãà éðá úøéçá éôì àéäù íéîù úàøé ìáà .íìåòä éðéðò øàùî øåöàì ïéðò 'äì

ñôãðá 164 'îò ,éðùä ùåøéô ,ä ,èé úåîù ìò ,äëøá úôñåú J Låéúåøöåàá úàæ

קטן כלי ממנו שמבקשים לאדם éùðéà?משל øàùì øáãîù òãé àì äùî éëå ,äù÷N J
àåä ïëìå úéùôç äøéçáá äéåìú íéîù úàøé éë ,éùðéà øàùì íâå äùîì íâ äåù ìùîðä àìà

äëøáå äùåã÷ J Lìåãâ øáã íìåëå 'ä úøéæâá íéåìú íìåòä éðéðò øàù ,ïè÷úëéîñ" øôñ àåä)

("íéîëç

קטן כלי ממנו שמבקשים לאדם à"ùøäîמשל J Lïéðòä øåàéáN J
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Eãì óã

איכא? מי שמיא כלפי æ"äåòá...חברותא êáì úãøèäá êéùòî ìáçì ...ùàéúé øùàëå"N J
,éùéîç ÷øô ,äùòîä ãåçé ,úåááìä úåáåç J L"äçéìñ úù÷áì ä÷å÷æ åæ åðúìéôú,íééäãìô 'ãäî)

(âô÷ 'îò

איכא? מי שמיא כלפי äôéחברותא ïåéë àì àîù ,åéøáã ìôåë åøáç íò øáãîä íãàN J
á÷òé ïåéò J Lãéî äôé ïååëì êéøö äéä 'ä éðôì øáãîä ìáà .äðåùàøä íòôá

יפה ומיעוטן קשה רובן à"éג' à÷ñô ä"ô úåëøá ,éîìùåøé ,åäéìà úãâà J

יפה ומיעוטן קשה רובן ìåëàג' úàöî ùáã" àø÷îá øëæåîä ,ùáã åáéùçä àì òåãî ò"öN J
"åúåàé÷äå åðòáùú ïô ,êéã(æè ,äë éìùî)íéùãç íéãâî ,ñéåå ìàåé ãåã áøä J Läæì áåùéäå ?

יפה ומיעוטן קשה רובן ïéèéâáג' ìáàN J(à"ò ò)ïàë ïéá ìãáää äîå .íéøáã äðåîù åøéëæä
íéùãç íéãâî ,ñéåå ìàåé ãåã áøä J Líùì

יפה ומיעוטן קשה רובן Läáåèג' àéä úéðåðéá àìà ,äù÷ ïèåòéî íâ éë åøîà éîìùåøéáåN J
à"ùøäî J

וסרבנות מלח שאור, יפה, ומיעוטן קשה רובן åøîàג' á"ò æ÷ àòéöî àááá éøä ò"öN J
áù äî åîùø ïàë àìà ?ïàë åðîéð àì äîìå ,ïæåàä úàåöå íèåçä úàåö ìò íâ êëíùå ,íãà éãé

äù÷ íáåø ä"ã á"ò æ÷ àòéöî àáá ìò à"ùøäî J Líéîù éãéá úåìçî íä

סרבנות מלח, úåðáøñ?שאור, ,íãàä óåâì òâåðä øáãá äîéùøä ìéçúäì êéøö äéä ò"öN J
åäéðá J Løúåé øåâùå òåá÷ä éôì øãéñ àìà

לו והולך ונפטר מרבו, פרס שקבל לעבד דומה àìàאחרונות ?ìáé÷ ñøô äæéà ò"öN J
çîùé úàæ ìëáå .åúìéôúá ù÷áî íãàäù äî íéé÷úî ãéîú àìù äìéôúá ïåø÷éò ïàë åãîéì
àåäù øéëäì éãë úàæ äùòå ,ììôúäì åéìò úìèåîä åúáåç íéé÷ àåä éë äðòð øáë åìéàë íãàä
íéäìà úéá J Láåùå áåù ììôúîå øæåç ïëìå .ä"á÷ä íà éë åðåøñç àìîéù éî ïéàå ìë øñç

(á ÷øô ,äìôú)

רבנו משה מן יותר מאריך Jכלום Løö÷ì ùé ãéçé éëøöáå ,êéøàäì ùé íéáø éëøöáN J
à"ùøäî

רבנו משה מן יותר מאריך øáãכלום áçøä .ì ,áì úåîù ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J

שמו להזכיר צריך אין חבירו על רחמים המבקש ÷è"éכל ç"åà ò"åù ìò íäøáà ïâî J

שמו להזכיר צריך אין חבירו על רחמים המבקש ïéàùכל äìéôúä øúåé ìáå÷î äæá"N J
úåëøá úåãâàì øåàéáá ,à"øâ J L"ä"á÷ä ìù åãéá àìà äìéôúä äðúéð àìå åéìò íéðééòî

שמו להזכיר צריך אין חבירו על רחמים המבקש ìàùכל â"ë óã úéðòúá éøä ò"öN J
?êîù äî"."åëéà" äúðòå "?êîù äî" ìàù ä"ë óãá íù ïëå ."äðç éôéúú" ù÷á ë"çà ÷øå "

òãéåäé ïá J Läòøä úà ÷ìñì åà ,äáåè àéáäì äàá äìéôúä íà ÷ìçì ùéå
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שמו להזכיר צריך אין חבירו על רחמים המבקש èôùîìכל íéðéò J

שמו להזכיר צריך אין חבירו על רחמים המבקש íéùãçכל íéãâî ,ñééåå ìàåé ãåã áøä J

בהן שוחה שאדם ברכות íéäìàאלו úéá ,è"éáîä J(ç ,äìôú)

בהן שוחה שאדם ברכות 106אלו 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(é ,äãåáò)

Eá"ò ãì óã

זוקף אינו שוב שכרע, äçåúîמלך ïéãä úãî øúåé ,íãà éðá øàùî äìåãâ åúìòîù ìëN J
éøéàîä J Låéùòîá ùôùôì åãâð

זוקף אינו שוב שכרע, íéäìàמלך úéá ,è"éáîä J(ç ,äìôú)

זוקף אינו שוב שכרע, 178;מלך íéøîàî éèå÷ì ,÷åãö 'ø J(136 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

מכולם יותר משתחוים ומלך גדול שכהן éøéàîäטעם J

אפים על äëøáåקידה äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)(âîø óã)

ורגלים ידים פישוט זו השתחוואה ארצה", לך "äöøà"."להשתחוות äìîäî úàæ åãîìN J
ìöà åîë ,äàååçúùä éðéðòá äøåúá íéîãå÷ä íé÷åñôäî äéàø àøîâá åàéáä àì òåãî øåàéáå

âé ÷"ñ é ,æì úéùàøá ,äîéîú äøåú J Løæòéìàå èåì

בן חנינא ר' על אמרו – וזה[משנה] חי זה ואומר החולים על מתפלל שהיה דוסא
בפי תפילתי שגורה אם וכו' יודע? אתה מניין לו, אמרו äòèמת. íàù åøîà éøäåN J

ç"ø äéäù éàãå .åéçìåùì òø ïîéñ äæ éøä àåä øåáéö çéìù íàå ,åì òø ïîéñ äæ éøä åðåùìá
àìì åéôá "åúìéôú äøåâù" íà àåä åéãéáù ïîéñä àìà .åðåùìá äòåè àìå åúìéôúá äôé ïéåëî

á÷òé ïåéò J Láåëéò

ת"ח אבל מנכסיו, ת"ח ולמהנה וכו' לת"ח בתו למשיא אלא נתנבאו לא הנביאים כל
וכו' ראתה לא עין ùåçäעצמם ïéàù ,úåìëùåîá ÷ø åøëù ïéà úåìëùåîá ÷åáãå ÷ñåòäãN J

ìë íéàéáðä åàáð åéìò ,åá èìåù ùåçäå ééîùâ øáã ,åéñëðá àåäù ,ç"ú ÷éæçîä ìáà .åá èìåù
å ,åë àø÷éå ,äîëç êùî J Líéâùåîä íéðéðòå íéùçåîä úåìåîâ

לת"ח בתו 41למשיא 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(è ,äøåú)

וכו' ראתה לא עין הבא לעולם אבל המשיח, לימות אלא נתנבאו לא הנביאים Jכל
æJå úåëìä ç"ô äáåùú 'ìä ,í"áîø

בו התנסה שכבר מה רק ולהבין לתאר יכול שהאדם הוא לדבר ההגיוני ההסבר המלקט: אמר

שהרי האשה, של לידה מעשה תחושת היא מה בדיוק להבין יכול האיש שאין וכמו בחושיו. וחש

אדום בין ההבדל מה מלידה להעיור להסביר יכולת שום לנו שאין וכמו כזו, תופעה עבר לא מעולם

שנגיע עד הבא, עולם טיב הוא מה להבין אפשר אי כך אלו, צבעים חש לא הוא מעולם כי לכחול,

שם
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בלבד מלכיות שיעבוד אלא המשיח לימות העוה"ז בין ìåñéù÷אין ãáìá åúðååë ïéàN J
,ìàðáøáà é"ø J Lìàøùéì íéãáòåùî åéäé úåéëìîä ìëù äæî øúåé àìà ,ìàøùéî úåéëìî ãåáòéù

úåéåëìî ãåáòéù àìà åøîà íðîàå ä"ã æ ÷øô ,éðùä ïåéò ,åëìî úåòåùé

המשיח 3לימות ,íùä úåøåáâ ,ì"øäî J(äðåùàø äîã÷ä)

משיח לימות ימינו בין אין Lìàåîùåשמואל: áø ìù úåèéùä 'á ïéá äî øåàéá úåëéøàN J
'ãäîáå ;èñøJäðø úåà÷ñô ,èôJàô 'îò à"ç ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J

:âë óã íãøèùîà(ãåã úéá)

משיח לימות ימינו בין אין àéäשמואל: ,äúéòá äìåàâä íà .íé÷ãåö ìàåîù íâå áø íâN J
,íééçä øùâ ,é÷ñðé'ö÷åè ìëéî ìàéçé áøä J Líéñð ìù êøãá äéäú "äðùéçà" íàå .òáèä êøãá

âô 'îò â"ç(æé ,ãë øáãîá ,"íééçä øåà"á åøå÷îå)

אל נתנבאו לא הנביאים וכו'כל ראתה לא עין עצמם צדיקים אבל תשובה, לבעלי א
ã ÷øô ,äáåùú ,íéäìà úéá ,è"éáîä J

וכו' ראתה לא עין עצמם צדיקים אבל תשובה, לבעלי אלא נתנבאו לא הנביאים כל
úð÷ú ,ïäëä ÷åãö 'ø J Líé÷éãöä ïéðòì ïéáå àáä íìåò ïéðòì ïéá ,úå÷ãåö úåùøãä éúùN J

;11 óã â à÷ñô ,ïéáùä(13 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

וכו' ראתה לא עין עצמם צדיקים אבל תשובה, לבעלי אלא נתנבאו לא הנביאים כל
íééç áøä J Lïåøñçå äìòî ùé úçà ìëì ,äáåùú éìòá ìùå íé÷éãö ìù ,úåìòîä éúùN J

øãðìãéøô(øìñã åäéìà áøä åáø íùá)öøJèôø 'îò ,äøéçáå äðåîà á"ç ,íééç éúôù ,

ראתה לא "עין גמורים צדיקים אבל תשובה, לבעלי אלא נתנבאו לא הנביאים כל
זולתך" äîאלהים .éîùâå éðôåâ íäìù íøëù ïëìå äáåùú éìòáá øáâ éðôåâå éîùâ çëN J

à"ùøäî J Lìåãâ éðçåø øëùì åëæé íéøåîâ íé÷éãö ïë ïéàù

תשובה 157לבעלי ,50 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(ã ,äáåùú :à ,òéø úáäà)

תשובה áìúúלבעלי 'éñ á"ç æ"áãø ú"åù J

תשובה ùלבעלי íäN Jíéìåãâ äæáå .ä÷åùúä úà íéùáåë ë"ôòàå íááìá ä÷åùú äøøåòúð
;ì à÷ñô ,æ"ëú 'îò â"ç ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J Líé÷éãöäî íä

ãôù óã íãøèùîà 'ãäîáå(àöú 'ô óåñ)

תשובה ã"éלבעלי ùåøã ,íéãçà íéøáã ,à"ãéç J(è"ðø óã ,úåãäé 'öåä)

ראתה לא "עין גמורים צדיקים אבל תשובה, לבעלי אלא נתנבאו לא הנביאים כל
זולתך" éðòאלהים úçðî J("øðì êåøò" øáçîî)úéá áøç úòî íðîà íàå ä"ã ,éãå÷ô úùøô ,

åðùã÷î(â øåè ,á øåè àî óã)

תשובה úåìåòôלבעלי ïòîì ,ïúîöåò ìëá úåòøä åéúåãî ìëá ùîúùî éë øúåé ìåãâ àåäN J
ìåàù éøáã J L÷éãöä ìöà øñç äæå .úåáåèä
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תשובה âðJèî,לבעלי 'îò úåëøá ìò ,ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Läáçøäá øåàéáN J
ñôãðá

עומדים תשובה שבעלי úùøôåמקום ;à"ò óåñ æò óã ,æö øòù ,àöú úùøô ,÷çöé úãé÷ò J
ã÷Jâ÷ 'îò ,÷ øòù ,íéáöð

עומדים תשובה שבעלי íéìåãâמקום íä íéøåîâ íé÷éãö àìà ,úåòéãä 'á ïéá ú÷åìçî ïéàN J
øå÷ç ,úåøîàî 'é ,åðàôî ò"îø J Lòøî øåñá øúåé íéìåãâ íä äáåùú éìòáå ,äùòå íå÷á øúåé

à ÷øô ã"ç ,ïéã

לעמוד יכולים אינם גמורים צדיקים אפילו עומדים תשובה שבעלי øáåãîNמקום J
úåéëæì úåëôäð åéúåðåãæ æàå äáäà úîçî äáåùúá øæçù(.åô àîåé)äùò úååöîì óñåðáù ïåéëå

÷éãöä ìù åéúååöîî øúåé àåä ìëä êñá éøä ,åëôäúðù úåðåò úåëæ íâíòáøé øîà äîì äæá øàéáå)

á÷äìåëôäð åìà ìë äáåùúá áùùëå ,ìàøùé ìëì àéèçäå àèç éøäù ãåã ïî óéãò àåäù ïã éë ,ùàøá éî ä"

äáäàî äáåùúá úøæç àìù àúìéî éàìâéà ,ãåáë úáéñ úîçî áåùú íà øîåìë "êá øåæç" 'ä åì äðò ?úåéëæì

(úåéëæë êì åáùçéé àìå"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,úåøîàî 'é ,åðàôî ò"îø J L

עומדים תשובה שבעלי èéמקום ÷øô óåñ 89 ,íùä úåøåáâ ,ì"øäî J

עומדים תשובה שבעלי úåéðåöéçמקום úåáéñ ãöî àìå ,åìù ïåöøä çë äæá çéëåî éëN J
æî ÷øô â"ç ,äìåòä úøåú ,à"îø J Låúå÷ãöì åîøâù

עומדים תשובה שבעלי çøéìמקום ìùîð äáåùú ìòáå ,ùîùì ìùîð ÷éãö éëN Júøòä)

(øåàå êìåä éøîâì íìòð äéäù éøçà íâå ,ìãâå êìåää :è÷ìîäúøåú ,à"îø J Lçøéì ìàøùé åìùîð ïëìå
ñ ÷øô â"ç ,äìåòä

עומדים תשובה שבעלי íàמקום ìáà .ãáìá äáùçîá äøéáò åãéì àáù éîá øîàð äæN J
à"ùøäî J Líéøåîâä íé÷éãöä ìù åæî äìåãâ åúìòîù øîåì äù÷ ìòåôá àèç

לעמוד יכולים אינם גמורים צדיקים אפילו עומדים תשובה שבעלי øáåãîNמקום J
ìáà .äîéìù äáåùúá åáù ãéîå ,øöéä íäéìò øáâå úååöîäî úçàá åâùù íéøåîâ íé÷éãöá
'øì ,øùéä øôñ J Läáåùú éìòáî øúåé äìåãâ íúìòî íìåòî åàèç àìù íéìåãâ íé÷éãö úîàá

éðååéä äéçøæ(íú åðáøì úåòèá ñçåéîä øñåî øôñ)æ"áãø ú"åù ;éøéùò øòù ,(áìúú 'éñ á"ç)à"øâ ;
(á"ò ãì úåëøá ìò ,íòåð éøîà)ç"åà ò"åùì à"øâä øåàéááå(ä ÷"ñ âð 'éñ)

עומדים תשובה שבעלי úåçåìמקום éðù ,ä"ìù J Léâéìô àìå àãç øîà øîå àãç øîà øîN J
.åì óã íãøèùîà 'ãäîá ;æñù à÷ñô ,åñ âì÷ 'îò à"ç ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáäúìéçú)

(ïéðééò ïéôìà ä"ã ,ìåãâä úéá

עומדים תשובה שבעלי ùáãמקום úåøòé J(å"è ùøã ,ãôø 'îò à"ç)

עומדים תשובה שבעלי éîמקום ìáà 'åëå áùå äø÷îá äøéáò åãéì àáù éîá øîàð äæN J
ò"åùì øåàéáá à"øâ J Løåîâ ÷éãö úìòîá åðéà äáåùú äùòù ô"òà ,íéáø íéîé åàèçá ãîòù

øùéä øôñ íùá ,âð 'éñ ç"åà(à ÷øô óåñ ,ãåé øòù)äéçøæ 'øì úîàá àåä ìáà íú åðáøì ñçåéîä
éðååéä
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עומדים תשובה שבעלי ÷çמקום ,æ÷ 'îò ,íòåð éëøã J

עומדין אינם גמורים צדיקים עומדין תשובה שבעלי îòèùמקום ïåéë éë äæì íòèäN Jå
øúåé äáåøî íøëù ïëì .äáåøî íúçøèå ,úååöîä íéé÷ìå ùåøôì íäéìò äù÷ øåñéàä íòèíåôì")

(ä ÷øô óåñ ,úåáà ,"àøâà àøòöíééç úøåú J L(à"ò èö óã ïéøãäðñ ìò)ééçå àøîç ;âî ïéøãäðñ ìò)

(ñôãðá ãò÷ óã ,"åøöé úà çáåæä ìë" ,á"ò

עומדין אינם גמורים צדיקים עומדין תשובה שבעלי "éìòáמקום ìù øãâä ø÷éòN J
øãòäì áåø÷ àåä äîë øéëî àåäå ,äòðëää àéä "äáåùúúìéçú ,äáåùúä øòù ,"úåááìä úåáåç")

(ä ÷øôìòáå äîåãá ÷áãð äîåãä éøä ,"åúåðúååðò íù åúìåãâ íå÷îá" øîàð ä"á÷ä ìòù ïåéëå .
øåîâ ÷éãö àåäù íãàî äøéúé åúìòî äæáå .ä"á÷äì øúåéá áåø÷ àåä ,äåðò ìòá àåäù äáåùúä

íéä ééà J Løáùð áì åì ïéàå(çåø ìôùå àëã úàå ä"ã à"ò ä äèåñ ìòå ,ïàë)

עומדין תשובה שבעלי àåäמקום äáåùú ìòá íà ïðçåé 'øå åäáà 'ø ïéá ú÷åìçîä áåùéN J
,äáäàî äáåùúá øæåç àåä íà éë ,úåòéã é÷åìéçì íå÷î ïéà úîàáå .êôéäì åà ,÷éãöäî ìåãâ

úåéëæë åéúåðåãæ éøä(á"ò åô àîåé)÷éãöäî óéãò àåäù éàãåá äæáå(åäáà 'ø úòãëå)ìò óñåð éë ,
íéáåèä åéùòî.÷éãöä ìöà úîéé÷ äðéàù äìòî ,úåéëæì åëôäðù íéîãå÷ä åéúåðåò íâ úåôøèöî

'ø úòãëå ,åðîî óéãò ÷éãöä éàãå ,úåââùë ÷ø íä åéúåðåãæå ,äàøéî äáåùúá øæåç àåä íàå
"ùàøá éùé ïá ,ùàøá éî" à"ò óåñ á÷ ïéøãäðñ ìò øðì êåøò J L!ïðçåé

עומדין אינם גמורים צדיקים עומדין תשובה שבעלי äáåùúáמקום øæçù øáåãîN J
úåéëæì úåëôäð åéúåðåãæ æàå äáäà úîçî(.åô àîåé),äáø äçîùå ÷ùçá åéúåðåò äùòù ïåéëå

úåáäìúäå ÷ùç åúåàá åéúååöî ìë íéé÷î ÷éãö ìë àì ìáà .úåëæì åì êôäð äæ èäì íâíäá)

(åéúåðåò òùøä òöá,äàðìåôî áéì äéøà 'ø ø"åîãà J Låéìò äøúé àéä äáåùú éìòá úâøã ïëìå ,
äéøà ìå÷(ç"ð÷ú ,õòøà÷)"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,

עומדין תשובה שבעלי éãö÷מקום éøô ,÷åãö 'ø J('ç ùâéå 206 à"ç)ãñ÷ 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ;

עומדין תשובה שבעלי èôùîìמקום íéðéò J

עומדין תשובה שבעלי íéä,מקום úåéìâøî J Lêåøà ïåéãå ,åäáà 'øë äëìääù úåçëåäN J
ãé à÷ñô à"ò èö óã ïéøãäðñ

בענביו המשומר יין זה ראתה? לא עין äøåúäמאי úåãåñì éåðéë àåä "ïéé"N Jìò à"øâ)

(ì ,ãë éìùî"àöú éúàî äùãç äøåú" àåáì ãéúòì éë ì"æç åøîàå .(â ,âé äáø àø÷éå ùøãî)øîåìë
åäæå .éðéñá åðì äøñîðù äðùé äøåúá íä íéìåìë ,íéùãç íäù ô"òàå .íéùãç úåãåñ åìâúé

ïééì ïåéîãä(ùãç)íéáðòäî(ïùé)éò J Låá ìåìë äéä ,ïùéäî äðåù àåäù úåøîìùåäéìà ï

בענביו המשומר יין זה ראתה? לא עין ãåãמאי áøä J Líéøàáî ìù áø õáå÷ àéáîN J
íéùãç íéãâî ,ñééåå ìàåé

בענביו השמור ø÷יין úåìâúäì íéãéúòå ,àøáðù íåéî íãàì åìâð àìù íé÷åîò íéøáãN J
øäæ J Làáì ãéúòì(äì÷ óã ,à"ç)

בענביו השמור éøéàîäיין J(390 ç ,á ùôð áéùî ,äáåùúä øåáéç)
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בענביו השמור äéòãåé.יין áì úçîùî àéäù äøåúä úîëçì ìùî àåäå .áìä úà çîùî ïééN J
íéøåîù íä äçîùäå ïééä åúåà ,äúéîäå íéåãîå íéòâô ,áöòå úåàìú ùé äæä íìåòáù ïåéë ìáà
éùåøéô ,à"áùøä éùåãç" J L"åéáðòá øåîù" ïééãò àåäù åøîà äæì .ïãò ïâá ãéúòä áöî øåáò

àð 'îò ,à"ðùú úðù ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåä ,ïîãìô áéì äéøà áøä é"ò êåøò ,"úåãâää

בענביו השמור 61יין úååöîä ìò äùøã ,ì"øäî J("äìåâä øàá" óåñá ñôãð)úéùàøá ,äéøà øåâ ;
áð à÷ñô ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî ,äá÷ðä âøäå ä"ã àë ,à

בראשית ימי מששת בענביו השמור Jיין Lïåùàøä íãà àèç éðôìî ,øçà âåñî ïééN J
à"ùøäî

בראשיתיין ימי מששת בענביו åîòèהשמור âô àìù ,"åéáðòá" øîåì å÷ééãù íòèäN J
íìùä ç"ìö J Líéøîùä øãòä éðôî äèéçñä éøçà

בענביו השמור éãö÷יין éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J(9 'ç íéøáã ,84 'ã úåãìåú)

בענביו השמור úòãיין éøåòéù ,êàìá äãåäé óñåé áøä J(77 à"ç ,æìè)

בענביו השמור òãéåäéיין ïá J Lúåãåñ íéçðåî äøåúä éèùô êåú êë ,ïéé ùé áðò êåúáù åîëN J

בענביו השמור äøåúäיין êåú äøúñäá ïîæä ìë çðåî äéäù äìâúé ãéúòä ìù äùãç äøåúN J
åäéìà ïéò J Låðéãéá úòëù

הגן" את להשקות מעדן יוצא י)"ונהר לחוד(פסוק וגן לחוד ì"æçעדן òåãî ò"öN J
"ïãòá ïâ íéäìà 'ä òèéå" åð÷åñôî àìå ,øçåàîä øçà ÷åñôî äéàø åàéáä(ç ÷åñô)Läæì áåùéäå

çë ÷"ñ ç ,á úéùàøá ,äîéîú äøåú J

דוסא בן חנינא ר' אצל חכמים תלמידי שני שגר גמליאל, רבן של בנו שחלה מעשה
רחמים עליו ùàøåלבקש ìàøùé àéùð ,ìàéìîâ ïáø éðô ìò àðéðç éáø ìù åúåôéãò äî ò"öN J

äçåð íå÷îä çåø ,åðîéä äçåð úåéøáä çåøù ìë" àðéðç 'ø éôá øåâù øîàî ùé àìà ?ïéøãäðñä
"åðîéä(â ,úåáà)øîåìë "øîåà äéä àåä" äçéúôä éøáã ìò íéùøôîä øáñä éôëåäáéñî ìëá

,úåéøáì çåð úåéäì õîàî ìë äùòù ïåéëå .äéîåôá àìâøî ãéîú äúéä åæ íéîëç ùâôî ìëáå
äî .àôøúäì éåàø åðéà äìåçä íà åìéôà ,åúù÷á 'ä àìîéå åðîéä äçåð íå÷îä çåø éë éàãå
äøî ÷åøæ ,íéîøá êúåàéùð âåäð" íéé÷ì áééç äéä åìù äøøù éðôîù ìàéìîâ ïáø ïë ïéàù

"íéãéîìúá(á"ò â÷ úåáåúë)òùåäé 'øå ÷åãö 'ø ãâð ãéô÷ä ïëìåìò é"ùø ïééò .á"ò æë úåëøá)

(éàî÷ éôé÷ú ä"ã á"ò àé ïéøãäðñåäåøéáòäù àéä àãáåò .åðîéä äçåð úåéøáä çåø äúéä àìå
íãà ïéà éë ,íéîëç éãéîìú éðù à÷åã çìùå .àðéðç 'ø ìù åúìéôú ìò øúåé êîñ ïëì .åúåàéùðî

è÷ìîä ì"ð J Läååìî àìì ãåîìâ íéëøãá úëìì éåàø áåùç

נביא בן ולא אנכי נביא àéáðלא àì ä"ã ,åäéðá J Lùãå÷ä çåø ìù ïéðò àåä "àéáð ïá"N J

שפתים" ניב "בורא שנאמר בפי, תפלתי שגורה úçðîאם J Läæä ÷åñôäî åùøã ãöéëN J
éðò("øðì êåøò" øáçîî)ùøãîá àúéàã äî äáåùúä ïéðòá øîåì ùé ãåò ä"ã óåñ ,êìéå úùøô ,

(ã øåè ì÷ óã)
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בפי תפלתי שגורה áéøאם à÷ñô ,÷éãöä ú÷ãö ,÷åãö 'ø J

וכו' זכאי בן יוחנן ר' אצל תורה ללמוד שהלך דוסא בן חנינא בר' íåùîNמעשה Jäî
ìéìâá øâ àñåã ïá ç"ø éë øåøá àìà ?äæ èøô ïàë åðì åøôñìàåîù éøáãá êë ìò úåøå÷î ïééò)

("äîëçä øöåà"á àöîð øôñä ,179 'îò ,å"ù úðù ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåä ,"ìéìâä õøà" ,ïééì÷ãåîìì òéâäå
éøäå "?êîî ìåãâ àðéðç éëå" äìàù ïðçåé 'ø ìù åúùà .íåøãáù äðáéá éàëæ ïá ïðçåé 'ø ìöà
,ìàéìîâ ïáø ìöà äøøåòúð àì åæ äìàùå !ãéîìúä àåäå áøä äúà !êìöà äøåú ãåîìì àá àåä

è÷ìîä ì"ð J Låìöà ãåîìì åéìà àá àì àðéðç 'øù

דוסא בן ר"ח אצל חכמים תלמידי שני ù"ééòושגר ?ãçàá éã àìå íéðù òåãî ò"öN J
á÷òé ïåéò J Läæì áåùé

אותם שראה חנינא)כיון לעלייה(ר' Làøäåéìעלה ùùç éë ,íéàåø éðôì ììôúäì äöø àìN J
ç"ú 'á øâéù ä"ã ,òãéåäé ïá J

ממך? גדול הוא וכי אשתו åìא"ל íéëéøö åéäå øåáéö éëøöá ÷ñåò äéä éàëæ ïá ïðçåé 'øN J
à"ùøäî J Lúåéøáä ìò ãéîú ììôúäì éàðô åì äéä àìå ,äøåú ãåîìúì íéáø

אמרו והרי תפילה. בדברי להאריך יכול היה שלא תמיד" "להתפלל דבריו ביאור המלקט: (תוספת

ריקם" חוזרת תפילתו אין בתפילתו, המאריך "כל סגולה ע"ב)חז"ל לב שמדובר(ברכות אפילו ולכן .

נענות) זכאי בן יוחנן ר' של תפילותיו היו תמיד לא בבנו,

ממך? גדול הוא וכי אשתו ù÷áìא"ל äìòá äðô øùàë óëéú êë åì äøîà àì òåãîN J
úá àìà ?ç"øîìáà .äìéôúá åéúåáùçî æëøì ìåëé åðéà åøòöå åìåáìá úîçî éë äáùç äìéç

åúðååë øñåç úîçî àìù äðéáä ,ìéòåé àì "íåéä ìë åéëøá ïéá åùàø çéðä åìéà" øîàùë ë"çà
òãéåäé ïá J Läðòð åðéà

המלך לפני שר ואני המלך, לפני לעבד דומה åøæì÷הוא êéøö äéä úåàéùðä ãåáë éðôîN J
íéãéîìúá äøî(á"ò â÷ úåáåúë)à÷ñô ,äèéù÷ äàî ,åðàôî ò"îø J Làëãðå øáùð áì êôéä åäæå

áð

המלך לפני עבד והוא המלך, לפני שר אני דוסא, בן ור"ח זכאי בן יוחנן ìòר' à"øâ J
èùô ã"ò â ,à øúñà

המלך לפני עבד המלך, לפני שר דוסא, בן ור"ח זכאי בן יוחנן úåìôùר' ùéâøî ãáòN J
íé÷ãåá ïëìå ,øùë éðàå .øäî øúåé úìá÷úî åúìéôú ïëìå "äæáú àì íéäìà äëãðå øáùð áì" .çåø
.åúìéôúì úåðòì éåàø àåä íà åîöò åá ÷ø íé÷ãåáå ãáìá "ãáò"ë àåä ùøôì øùôà ãåòå .éøçà
éúãîéìå éåàøë íúåà éúçëåä íà ,íéãéîìúäå øåãä úà éúð÷ú íà éøçà íé÷ãåáå øù åîë éðà ìáà
øúá éèå÷éì"á àáåî ,á÷òé ìäà ,àðáåãî á÷òé 'ø J Lúéðòð éúìéôú ãéîú àì ïëìå .éåàøë íúåà

"éèå÷ì

המלך לפני עבד המלך, לפני שר דוסא, בן ור"ח זכאי בן יוחנן çöé÷ר' éåì 'ø ø"åîãà J
ú÷åç 'ô ,éåì úùåã÷ ,áå'öéãøáî

המלך לפני עבד המלך, לפני שר דוסא, בן ור"ח זכאי בן יוחנן ìåàùר' éøáã J
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המלך לפני עבד המלך, לפני שר דוסא, בן ור"ח זכאי בן יוחנן ìòר' äðåîî àåä øùN J
äðùéå ïéãä ìò øúååéù êìîäî ù÷áì åì äàé àìå ,íéøùéîå ÷ãö éôì ìòôé ìëäù ,éøåáéöä øãñä
ìåëé àåä ïëì ,éøåáéöä øãñäå íéøçà ìò àìå ,åîöò ìò ÷ø éàøçà ãáò ìáà .èôùîä úãîî

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,íéîëç ãåáë J Lïéãä úãîî øúååìå øåáòì êìîä úàî ù÷áì

המלך לפני עבד המלך, לפני שר דוסא, בן ור"ח זכאי בן יוחנן áùçðר' äøåúá ìåãâN J
"åøåùé íéøù éá" áéúëãë ,"øù"(æè ,ç éìùî)"íéùîç øù" ïëå(à"ò ãé ;à"ò âé äâéâç)ìáà .

"ãáò" àø÷ð äìéôúá 'ä úà ãáåòä(á"ò åè÷ ïëå á"ò àé÷ á"ç øäæ)L

המלך לפני עבד המלך, לפני שר דוסא, בן ור"ח זכאי בן יוחנן øáã,ר' ÷îòä ,á"éöðä J
èë ,ë øáãîá

המלך לפני עבד המלך, לפני שר דוסא, בן ור"ח זכאי בן יוחנן ìåãâר' øù íðîàN J
äî íéðåò ãáòì ìáà ,øúåéá÷òéì úîà ,àñéì ã"áà á÷òé 'ø J Løúåé ø

המלך לפני עבד המלך, לפני שר דוסא, בן ור"ח זכאי בן יוחנן øùר' úâøãáù éîN J
ãáòä ìáà .åúìéôúá øéöôî åðéàå ,äáåèì åæ íâ éàãå åúìéôúì äðåò åðéà 'ä øùàëù ïéáî äøåúä

éø 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,÷åãö 'ø J Läðòðù ãò ììôúîå êë ìë ïéáî åððéà

המלך לפני עבד המלך, לפני שר דוסא, בן ור"ח זכאי בן יוחנן Líéùåøéôר' äòáøàN J
J ;òãéåäé ïá J

המלך לפני עבד המלך, לפני שר דוסא, בן ור"ח זכאי בן יוחנן ãåñ,ר' ô"ò íòè ãåòN J
åäéðá J L"äìôú" úàø÷ðä ,úåëìî úãîá æçåà ãáòäù

חלונות שם שיש בבית אלא אדם יתפלל ìëúñîאל àåäù ,åáì ïéåëéù åì íéîøåâùN J
é"ùø J Lòðëð åáìå íéîù éôìë

בבית לדור לאדם "טוב פז, דף ואתחנן, פרשת סוף לאריז"ל, המצוות" "שער עיין המלקט: (נ"ל

בנפלאותיו ויביט לשמים עיניו יגביה ורגע עת בכל שתמיד כדי הרקיע נגד פתוחות חלונות בו שיש

אנוש מה וכו' אצבעותיך מעשה שמיך אראה "כי המלך דוד שאמר וכענין וארץ. שמים בבריאת ית'

תפקדנו" כי אדם ובן תזכרנו ד–ה)כי ח, מחכים(תהלים זה וענין וכו'. נבוכדנצר בענין שאמרו וכענין

רואה כאשר לבאר נ"ל עכ"ל. בכך" עצמו וירגיל יתמיד אם בלבו, וטהרה ה' יראת ומכניס האדם

קצת ויש ענוה. מקבל מיד ואפסותו, עצמו קטנות את לכך ומשווה העצומים, המרחבים את אדם

אות ושאלו ילד כשהיה אביי של ממעשיו לכך לביתראיה מחוץ לצאת וטרח הקב"ה, יושב היכן ו

השמים על ע"א)ולהצביע מח גדולתו)(ברכות ניכרת מקטנותו כבר כי שם אמרו ומזה

חלונות שם שיש בבית אלא אדם יתפלל øúåéאל åúòã áùééúú øåàä úééàø é"òù éðôîN J
äðåé åðáø éãéîìú J Léåàøë ïéåëì ìëåéå

חלונות שם שיש בבית אלא אדם יתפלל äéäùאל åîë ,íéìùåøé ïååéëì íéðåô åéäéùN J
ìàéðã ìöà(àé ,å)"íéëøçä ïî õéöî úåðåìçä ïî çéâùî" 'ä ìò øîàð äæ ìòå ,,á íéøéùä øéù)

(èë ÷"ñ 'ö 'éñ ,"íééçä óë"á àáåäå á"ò èð óã á"ç øäæ J L
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משנה" "כסף הביא כן לחלונות, צריכים לא לרבים כנסת בבית כי בתשובה כתב (הל'והרמב"ם

ה"ו) פ"ה לרביםתפלה יחיד בין חילק לא בשו"ע אבל בשמו.

בבקתא דמצלי מאן עלי äëøáåחציף äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

בבקתא דמצלי מאן עלי àחציף ,ç íéøéùä øéù ìò ,äøåú ìù äðø ,á"éöðä J

בבקתא דמצלי מאן עלי íòèäåחציף ,úåðåìç ùéù íå÷îá ììôúäì ùéù åøîà äæ éðôì éëN J
úåðåìç åì ïéàå äò÷áá àåä øùàë ìáà .íéìùåøé ìåî ììôúéù éãë äæìòãé ãöéë ,íéìùåøé ìåî

åäéìà ïéò J L?åôåâ ïååëé ïàì

בבקתא דמצלי מאן עלי 3חציף úáù à"ç ,÷éãö éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J

חטאיה דמפרש מאן עלי åéðôìחציף èøôì øúåî ,ï÷úì ãöéë íëçäî äöò ìàåùä ìáàN J
à"ë ,íéãéñç øôñ J Låéàèç

חטאיה דמפרש מאן עלי åãåáëחציף äæ ïéà éë óåöç àåä ,íéáøì òéãåîù éîá øáåãîN J
à"ùøäî J L'ä ìù

Eäì óã

האדמה' פרי 'בורא מברך הוא הארץ פירות Jעל L?'õøàä éøô àøåá' åëøáé àì òåãîN J
æé ÷øô ,äãåáò 128 à ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî

האדמה' פרי 'בורא מברך הוא הארץ פירות Jעל L?'õøàä éøô àøåá' åëøáé àì òåãîN J
íéðéò çúô ,à"ãéç

האדמה' פרי 'בורא מברך הוא הארץ פירות åîëעל 'õøàä éøô àøåá' åëøáé àì òåãîN J
øåãëá íéðåîèä úåçåëä ìëì ììåë íù àåä õøàN J L?õøàä ïî íçì àéöåîä' íçìä ìò íéëøáîù
ìàøùé 'ø J Lìåãâ äðæä çë åá ïåôö ïéàå ì÷ ïåæî àåä äîãàä éøô ìáà .íçìì ãòåéî ïëìå ,õøàä

â à÷ñô å"ô úåëøá ,äðùîä ìò ìàøùé úøàôú ,õéùôéì

אכילה אחרי 128ברכה 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(æé ,äãåáò)

אכילה אחרי äîëçברכה êùî J(é ,ç íéøáã)

היין על אלא שירה אומרים ÷íéà"אין àì÷ àîøàì éåãáåò ìë àäã"N J(èì â"ç øäæ)ïëå .
"ãåñ àöé ïéé ñðëð"(.äñ ïéáåøéò)"äøåúì íéðô 'ò êë 'ò åðåáùç ïééù íùë" ãåòå .øáãîá ùøãî)

(â"é äáøïéëøáî ïéàå ïééä ìò àìà ïéùã÷î ïéà" ãåòå .(ïåæîä úëøá)"ïééä ìò àìà(.æ÷ íéçñô).
àúééøåàã àúååãç ïééã ,ïééä ìò åäøëæ(ù"ééò .äö â"ç øäæ)L

מעל ברכה בלא הזה העולם מן הנהנה êøáîäכל äî øåàéáå ,äëøáä ïëåú àåä äî øåàéáN J
æò øòù ,êì çìù úùøôá ïëå ;á"ò âë óã ,ãò øòù ,àùð úùøô ,÷çöé úãé÷ò J Láåùçì áééç

à"ò åî óã
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מעל וכו' הנהנה וכל ברכה, בלא מעוה"ז שיהנה לאדם éëאסור ,íéøîàî éðù åøîàN J
øåñàì éðù øîàî àá ïëìå ,êøáî åðéàå êøáì òãåéù éîì ÷ø àåä øåñéàäù òîùî äéä ïåùàøäî

'ä õôç ,øèò ïá íééç 'ø J Lãîìéå êìé ?äùòé äî .êøáì òãåé éúìáä ìò íâ,úåúëñî ìò)

(á"öú ,íãøèùîà"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî

ברכה בלא מעוה"ז שיהנה לאדם äàðäאסור ìá÷ øáë éë á"äåòì åøëùî åì ïéëðî æà éëN J
åòáíéëðî ïéà æ"éòå ,íééðòì ä÷ãö úðéçáá äðúî ìá÷ íãàäù çëåî äëøáä é"ò ìáà .æ"ä

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,÷çöé éðéò J Låøëùî

ברכה בלי עוה"ז מן éהנהנה ,ç íéøáã ,ééçá åðáø J

ברכה בלי עוה"ז מן 120הנהנה 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(ãé ,äãåáò)

ברכה בלי עוה"ז מן 293הנהנה íùä úåøåáâ ,ì"øäî J(ãñ ÷øô)128 íééç êøã ;åì ïú ,â"ô)

(åìùîJ ;193 ìåãâä úáùì äùøã úìéçú ,ì"øäî ;

ברכה בלי עוה"ז מן àîèהנהנה ïòîì" â ,ë àø÷éå ,äéøà øåâ ,ì"øäî J Lèøåôî øåàéáN J
'å à÷ñô ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî ,"éùã÷î úà

מעל ברכה, בלי עוה"ז מן à"çהנהנה ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J
.èô óã íãøèùîà 'ãäîáå ;ãîø à÷ñô ,äëù óã(úåëìää øåàéá éðôì ,äìéëà úùåã÷ ,úåéúåà øòù)

Eá"ò äì óã

אביו "גוזל שנאמר ישראל ולכנסת להקב"ה גוזל כאילו ברכה בלי עוה"ז מן הנהנה
כד)ואמו" כח, äæî(משלי òðîðäå .íìåòä úàéøáì äðåùàø äáéñ ùéù äãåî êøáîä éëN J

.åéáàî ìæåâ àø÷ð äæ .íéîùáù åéáàá äãåî åðéàå ,òáèä úåçåëì åà úåìæîì ìëä úà ñçééî
úà úéçùî êøáìî òðîðä éøä ,ïåæî øñç íìåòäå "åúòá éðâã éúç÷ìå" ùðåò àá äæ éðôîù ïåéëå
êåøò ,"úåãâää éùåøéô ,à"áùøä éùåãç" J Låîàî ìæåâ àø÷ð äæå ,áåèä äðîî òðåîå äîåàä

äðJãð 'îò ,à"ðùú úðù ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåä ,ïîãìô áéì äéøà áøä é"ò

ישראל ולכנסת להקב"ה גוזל כאילו ברכה בלי עוה"ז מן íøèהנהנה ,äëøáä éðôì éëN J
òôù úåãéøåî úåëøáä éë .íé÷åì úåøéôäù ,ìàøùé úñðë ìæåâå .åðîî úç÷ì úåùø íãàì 'ä øñî

à"ùøäî J Lèáð ïá íòáøé åîë úåòéèðá õöå÷ì äîåã êøáìî òðîðä ãöéë øåàéáå .íìåòì

ישראל כנסת אלא אמו îéâ'אין àåä ,500 àéøèîéâá úéôåñ 'ê øùàë ,"êîà" úìî éëN J
à"ùøäî J Lìàøùé

ברכה בלי עוה"ז מן à'הנהנה à÷ñô å"ô úåëøá éîìùåøé ,åäéìà úãâà J

ברכה בלי עוה"ז מן éìùîהנהנה ìò à"øâ J Läëøá äëéøö àéäå ,äìëì äîåã æ"äåò éëN J
ãë ,çë

ברכה בלי עוה"ז מן ç,הנהנה íéøáã ìòå ;øáã áçøä ä ,á úéùàøá ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J
è ,à íéøéùä øéù ìòå ;àé ,ç íéøáã ìòå ;â
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ברכה בלי עוה"ז מן çôøהנהנה 'îò á"ç ,øñåîå äîëç úòã ,øéîî íçåøé 'ø J

ישראל כנסת "אמך" הקב"ה, זה àåáî;"אביך" ,80 íéøîàî éèå÷ì ,÷åãö 'ø Jøä 'ãäî)

(12 'îò ,äëøá

נבט בן לירבעם הוא חבר ברכה בלא מעוה"ז íéæéøëîהנהנה äëøáä úøéîà é"ò éëN J
ðì ïúðå 'äì àéä õøàäù äðåîàòéôùîä àåä 'äù äðåîàä úåãåñéá õö÷î êøáî éúìáä ìáà .å

"éèå÷ì øúá éèå÷éì"á àáåî ,òùåäé úìçð J Líãà éðá éëøö ìò çéâùîä àåäå

בעיתו" דגני "ולקחתי כתיב רמי: פפא בר חנינא יא)ר' ב, דגנך"(הושע "ואספת וכתיב
יד) יא, שאין(דברים בזמן כאן מקום, של רצונו עושין שישראל בזמן כאן קשיא לא ?

מקום של רצונו עושין "éðâã"ישראל íà ,àø÷îä ïåùìá æîøð äæåN J(íéîù ïâã)"êðâã" åà
íéä ééà J Lãáìá íãà éðá ìù

ב') מקום(בפרשה של רצונו עושין ישראל שאין äùøôבזמן úìéçúá áéúë éøä ò"öN J
øàù ìë íéîéé÷îù ô"òà ,úåòéá÷á äøåúá íé÷ñåò íðéàù àìà ?"åòîùú òåîù íà äéäå" åæ

ïéãîò é"ø ïåéìâ J Lúååöîä

ב') מקום(בפרשה של רצונו עושין ישראל שאין íéðòðבזמן íä øåáéöá úàæ ìëáåN J
á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà á÷òé 'ø J Líäéðéáù íé÷éãöä úåëæ úîçî ,'ä ïåöø íéùåò ïéà åìéôà

ב') מקום(בפרשה של רצונו עושין ישראל שאין éãö÷בזמן éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø Jà"ç)

('å øäá 192 'îò â"ç ;'ä à÷ñô ,øäá 190 'îò â"ç ;'â êì êì ,34J35 'îò

ב') מקום(בפרשה של רצונו עושין ישראל שאין éìáåבזמן úååöîä äùòîá íé÷ñåò éëN J
äîëç êùî J Lãåîìú(íëááì ìëá ä"ã âé ,àé íéøáã)

ב') מקום(בפרשה של רצונו עושין ישראל שאין íéùøôîäîבזמן äáøä ãåòå à"ùøäîN J
íà äéäå" ìéçúî éøä ?íå÷î ìù åðåöø íéùåò ïéà äéðù äùøôá éë øîåì øùôà ãöéë íéù÷î
àì" éë øåáñ éøä àåäå ,é"áùø àåä äæä øîàîä ìòá éë õøúì äàøðå ?"éúåöî ìà åòîùú òåîù

"äìéìå íîåé êéôî äæä äøåúä øôñ ùåîé(ç ,à òùåäé)íéáöå÷ íä íà ïëìå .íáúëë íéøáã íä
äøåú J L"íå÷î ìù åðåöø íéùåò ïéàù" øãâá íä ,õøà êøã é÷ñò ãåòå íäéúåãù úà ãåáòì ïîæ

äë ÷"ñ ãé ,àé íéøáã ,äîéîú

ארץ דרך מנהג בהם çהנהג ,à ,íééçä ùôð J

ארץ דרך מנהג בהם æîהנהג ,áì íéøáã ,äîëç êùî J Làø÷îäî äæì øå÷î ãåò àéáîN J

חרישה בשעת חורש ù"ééòאדם J L:èö úåçðîá é"áùø úèéùì ïàëî äøéúñ ùé éë ò"öN J
úåçðî ìò åðøåàéááå ;åäéìà ïéò ;à ÷"ñ åîø ã"åé "óñåé éëøá" à"ãéç ;"á÷òé ïåéò" úåçðîá

è"ö

צאנכם" ורעו זרים íéøáã"ועמדו ,øáã ÷îòä ,á"éöðä Jâ"ç éøôñ ìò á"éöðä ÷îòå ;âé ,àé
'å á÷ò ,àñ óã
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בידם עלתה ולא יוחאי בר שמעון כר' עשו íéøåîâ,הרבה íé÷éãö íä íéèòî ÷øù ïåéëN J
"íéèòåî íäå äééìò éðá éúéàø" é"áùø øîàù åîë(á"ò äî äëåñ)êîúñäì íãà ìëì ïéà ïëìå

à"ùøäî J Låúñðøô úâùäá õøà êøãî òðîäìå äæ ìò

בידם עלתה ולא יוחאי בר שמעון כר' עשו ùáãהרבה úåøòé J('ä ùøã ,æò 'îò á"ç)

בידם עלתה ולא יוחאי בר שמעון כר' עשו íäøáàהרבה ïéá äî äàååùää åîë äæN J
óøùðå ïùáëì ìôðù ïøä ïéáì ,ìåöéðå ùàä ïùáëì ìôðù(çì ,äáø úéùàøá ùøãî)íäøáà éë .

'äù úòã ìò äùò ïøä åúîåòì .ñð åì äùòé àì 'ä åìéôà ,íù úåîéù úòã ìò åìéôà åùôð øñî
úåîé éë íãà" ùôð óåøéçá ãîì é"áùø .äøåú ãåîéìá êë .ñð åì äùò àì 'ä ïëìå åúåà ìéöé
êøãá åéìà àåáúù åúñðøô ìò àåä êîåñ éë úòã ìò ìáà íåéä ìë äøåú ãîåìä ìáà ."ìäàá

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,äùî éùà J Lñðì éåàø åðéà ,ñð

מינייכו äðéðçבמטותא úù÷á ïàë ùé àìà ?ééáà éøáã ìò àáø óéñåä äîN Jàúåèîá" ïåùì)

(:ä äâéâçá åîë "åëééðéîúåãùä ìåáéî êìîä ñî ìèáîù úåëìîì åéìò åðéùìéù øùôàùàáá)

(.åô óã àòéöîã ,äë àø÷éå ,äëøá úôñåú J Lììë "éàî÷ åæçúú àì" ïëì .úåùôð úðëñ äæá ùéå

ותשרי ניסן 291ביומי íééç êøã ,ì"øäî J(äøåú ìù äëøã àéä êë ,å"ô)

תשרי וביומי ניסן ìביומי äðååëäN Júåôå÷úíéøåòù øéö÷ éë .ãáìá íéùãåçì àìå ,éøùúå ïñéð
á÷òé ïéò ìò ,ïúéà úáäà J Lãáìá ãçà ùãåçî øúåé àåä íéèç øéö÷ ë"çàå

קבע תורתם ראשונים, 20דורות 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(ã ,äøåú)298 íééç êøã ;,å"ô)

(õøà êøã èåòéî

קבע תורתם ראשונים, áéùדורות 'îò á"ç ,øñåîå äîëç úòã ,øéîî íçåøé 'ø J

קבע תורתם ראשונים, ïáדורות J L'äîéé÷úð äæå äæ' ïëå 'äàøå àá' :íééåèéáä úåãåàN J
òãéåäé

Eá"ò åì óã

שווים ופריו עצו טעם àåáìפלפלין, ãéúòìå .êë úåéäì íéëéøö åéä úåðìéàä ìë äìéçúáN J
òãéåäé ïá J L"ùîùä úçú ùãç ìë ïéà" íéé÷ì ,êë ãçà ïéî íìåòá øéàùäå .êë úåéäì åøæçé

Eæì óã

וברך קפץ לברך, עקיבא לר' רשות גמליאל רבן òãéåäéנתן ïá J L?"õô÷" ïåùì òåãîN J

כרבים הלכה ורבים Lúåáéúäיחיד éùàø ìù ãåñ ô"ò äøéîùì äìåâñë ,åæ ïåùì à÷åã øîàN J
òãéåäé ïá J

Eçì óã

éøéàîäהמוציא J Lç"ú àåäù øëéð çñåðä êåúîN J
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øäæהמוציא éøòù ,úåéìâøî ïáåàø áøä J

Eèì óã

וברך äëøáåקפץ äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

אלא כועס אני המלגלג על לא כועס, אני המלגלג על אלא כועס אני המברך על לא
כועס אני המברך åúåçëåðáעל ãçà äðâúé àìù éãë ,åøéáç úåçëåðá àìù ãçà ìë íò øáéãN J

éðùä ìò ñòåëù ùéçëä ãçà ìëì íâå .éðùä ìù(íåìùä éðôî äðéù)íò ãçàä èèå÷úé àìù éãë
á÷òé ïåéò J Léðùä

כועס אני המלגלג על à"ùøäîלא J Lñòëä éðôåà éðù øåàéáN J

כועס אני המלגלג על òãéåäéלא ïá J L?åðåùìá êéøàä äîìN J

Eá"ò èì óã

משנתך ושלמה אתה שלום לו, אמר שלמן. לו, אמר שמך? מה ליה, øéàîאמר éáøN J
íãà ìù åîùá ÷ãåá äéä(á"ò âô àîåé)åùôð éôåà ìò äøåî åúãéìá íãàì ïúéðä íùä éëà"éø)

(313 óã øáãîá úìéçú ,ç"îùú úðù ,íéìùåøé 'ãäî ,à"øâì åäéìà úøãà ìò ,÷çöé øàá ,øáçåøîà ïëå .
"êìéî ïéàãñçå êîù àãñç"(à"ò æ ïéèéâ)ïéøãäðñá ïëå(á"ò å)íéòãåé åéäé" øîàù èôùåäé ìò

(íéèôåùä)óã æ"ò ìòå ;á"ò çì àîåé ìò "òãéåäé ïá" áúë ïëå .é"ùø ù"ééò "íéðã íä éî úà
è÷ìîä ì"ð J Léðåìô íéøîåàå ä"ã àé úéðòú ìòå ;é

מצוה מיניה ואתעביד 143הואיל óã ,åðáúëù äîî ä"ã ,éøéàîä J

מצוה מיניה ואתעביד úöáå÷îהואיל äèéù J

Eî óã

לבהמתו אוכל שיתן קודם שיאכל è,אסור íéãáò 'ìä í"áîø J Líéãáò ììåë äæ ïéãN J
ç

לבהמתו אוכל שיתן קודם שיאכל øôñאסור J Låúîäáì íãå÷ íãàä ,äééúù ïéðòìN J
é ÷"ñ ,æñ÷ ç"åà ò"åùì íäøáà ïâî ÷ñô ïëå .à"ì÷ú ,íéãéñç

לבהמתו אוכל שיתן קודם שיאכל Låúîäáìאסור íãå÷ ìëàé ,øòö íãàì ùé íà ìáàN J
íééçä øåà J(èé ,ãë úéùàøá)

מלח אכול אכילתך, כל á"òאחר áö àî÷ àáá J Lúåìçî éðéî â"ôì äàåôø åæN J

היה חטה הראשון אדם שאכל çö.עץ â"ç øäæ Jïúîá äèç ïáø÷å ,çñôá íéøåòù ïáø÷ ìò)

(äøåú
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מלברכך עברתי à"ùøäîלא åéìò äù÷äå .úåøùòîå úåîåøú úùøôä ìò êøáì 'éô é"ùøN J
äéøà øåâ ïééò àìà ?ïðáøãî ÷ø ïä úåëøá éøä(ì"øäîì)úà çáùì àåä ïéðòäù âé ,æë íéøáãì

Läáäà êåúî 'ä

מחזיק אינו מלא מחזיק, ריקן כלי ודם בשר מדת ודם, בשר מדת הקב"ה כמדת שלא
è"ì íìåòá íéâùéää éðéðò å÷ìéç íéø÷åçäN Jãò ÷ø êë àåä "áøò" úðåëú ."ìéòåî ,áøò ,áå

,ï÷éø" àø÷ð äæå .âéùäù äîá âðåòå äàðä åì ïéà øáë íúåà âéùäù éøçà .åöôç íãàä âéùéù
ïä ,äéúååöîå äøåúä ãåîéìî äðäðä íãà ,ä"á÷ä ìù åéúåãîá ìáà ."÷éæçî åðéà àìî .÷éæçî
Lãåò "÷éæçî àìî" :øîåìë .âéùäù éøçà êøãä êùîäá åì úåáéøò íâå ,âéùäù éðôì åì úåáéøò

à"ò åî äëåñ ìò ,ìåàù éøáã J

מחזיק מלא הקב"ה, êàמדת .ïåéòá íâ çéìöéå ÷éæçé ,àñøéâ àìî øöåà íãàì åì ùé íàN J
òãéåäé ïá J L?ïåéò åì äéäé ãöéë ,àñøéâäî ÷éø àåä íà

תשמע לא שוב לבבך יפנה ואם בחדש. תשמע בישן, תשמע אם תשמע, שמוע Jאם
âé ,àé íéøáã ,äéøà øåâ ,ì"øäî

מחזיק מלא כלי הקב"ה, éæçé÷.מדת àì àìî ïëìå ,íå÷î ìù çèùá àöîð éîùâ øáã éëN J
à"ùøäî J L÷éæçî àìî íâ àìå .íå÷î ìù øãâ åìöà êééù àì éðçåø øáã ìáà

מחזיק מלא äàøéî,כלי àåä ÷éø íàå .äîëç ÷éæçú ,'ä úàøé àìî àåäù ùôðä éìë íúðååëN J
òãéåäé ïá J Läîëç åá ïéà íâ

הראשון אדם ממנו שאכל äçîùאילן àéáî ïéé ;äìëùäì íéîøåâ íéèçN J.äàøîì ãîçð)

("íãàúé éë ïéé àøú ìà",éùôðä ,éìëùä éðéðò íéîëç ú÷åìçîá ùéå .úååàú ù÷áì íøåâ äðàú ;
205 íééç êøã ;170 'â úåãâà ,ì"øäî J Léðôåâäå(ãåáëå äåàú ,äàð÷ ,ã"ô)

הראשון אדם ממנו שאכל ø÷éòáאילן àéä ,äéä õò âåñ äæéà íéîëçä ïéá ú÷åìçîäN J
çðø 'îò ,è"ñô â"ç äìåòä úøåú ,à"îø J Làèç íéåñî àèç äæéàá

הראשון אדם ממנו שאכל ÷îאילן óã ;èö à÷ñô ,ä÷ óã á"ç ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J
:èì÷ óã íãøèùîà 'ãäî ;èé÷ à÷ñô óåñ(äìãáä úëøá ãåñ ,úáù)

היה גפן הראשון אדם ממנו שאכל úåòéãáאילן ìëùä áåáøò éàãå àåä ,ïéé ééåúù úðéçáN J
úùøô ,÷çöé úãé÷ò J Läæ úìåæå åúìåëéá åà åúçâùäá åà åúåàéöî úåúéîàá ÷åô÷ôäå úåéäìàä

à"ò åë óã ,èð øòù ,éðéîù

היה גפן הראשון אדם ממנו שאכל íãàäאילן ãòåéî äéäù ïåéë ìáà .íéëçî ïééä éëN J
øåîùä ïéé åäæå ,àáä íìåò ãò äæ ïééî úåðäéì ïîæä ïéà ïëì ,åúðéá ìò ïòùäì åì ïéàå ,õéîçäì

éðò úçðî J Låéìà ìùî àåä ïééäù ,ìëùäî ïåæéå éðçåø íãàä äéäé æà .åéáðòáêåøò" øáçîî)

("øðìäåöîä êùîä ì"é ãåò ä"ã ,àöú úùøô ,(à øåè ,ãë÷ óã)

היה חטה הראשון, אדם ממנו שאכל õò?אילן äðéà äèçå "õò" àø÷îá áåúë éøäå ò"öN J
,íééç úøåú J Làåáì ãéúòì äéäéù åîë ,úåà÷ñåìâ àéöåî äúéäù àìà ?äìéëàì äéåàø äðéà íâå

îåà äãåäé 'ø ä"ã 'ò óã ïéøãäðñ ìòäéä äèç ø
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היתה חטה הראשון אדם ממנו שאכל éøôäùאילן éðôî àìà ,äáåâä éðôî "õò" àø÷ð àìN J
÷éãö éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J Líãàä úòéâé àìì ìãâ('à ,èáùá å"è ,75 á"ç)

היתה, תאנה הראשון אדם ממנו שאכל נתקנואילן éãëבו åøùá ìò íéðàú éæøæ äìòäN J
ä"ã ïàë ïéøãäðñáå ;íéðàú éøéæøæ åìòä ä"ã ,çé ïéáåøéò ìò íééç úøåú J Léåðéòå øòö ìåáñì

åð÷úð åá ,åì÷ì÷ù øáãá

נתקנו בו היתה, תאנה הראשון אדם ממנו שאכל éöòìאילן äðàú éöò åç÷ì ïëìåN J
á"ò ò óã ïéøãäðñ ,íéä úåéìâøî J Líãàä éàèç ï÷úì ïáø÷ íéáéø÷î åéìò ,çáæîá äëøòîä

â à÷ñô

נתקנו בו היתה, תאנה הראשון אדם ממנו שאכל åøøáאילן ïëì ù"àøäå é"ùø ô"òN J
'ò óã ïéøãäðñ ìò ,øùéä øåà J Lçáæîä ìù äëøòîì äðàú éöò

היה תאנה וכו' היה חטה וכו' היה גפן הראשון אדם ממנו שאכל õòîאילן ìëà íãàN J
äøåú éèùô ãåîéìì ìùî àåä ìàèéå íééç 'ø éô ìò .òøå áåè úòãä'îò ,"íééç õò" øôñì äîã÷ä)

(æäøåúì æîø àåä ïéé íâ ïëì .("øãîñä çúô ïôâä äçøô" ,æ ,äáø íéøéùä øéù ïééò)æîø äèç ïëå .
,äøåúìóéñåéå" ,ïâã úéæë ìëàéù éúîî àåä ,òø çéø åá ïéà åìéôà åúàåöî íé÷çøúî ÷åðéú äæéàì øåòéù)

(á"ò áî äëåñ ."áåàëî óéñåé úòãäøåúì æîø äðàú ïëå .øîàðù äøåúì äôöé íåìçá äðàú äàåøä")

(à"ò æð úåëøá ,"'äéøô ìëàé äðàú øöåð'è÷ìîä ì"ð J L

Eá"ò î óã

אינה מלכות בה שאין ברכה כל וכו' ברכה אינה השם, הזכרת בה שאין ברכה כל
á"òברכה âë óã ,ãò øòù ,àùð úùøô ,÷çöé úãé÷ò J Läæá ïåéòøä ùåøéôN J

אינה מלכות בה שאין ברכה כל וכו' ברכה אינה השם, הזכרת בה שאין ברכה כל
íéäברכה ééà J Läæá ïåéòøä ùåøéôN J

Eá"ò àî óã

דפרזלא "íéìâøנגרא :é"ùø áúë ïàëå ."úåòéñô :àìæøô" ùøéô à"ò æð àî÷ àáá ìò é"ùøN J
àìù ïåöø éäéå .êéôî äøåú éøáã òîùàå ããåð äúàù íå÷î ìëá êéøçà êìà øîåìë ."ìæøá ìù

Lêéøçà úëììî óééòúà

דפרזלא é"àìנגרא ÷éìñ àðåðîä áøN J(:áò â"ç øäæ)äáø àøáâ äéäå(.äëø óã à"ç øäæ)áøå .
äøåúä ÷îåòì íéëåæ íù ,àðåðîä áø éøçà êìéùë é"àá äëéìää ìò ììôúä ìááá äéäù àãñç

úéùàøá ùøãî)(ã ,æè äáø"ìæøá äéðáà øùà õøà" àéä ìàøùé õøàá íù éë "àìæøô" øîàå .
(.ã úéðòú)òãéåäé ïá J Là"èñ ìù íéöéøò øîæì éãë

Eáî óã

ברכה חכם לתלמיד ìãáðä,תיכף ìëùä åá ùé ç"ú .ìãáðä ïåéìòä íìåòî äàá äëøáä éë"N J
49 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J L"íìåòì äëøá àéáîä àåä ïëìå(àé ,äøåú)
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ברכה לת"ח äîåãתיכף åðéà ïë íà ìáà "åúéáá åçéøàîå åéìà åáéø÷îä" ùøéô é"ùøN J
àìå ,ïîæá óëéú íäù ,íéãé úìéèð ìùå ,äìéôúì äìåàâ ìù ,äèéçù ìù "óëéú"ì äæ "óëéú"
åîåé÷áå äøåú åãåîéìá ãéî äëøá åîöò ìò øøåòî ç"ú éë ùøôì øùôà àìà ?íå÷îá óëéú

íéä ééà J Lúéòáèä úåìãúùää éøçà àá ìòåôá äëøáä ìù åùåîéî ÷ø ,úåöîä

ברכה חכם לתלמיד øáãתיכף áçøäá ä ,èì ïëå ;æë ,ì úéùàøá ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J

" בגללך"(נחשתי)שנאמר ה' ל,כז)ויברכני ה'(בראשית "ויברך מהכא אימא בעית ואי
יוסף" בגלל המצרי בית ה)את לט, àîéà(בראשית úéòáéà ìòá ÷ôúñä àì äî íåùîN J

äùòî àåäå ,ùåçð ìù êøãá ïáì øîà ïåùàø ÷åñô àìà ?óñåð ÷åñôå àéáäå íãå÷ä ÷åñôá
á÷òé ïåéò J Läøéáò

" יעקב] [אצל בגללך"(נחשתי)שנאמר ה' ל,כז)ויברכני אימא(בראשית בעית ואי
יוסף" בגלל המצרי בית את ה' "ויברך ה)מהכא לט, ôúñä÷(בראשית àì äî íåùîN J

êøáúðù øàåáî àì á÷òé ìù ÷åñôá éë ?óñåð ÷åñôå àéáäå íãå÷ä ÷åñôá àîéà úéòáéà ìòá
êøáéå 'åëå åúéá ìò åúåà ãé÷ô æàî éäéå" ãéî äëøáä äúøù óñåé ìöà ïë ïéàù äî ,óëéú ïáì

"éøöîä úéá úà 'ä(ä ,èì úéùàøá)íéðéò çúô ,à"ãéç J L

יהושע" "ילקוט בשם לקוטי" בתר ב"ליקוטי תירוצים שני עוד ברוקלין,ועיין רבינוביץ, השיל יהושע (ר'

ישראל"תרצ"ג) ו"ברכת תרמ"א), ורשא, מערלנדר, ברוך חיים (הרב

" בגללך"(נחשתי)שנאמר ה' ל,כז)ויברכני ה'(בראשית "ויברך מהכא אימא בעית ואי
יוסף" בגלל המצרי בית ה)את לט, àîéà(בראשית úéòáéà ìòá ÷ôúñä àì äî íåùîN J

àéä éðù ÷åñôå ,íãå øùá ìù åúòã àåä ïåùàø ÷åñô àìà ?óñåð ÷åñôå àéáäå íãå÷ä ÷åñôá
è÷ìîä ì"ð J Läøåúá ä"á÷ä ìù åúåãò

Eá"ò âî óã

נהנית שהנשמה 57דבר úååöîä ìò äùøã ,ì"øäî J("äìåâä øàá" óåñ)

הריח זה ממנו? נהנית שהנשמה דבר ìáàאיזהו ,çéøä ùåç ùé úåéçå úåîäáì íâ íðîàN J
à"ùøäî J Lçéøä íöòî äàðä íùì àì ìáà .ïåæî ùôçì åà äøéîù íùì íäì ùîùî äæ

נהנית שהנשמה דבר איזהו יה". תהלל הנשמה "כל שנאמר הריח? על שמברכין מניין
הרי זה àìáחממנו? äðäðäù éðôî àåä äðäð íãàù äî ìò äëøáä áåéçù éðôî ÷ôñä äìòN J

äìéòî äæá ïéà éøä çéø ïéðò ïéðòáå ,ìòî åìéàë äëøá(à"ò åë íéçñô)íìùä ç"ìö J L

יוסף עובדיה לר' ישראל" "מאור עיין זה, על להקשות שיש והקושיות

כלבנון טוב ריח שיתנו ישראל בחורי éøåçáעתידים íéãéúò" :á÷òé ïéò úñøéâ ô"òN J
"ïåðáìë áåè çéø åðúéù àèç íòè åîòè àìù ìàøùé(á"ò àë ïéáåøéòá ùøåôî àåä ïëå)çéøä ïéðò .

éìòáå íéáåùç íäå íøöé úà íéùáåëä íéøåçáä åìà ìò äøåî çéøäå .íé÷çøîì óãåð àåäù
128 á"ç íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Líìåòá òãåð íúåàéöîå ,úøàôú(â ÷øô ,øöéä çë áéúð)
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כלבנון טוב ריח שיתנו ישראל בחורי éøåçáעתידים íéãéúò" :á÷òé ïéò úñøéâ ô"òN J
"ïåðáìë áåè çéø åðúéù àèç íòè åîòè àìù ìàøùé(á"ò àë ïéáåøéòá ùøåôî àåä ïëå)çéøä ïéðò .

àèåç åðéàå êøëá øãä ÷ååø ìò æéøëî ä"á÷ä êë .íé÷çøîì óãåð àåäù(à"ò âé÷ íéçñô)åäæå
åäéìà ïéò J Lçéøä

כלבנון טוב ריח שיתנו ישראל בחורי éøåçáעתידים íéãéúò" :á÷òé ïéò úñøéâ ô"òN J
"ïåðáìë áåè çéø åðúéù àèç íòè åîòè àìù ìàøùé(á"ò àë ïéáåøéòá ùøåôî àåä ïëå)ïáåîN J

"çéøä úà äìèð äøäèä" íøîàî ô"ò(à"ò çî äèåñ).çéøä çë çúåôî ,äøäè ùé øùàë éë
.àúéðåðéçã àçéø àðçéøåî ì"à äéøá äáø àúà 'åëå àúéðåðéçã àúøîåú çëùà àðåä áø" ù"îë

êá ùé äøäè ,éðá :äéì øîà("êìöàî çéøä ìèá àì êëéôì :é"ùø ùøéô)àáåî ,òùåäé èå÷ìé J L
"éèå÷ì øúá éèå÷ì"áàáåî úåëøáá ïàëå ,íéøçà úà çéøîù øáåãî äèåñá àøîâá éë ò"ö :è÷ìîä øîà)

(÷éãöä ìù åôåâî çéø àöåéù

מרתת דהוה ãöéëåחזייה .äð÷éæá ïéáå äîëçá ïéá ,áø ïî ìåãâ àåä àééç 'ø éë ?ãçô äîìN J
àá àééç 'øå ,äãåòñä úìéçúá íù äéä áø éë ,åúåà ãáéë éáøå ?åðîî ìåãâù éî éðôá áø êøáé

òãéåäé ïá J Lïàë íéøëæåîä íäéúåîù øãñî êëì äçëåääå .óåñä úàø÷ì

וניזוק רואה 122,לאחד, íééç êøã ,ì"øäî J(äìéìá øåòéðä â"ô)

אש לכבשן שיפול לו á"òנוח 'é äèåñ ìò à"ùøäî J

ברבים חברו פני ילבין åøôñáואל ,íéãâî éøô J Lùééáîì óñåðá íéðù ?íéáø íä äîëN J
"úååöî ìù ïøëù ïúî"(ä äøé÷ç)îî äéàø ãåòåN ;àá÷åò øî äùò(á"ò æñ úåáåúë)ãåã áøä J L

á"ò âî úåëøá ìò ,íéùãç íéãâî ,ñééåå ìàåé

לת"ח גנאי דברים 90ו' óã ã ,à äáåùúä øåáéç ,éøéàîä J

לת"ח גנאי דברים 55ו' 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(âé ,äøåú)

לת"ח גנאי דברים á÷òéו' ïåéò J Líãà ìë øàùì àìå íëç ãéîìúì ÷ø íéøåñà åìà íéøáãN J

לת"ח גנאי דברים äñâו' äòéñô òéñôé ìà ä"ã òãéåäé ïá J

בשוק אשה עם יספר åúáאל íâ åôéñåä ë"çàå ,àèéùôã àúìéîë åúùàá åøéäæäù íòèN J
åúùà àéä åìéôà ä"ã åäéðá J L?åîà úà åøéëæä àìå .åúåçàå

בקרובותיו בקיאים הכל שאין בשוק, אשה עם יספר åúáאל ,åúùà åèøéô äîìN J
òãéåäé ïá J L?åîà úà àìå ,åúåçàå

גסה פסיעה יפסיע לא éøéàîä,אף J Lúáù ìù úéùôð äçåðîì ìîñ æà ùé ,ùåãé÷á àôøúîN J
á"ò âé÷ óã úáùì

גסה פסיעה יפסיע לא øñçéאף øùàë åéøçà åððøé éë ?ç"ú ãçåéîá äæá åøéäæä òåãîN J
Lãçåù ç÷ì éë ä÷ìðù åéðéò øåàîòãéåäé ïá ;åäéðá J
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אדם של עיניו שבמאור מת"ק אחד נוטלת גסה òñåôäפסיעה ïëå äôå÷æ äîå÷á êìåääN J
åúîëç àåä íëç íà øäéúîä ìë" ù"îë åúîëç åðîî úìèåð ,àøäåé êøã øîåìë ,äñâ äòéñô

"åðîî ú÷ìúñî(á"ò åñ íéçñô)àøåáä úåàéöîá áåù øéëéù ,úáù ìéì ùåãé÷á åéìà úøæåçå .
úáù ìù êëåìéä äéäé àìù" åøîà ïëìå .åéðôì çåø úåñâ âåäðì åì ïéàù øéëéå íìåòä ùåãéçáå

"ìåç ìù êëåìéäë(á"ò âé÷ úáù)çòø øîàî ,íéøôà úåììåò J Láèéä øéëî íãàä æà éë

אדם של עיניו שבמאור מת"ק אחד נוטלת גסה íéùòðäפסיעה íéùòî .ïàë ùé æîøN J
é"ò äàá úòãä áåùé úøæçå ."íãà ìù åéðéò øåàî" àø÷ðä àåäå ,úòãä áåùé íäá ïéà úåæéæôá

éèå÷éì øúá éèå÷éì J Låéùòîá ïðåáúäì ìåëéå äçåðî åì ùé æà ,úáù ìéì ùåãé÷

שמשי דבי ÷â"éבקידושא 'éñ ,äáåùú éøòù ,íéðåàâä úåáåùú J

שמשי דבי éàðåøèðבקידושא íùá øåèä éôìå .ïééäî äúåù ,äðåé åðáø éãéîìúå é"ùø éôìN J
åéðéò éáâ ìò ïééä çéðî ïåàâ(ùîî íëåúá àìå)L

שמשי דבי בקידושא ליה à"ùøäîומהדר J Lïéòä êåú ïéé çéðäì äðååëä ïéàN J

שכינה רגלי דוחק כאילו אמות ארבע אפילו זקופה בקומה "àåìîהמהלך ä"á÷ä éëN J
"åãåáë õøàä ìë(â ,å äéòùé)æòø øîàî óåñ ,íéøôà úåììåò J Läìåãâå äåàâ äúàé ãáì åìå

שכינה רגלי דוחק כאילו אמות ארבע אפילו זקופה בקומה øéëäìהמהלך êéøö íãàäN J
åîúåçù ä"á÷äì áø÷úé ãöéë ,äæ øáã çëåù íàå .ïåìãçì áåø÷ àåä äîëå ñôàë åëøò äîë

íéä ééà J L?úîà

שכינה רגלי דוחק כאילו אמות ארבע אפילו זקופה בקומה âäåðהמהלך åðéà øîåìëN J
àéäù äðéëù ÷ìñî åîöò äæáå ,åéùòî ìëá çéâùî 'ä ïéà åìéàë âäåð ,åàøåá éðôî äàøéá

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,íéîëç ãåáë J Läçâùää

פנ"ב, תחילת ח"ג נבוכים, במורה רמב"ם כדברי נוהג אינו זקופה" בקומה "המהלך המלקט: (אמר

כישיבתו בביתו, לבדו כשהוא וכו' ותנועותיו האדם ישיבת "אין או"ח, שו"ע בתחילת רמ"א ע"י ומובא

וכו') פיו" והרחבת דיבורו ולא גדול מלך לפני כשהוא ותנועותיו

Eãî óã

גינוסר áëפירות à÷ñô çö ,äáø úéùàøá J L"íéøù úåðéâ" ìù ïå÷éøèåðN J

גינוסר äìéëàáפירות åâéìôäù íéîëçä ìò íéîòôì åðéúåáø åøîàù äîá æåðâä ãåñä ïéáúN J
íéçñôá .äæ ìò íúåà åçáùå(à"ò æð).íéîù éùã÷î åñøë àìîéå 'åëå ïðçåé ñðëé äøæòä äçåöù

úåëøááå(à"ò ãî)'øå .àðåéæ íòè àìã òáúùîå ,úâìôåî àîæåâ øáã øñåðéâ úåøéô åìëàùë
àãôéì ïéúéù ìëàã ïåòîù éáøá øæòéìà(á"ò ãô àòéöî àáá)éòö ïéúéù ìëàã ééáàåæ äìéâî)

(á"ò"àùéá éðæ àñéøë àìî" åøîà éøäù ,íéðúáòø åéä àì íåìùå ñç 'åëå(à"ò áì úåëøá)ìáà
ìëåàä ïäëì íéîåãå ,åúåà íéìòîå òøä ïî áåèä íéøøáî åéäù ,íúìéëàá ìåãâ ïå÷éú íéð÷úî åéä
ò"ò ,â à÷ñô ÷ú óã à"ç ,ìåëùà 'ãäî ,ïéãîò á÷òé 'ø øåãéñ J Líéøôëúî íéìòáå íéùã÷á

123 óã äðùé 'ãäî ;ã à÷ñô íù(ïúéåì úãåòñá ùåøãì 'æ äâéøãî ,ïåæîä úëøá)
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גנוסר פירות למיכל יוחנן דר' בתריה אזלינן הוה íåùכי ïéà úåãéñç úãî éôì íâN J
íé÷åúîä äéúåøéôî ìåëàì éãë ìàøùé õøà úåøéôá çáåùî íå÷îì úëìì ùùç åà ÷åô÷ô
ìòå õøàä ìò 'äì úåãåäì ìàøùé õøà áåáéç ìéáùá ,íéîù íùì íúðåë äúéä éàãåáå .íéáåèå
åîù øéúñäì éãëù ,"éç ùéà ïá" øáçî ,ìááî íééç óñåé 'ø ,äîùì äøåú ú"åù J Läéúåøéô

("íééç óñåé" àéøèîéâ "éìçë ìà÷æçé" íúççéú 'éñ

ישראל דארץ "חשיבותא ע"א קמו בתרא בבא על הערתנו עיין ישראל, ארץ פירות שבח על עוד

לן" משמע קא

כהנים אחים והם זוגות òãðפ' éúîå ,àîæåâ øåôéñäù òãð éúî ììë ùéå .àîæåâ ïàë ïéàN J
òãéåäé ïá J Låèåùôë àåäù

שריק דהוה מאפותיהעד דודבא àìåליה øòéù àì åá äéä àìå øúåéá äù÷ äéä åøùáN J
ïåùàø ïäìù ìáä úàöì ìçìåçî åøùá ïéàå íéæåâàå íéã÷ù ïåâë íéðîù úåøéô ìëåàùëå .íéá÷ð
,éáëøä à"ø 'öåä ,íéðåàâä úåáåùú J L÷ìçåé åéìò áåáæ ãîåò íàå ,÷ì÷ìç íå÷î äéäð ïåùàø

á"öù 'éñ

מאפותיה דודבא ליה שריק דהוה úåøéôäîעד ìåëàì åéãéîìú úà çìåù äéä ïðçåé 'øN J
åàéøáä øùàëå .àìâåî åà òöô íå÷îì êùîðù áåáæä êøãå .íé÷æçå íéàéøá åéäéù éãë íää
äîìù íééç áøä J Låúåà áæòå "äéì ÷éøù" åöéìîä êëå ì"ðë áåáæ íäá òâô àì ,íéãéîìúä

äîìù ééç ,íå÷(àëJë 'îò ,è"ôøú ,íéìùåøé)

Eá"ò ãî óã

מגולגלתא ביעתא àúéùîטבא ä"ã òãéåäé ïá J Låæ äëøãäá ùáåìî éøñåî ïåéòø äæéàN J
àúéåèî àúéùî ä"ã ,éñéé÷

וכו' לפת éôìטחול, ùéîùúì íäì øæåò äéäù éôì" íåù úìéëà ïéðòá áúë í"áîøäN J
"íöøàå íäéìëàî(ç"ô óåñ íéøãð ,äðùîä ùåøéô)àøîâáù úåéàåôøä úåöòäù øîåì øùôà .

"íäøáà ïâî" øáëå .íééçá íäéìâøä éôì àéää äôå÷úá ìááá ÷ø ìáà ,åìéòåä(â"ò÷ 'éñ ç"åà)

ïåëì øîéîì åðà ïéëéøö" :íã÷ éðåàâ åøîà êëå ."úåöøàä òáè éôì ìëäå úåéòáèä åðúùð" áúë
"ïåðéà äåöî éøáã àìå ,ïåðåøîà ïåäéðîæá ïåðåæç àîìòã ïéìîå ,ïåðéà àúåñà åàì ïðáøãøöåà")

(.çñ ïéèéâì "íéðåàâää"éáàø ò"ò .(143 óã æ"î÷ úåëøá)åøëæåä àì ãåîìúáù úåôåøúù àéä àãáåò .
éøáãá äøåú éøúñì íéáâùð íéæîø åàöî ãåñä éìòá íðîà .ò"åùå øåè ,ù"àø ,í"áîø ,ó"éøá

Líééç íéäìà éøáã åìàå åìàå .åììä ì"æç

מקטין קטן כל וכו' åúåéîéðôì,טחול òø ìáà íãàä ééç úåéðåöéçì áåè àåäù øáã ùéN J
ïéà ìáà ,òáèä úåëåìäú áåäàì ùéù óà "ïéè÷î ïè÷ ìë" .÷çøúäì ùé íäéðùî .êôéäì ùéå

æñJåñ úåà÷ñô å"ô úåëøá ,äéà ïéò J Líúåîìùì åàá àì ãåò ìë ïäá æåçàì øäîì÷"ñ ù"ééò)

(úôìå ïéãøú ,áåøë ïéðòá ,àòJò

הנפש את משיב נפש éãö÷וכל éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J('ä ,êì êì 38 à"ç)
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החולה את מרפאין דברים íéøáã?ששה äòáù øîà èøôá ìáà ,äùù íäù ììë øîàN J
à"øâä úäâä ;íìùä ç"ìö J L"ùáã" ïàë ñåøâì ïéà àìà(óãä ìò)

Eäî óã

יחדיו" שמו ונרוממה אתי לה' "גדלו קרא דאמר אסי רב אמר מילי? הני (תהליםמנה
ד) לאלהינו"לד, גודל הבו אקרא ה' שם "כי אומר אבהו ג)רב לב, íà(דברים ò"öN J

éëàìîî ù÷á äùî éë äéä áöîä àìà ?íéìäúî éñà áø àéáä äî ìéáùá ,äøåúäî ÷åñô øáë ùé
î éë åúåà åðâé ìàå ,åúøéù éøáã åòîùéù íéîù,øîåçî õåø÷ íãà ïá ÷øå äìòî úåçô àåä äù

íéùôçî åðà úàæ àì ìáà .åéøáãì ïéæàäì íäéìò ïëìå ,íìåòä àøåá úà íéçáùîù àåä ø÷éòä éë
J Líéìäúî ÷åñô àéáä ïëìå .åðéæàéù ÷ø àìå ,çáù åãéâéå íä íâ åôúúùé íéòîåùäù àìà ïàë

íéä ééà

הקורא מן יותר קולו להגביה רשאי המתרגם áåùçìאין íéòîåùä åòèé ìáì äæì íòèäN J
ééà J Líäéìà àøå÷ä éøáã úà øéáòîë ÷ø àåä éë åøéëéå åòãé àìà ,åîöòî íéøáã øîåà àåäù

íéä

בקול יעננו והאלהים ידבר úåðåùìמשה øàùå úéîøàì íâøúî äéä äùîå ,àøå÷ä àåä 'äN J
á÷òé ïåéòå ;úåôñåú J Líãàä éðá ìë åðéáé ïòîì

בקול יעננו והאלהים ידבר ïòîìמשה úåðåùì øàùå úéîøàì íâøú 'äå ,àøå÷ä àåä äùîN J
à"ùøäî J Líãàä éðá ìë åðéáé

בקול יעננו והאלהים ידבר äéáâäìמשה ìëåéù éãë äùî ìù åìå÷á ïåéìò çë ïúð 'äN J
íéðéò çúô ,à"ãéç J Läðéëù ìù åìå÷ åîë úåéäì åìå÷

ברכתיו אחרי אמן àéהעונה ÷øô ,äãåáòä áéúð ,112 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J

יחדיו" שמו ונרוממה אתי לה' "גדלו שנאמר לזמן, חייבים שאכלו ד)ג' לד, (תהלים
לאלהינו" גודל הבו אקרא ה' שם "כי מהכא אומר אבהו ג)ור' לב, òåãî(דברים ò"öN J

úøàåáî íéáåúëäî äéàøäù àìà ?äøåúäî äéàø åàéáäù éðôì íéáåúëî äéàø àéáäì åîéã÷ä
â ,áì íéøáã ,äëøá úôñåú J Løúåé

Eåî óã

טבא יומא עבידנא שקי חריך קטינא מתפח אי אבהו, ר' לגביה על חלש, זירא ר'
ú"åùלרבנן ,ïéåøá øéàî íééç áøä J Läðëñî ìåöéðùë äàãåä úãåòñ úåùòì áåéçä ìòN J

æö÷ óã á"ç ,ùáã úìçð ,õèéùôéì éúáù áøä ;çé óã ,å 'éñ ,íééç úåãìåú

שקי חריך קטינא מתפח ãá÷אי äðä éë åéìò úåëæ øøåòì éãë àìà ?åîù øëæåä àì äîìN J
íéðéò çúô ,à"ãéç J Låá èåìùì ùàä ìëåéù àèç åá ïéàå ,øåðúá åîöò

לרבנן טבא יומא åéôåâñעבידנא é"ò éë áùç" àøéæ 'ø ìù åúåâäðúä ìò íòøúä åäáà 'øN J
á"ð÷ øéàé úååç ú"åù J L"åùôð úåçåë åèòîúð åùôð éåðéòå
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מברך ואורח בוצע, הבית "úëøáåבעל áåúë äøåúá ïåæîä úëøá úåöîá àìà ?ïééðî úàæN J
"êéäåìà 'ä úà(é ,ç íéøáã)íäøãåáà ãåã 'ø J Lúéáä ìòáì úåáøì äàá "úà" úìî

וכ יבוש שלא רצון יהי מברך? Jו'מאי Lúéáä ìòáì çøåàä úëøá ìù íéìîä ìë øåàéáN J
éøçà ,ïåæîä úëøá ,122 óã ,äðùé 'ãäî ;ãöú óã à"ç ,ìåëùà 'ãäî ,ïéãîò á÷òé 'ø øåãéñ

'ã äëøá

Eá"ò åî óã

והמטיב הטוב האבל? בבית אומרים הם çëמה ,à úéùàøá ,ééçá åðáø J

Eæî óã

בדרכים מכבדים éøéàîäאין J Lóåñ øáãì ïéà ë"à éëN J

בדרכים מכבדים à"òאין æì àîåé ìò à"ùøäî J

ממערבא מרבנן האי òãéåäéמדסליק ïá J L"÷åìéñ" ïåùìN J

ממערבא מרבנן האי íäìמדסליק ùé ìàøùé õøà éîëç éë "àáøòîî" úìî ïàë åùéâãäN J
úîçî àìà íäì úéùéà äìòî äððéà éë úàæ èéìáäì íäì ïéà ìáà .úåöøà øàù éîëç ìò ïåøúé

âé à÷ñô æ ÷øô ,äéà ïéò J Lùåã÷ä íîå÷î

טועה אלא אינו מדאי יותר אמן העונה ìáàכל .åéîé åì íéëéøàî ,ïîàá êéøàîä éëN J
õôç íäá ïéàù íéîéì òéâäì øùôà éë ,éàãî øúåé êéøàäì ïéà(äð÷éæä úåìçî ìù úåøö éðôî)J L

à"ùøäî

חטופה ééçáאמן åðáø Jù)(àì ,ãé úåî

יתומה אמן éøéàîäהעונה J

יתומה אמן 111J112העונה 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(àé ,äãåáò)

יתומים בניו יתומה, אמן íñðøôìהעונה úìåëé åì ïéà éë ,åééçá áàä ãåòá äðååëäN J
òãéåäé ïá J Líòééñìå

יתומה אמן èôùîìהעונה íéðéò J

מפיו ברכה יזרוק êøáî.ולא àåä äî ìò åáìá áåùçéù ãò äëøá ìéçúé àìN Jíàåú øáãäå)

óåñ ìò æà áåùçì 'ä íù úøéîà úòá à÷åã àéä äëøáá äðååëä ø÷éòù ,àé ,ç úåëøá 'ìä ,í"áîø éøáãì

(åì äãåî àåä äî ìò ,äëøáä òáèîá"îúú ,íéãéñç øôñ J L

ימיו מאריכין אמן 206העונה ,143 ,112 ,'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J,äðåîà :çé ,àé ,äãåáò)

(à

ושנותיו ימיו מאריכין אמן ïáהעונה J Lúåîëá "åéúåðùå" .úåëéàá åéîé íéëéøàî ,"åéîé"N J
òãéåäé
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בטהרה חוליו אוכל שאינו הארץ úòøöעם 'ìä óåñ ,í"áîø J

וערבית שחרית שמע קריאת קורא שאינו כל הארץ, ÷àøåעם úåçôä ìëì äéä íà éëN J
úö÷îá äøåú ãåîéì íéé÷î äéä òîù úàéø÷(á"ò èö úåçðî ô"ò)Låá ïéà úàæ íâ äæ ùéà äðäå

בניו מזוזה, ציצית, תפילין, וערבית, שחרית שמע קריאת קורא שאינו כל הארץ, עם
ìá÷éù ,íãà ìù åùôðá LàN úåéúåà úðúåð äøåúä éë .åîãå÷ éøáã ìò àøîåç óéñåî ãçà ìëN J
åãâáá íâ ,äæî øúåé LâN ïéìéôú åòåøæå åùàø ìò çéðéù ,åôåâá LáN íéîù úåëìî ìåò åéìò
,÷çöé éðéò J Låùã÷úé åéàöàö íâ ,äæî øúåé LäN ùã÷úé åúéá åìéôà ,äæî øúåé LãN åá ùáåìîù

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî

כ הארץ, תפיליןעם מניח שאינו äéäúל ïòîì" ,ïéìéôúì äìåë äøåúä ìë äù÷åäù éðôîN J
"êéôá 'ä úøåú(è ,âé úåîù)úåáåùú ,ïåàâ éàãåäé 'ø J Låéôá äøåúä ìë åìéàë ïéìéôú çéðîä ìëå

úåîù ìò ,äîìù äøåú ,øùë ìãðî íçðî 'ø ïåàâä éøáã ïééò ;âé÷ 'éñ ,äáåùú éøòù ,íéðåàâä
çé÷Jæé÷ úåøòä âé

בבגדו ציצית לו שאין כל הארץ, åèעם ÷øô äøåúä áéúð 67 à"ç íìåò úåáéúð ,ì"øäî J

פתחו על מזוזה לו שאין כל הארץ, äøñçעם ,à"ò áë äèåñá äìéá÷îä àéâåñá ìáàN J
Låæ äøåù

תורה לתלמוד מגדלם ואינו בנים לו שיש כל הארץ, ìéçðäìעם àéä äøåúä ø÷éò éëN J
.äøåú ìù äëøò ïéáä àì ,úàæ úà ïéáî åðéà áàä íàå .çöð úåøåãì äúåà,ã íéøáãá ùøåôî äæå)

(éJèL

מזוזה ציצית, תפילין, שמע, קריאת לו שאין כל הארץ, éøòùעם ,íéðåàâä úåáåùú J
â"ð÷ ,äáåùú

מזוזה ציצית תפילין ק"ש הארץ, á÷òéעם ïéò ìò ,óñåé õò J

ת"ח שמש ולא ושנה קרא אפילו הארץ, äèåñìעם éøéàîä J Läðùù äî ïéáî åððéà éëN J
à"ò áë

תחליפ בר מנשה לרב אזמין דלא äîëçאשכיב êùî J(âé ,áë àø÷éå)

והשלימו עבדו ושחרר עשרה מצא ולא הכנסת לבית שנכנס אליעזר בר' מעשה
דרבים מצוה בעשה, עובר עבדו המשחרר כל וכו' והאמר הכי? עביד והיכי וכו' לעשרה

é"ùøשאני J Läùåã÷á íúáåç éãé íéáøä àéöåäìN J

ישראל" בני בתוך "ונקדשתי דכתיב כ', אות כאן, ברא"ש מבואר המלקט: לב)אמר כב, (ויקרא

מפורש וכן עשה. מצות היא בציבור קדוש" קדוש, "קדוש, שאמירת מבואר עשרה. לזה וצריכים

מרגליות)בזוהר ראובן להרב זהר, ניצוצי עיי"ש ע"א צג דף (ח"ג

לעשרה משלים 54קטן ìàøùé çöð ,ì"øäî J(ç ÷øô)
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שאפילו הראשונים, עשרה עם וימנה שיזכה כדי הכנסת לבית אדם ישכים לעולם
כולם כנגד שכר עליו קבל אחריו באים ìëמאה ,íéðåùàøä äøùò åìà ïéá åìéôàåN J

,ïéã øå÷ç ,úåøîàî 'é J Läøùòä íúåàî åéøçà íéàáä åìà ãâð øëù ìá÷ì äëåæ íäéðéá íãå÷ä
ãé ,á

מצטרפים וארון Jתשעה Lä"á÷ä øîåìë ,"äàøð åðéàå äàåø ãçà" úåáéú éùàø "ïåøà"N J
íéðéò çúô ,à"ãéç

מצטרפים ושבת íòåðשנים éøîà ,à"øâ J(ñôãðá 77 óã ,ïàë)íøë ,øôåñ íééç á÷òé áøä ;
ë÷ 'îò ,á÷òéñ"ùä éðåéìâ ,ìâðà óñåé 'ø ;ñôãðá à(ïàë)íéùãç íéãâî ,ñééåå ìàåé ãåã áøä ;

מצטרפין בהלכה, זה את זה המחדדים ת"ח ì"ðëשני J

Eçî óã

שמיא כלפי אחוי לברא נפק ãåáëä"אביי àñëì äîåã òé÷ø"N J(.èô ïéìåç)äèáää ïëì
ì"æéøàì "úååöîä øòù" ïééò .íéîù úàøéì äàéáî òé÷øá(æô óã ,ïðçúàå úùøô óåñ)íãàì áåè"

íéîùì åéðéò äéáâé òâøå úò ìëá ãéîúù éãë òé÷øä ãâð úåçåúô úåðåìç åá ùéù úéáá øåãì
äùòî êéîù äàøà éë" êìîä ãåã øîàù ïéðòëå õøàå íéîù úàéøáá 'úé åéúåàìôðá èéáéå

"åðã÷ôú éë íãà ïáå åðøëæú éë ùåðà äî 'åëå êéúåòáöà(äJã ,ç íéìäú)ïéðòá åøîàù ïéðòëå
åîöò ìéâøéå ãéîúé íà ,åáìá äøäèå 'ä úàøé ñéðëîå íãàä íéëçî äæ ïéðòå .'åëå øöðãëåáð
åîöò úåðè÷ úà êëì äååùîå ,íéîåöòä íéáçøîä úà íãà äàåø øùàë øàáì ì"ð .ì"ëò "êëá
úéáì õåçî úàöì çøèù ééáà ìù åéùòîî êëì äéàø úö÷ ùéå .äåðò ìá÷î ãéî ,åúåñôàå
åðàöîå ."òéãé äéôèé÷î" åäæå .åúìåãâ úøëéð åúåðè÷î øáë éë åøîà äæîå íéîùä ìò òéáöäìå

ë"äåé áøòá ÷ø àáøìå ,úáù áøò ìë åîåìùá ùøåã íéîù ïî ìå÷ åéìà àöé ééáà éë(:àë úéðòú).
ç"îâá íâå äøåúá íâ ééáà ìù ìáà ,äøåúá àáø ìù åúìåãâ ø÷éò åðàöî ãåò(.çé äðùä ùàø)L

è÷ìîä ì"ð J

אינש ליה הוה לא לרבנן להו ומדקטל הדדי בהדי ריפתא כריכו ומלכתא מלך ינאי
להו åùòלברוכי äîå ?äëøáä çñåð òãéù ãçà åìéôà äéä àì àåää øåáéöä ìëî ãöéë ò"öN J

ìåëàì íéìéâø åéä àì ïëìå òáåùì úåøéôå íéðãòî íéìëåà åéä êìîä ìà íéåìðä àìà ?äðùä ìë
íìùä ç"ìö J Läëøáä çñåð åòãé àì ïëìå .íçì

לי מוקרית קא את ïåéòלאו J Läøåú éøáãî úåðäéì øåñàå ,åúøåú úîçî åúåà íéãáëî éëN J
á÷òé

לי מוקרית קא את äôéðç.לאו àìà ãåáë åðéà íúøåáâ åà íøùåò éðôî úåéøáä ãåáë"N J
J L"àåä ãç ,äøåúä íéãîåìä ìàøùéå ä"áå÷å àúééøåà éë ìöàð ãåáë àåä äøåúä ãåáë ìáà

ñôãðá 11 óã øäæ éðå÷éúì ,à"øâä ïá íäøáà 'ø éøáã
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Eá"ò çî óã

שאול של ביופיו להסתכל כדי אמר íäéðùùושמואל ô"òà éë êë åùøãN J(øòðäå ìåàù)

á÷òé ïåéò J L"êéðôì äðä ùé" :ãáì åì ÷ø åðò ïä ,úåðáäî åìàù

הזן ברכת לישראל תקן ïîמשה íçì àéöåîä" åëøéá ïî åìëàå øáãîá íúåéäá ìáàN J
"íéîùä(î"øúå óìà 'éñ ,àîøàô é"úë íéîãøð éöé÷î 'ãäî ,íéãéñç øôñ)éøä "äåø ïâ" øôñ äù÷äå .

êë ìò äðòå ?ïéðñéëá äàáä úô ìò êøáì íéëéøö äøåàëì åéäå ,ùáãá úéçéôöë åîòè äéäç"øâä
é'âàìô(å÷ úåà î úëøòî ,íééç ùôð)à"áùøäå .úô ìò åîë åúëøá éøä ,äãåòñ åéìò åòá÷ù ïåéë éë
(ïàë),äùî é"ò òá÷ð íééåñîä çñåðä ÷ø ,úåðåøçà úåëøáä ùìùá øúìàì ìàøùé åáééçúðù áúë

ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Läîìùå ãåã ,òùåäé

דרבנן ומטיב, 143טוב 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(çé ,äãåáò)

דרבנן ומטיב, éãö÷טוב éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J(ïéðò äæå ä"ã áàá å"è 42 íéøáã)

הזן 135J139ברכת 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(çé ,äãåáò)

רחם לך, נודה 140J142ברכת 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(çé ,äãåáò)

טובה חמדה 140ארץ 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(çé ,äãåáò)

לקבורה שניתנו והמטיב הסריחו, שלא åçéøñäהטוב àìù ïåéëù áåùçì øùôà äéä éëN J
ìáà .çéøäî åìáñé àìù íééçä ãåáë ïòîì àéä äøåá÷ä íòè éë .íúåà øåá÷ì êøåö ïéà øáë
úð÷úð åçåø ïéà ,øôòä ìà áù àì ãåò ìë éë ,åîöò úîì äáåè ë"â àéä äøåá÷äù àéä úîàä

"äðúð øùà íéäìàä ìà áåùú çåøäå ,äéäùë õøàä ìò øôòä áåùéå" áéúëãë(æ ,áé úìä÷)àä
íìùä ç"ìö J Låîöòì ïéðò àôéñäå ,åîöòì ïéðò àùéøäå .àéìú àäá

לקבורה שניתנו 'áåèäוהמטיב, åð÷ú êëìå ïåæîä úëøáá äúéîä íåé øéëæäì êéøöù"N J
íìùä ç"ìö ;é ,ç íéøáã ,äøåúä ìò íéøåèä ìòá J L"äøåá÷ì åðúéðù øúéá éâåøä ìò 'áéèîäå

לקבורה שניתנו íééçäוהמטיב, úáéñ àéä úåîä ,ãáò áèì ä"á÷ ãáòã ìë ,áéèîäå áåèä" J
"íééúîàä(ïãò ïâì æà ñðëð íãàäù)'ãäî ;âöú óã à"ç ,ìåëùà 'ãäî ,ïéãîò á÷òé 'ø øåãéñ J

ïåæîä úëøá ìù úéòéáø äëøáì åùåøéôá ,áë÷ óã ,äðùé

לקבורה שניתנו ìåàùוהמטיב, éøáã J

לקבורה שניתנו äîëçוהמטיב, êùî J(é ,ç íéøáã)

ביתר הרוגי בדם כרמיהם ùáãמזבלים úåøòé J(ã"é ùøã ,èëø 'îò á"ç)

ביתר הרוגי בדם כרמיהם éãö÷מזבלים éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø Jäæå ä"ã 'à áàá å"è 42 íéøáã)

(ïéðò

ביתר הרוגי בדם כרמיהם æ"îäáìמזבלים äåòá÷å"N J(æ"îäáá ì"ö)äàãåä äìåëù éðôî
äáøçðùëù éðôî íéìùåøé äðåá úëøáì äåëîñå .úåáåèäî åæ íâå ,åðîò áéèäù äáåèä ìò çáùå
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"ãåã ïá àåáéù ãò øåæçì äãéúò äðéàå ìàøùé ïø÷ äòãâð øúéá(úéùéìù äëøáá åðøëæäù)J Läðùî
äøåøá(á ,èô÷)

"וברך" תקרי אל לחמך, את בב')וברך "וברך"(צירי בב')אלא êë(קמץ åùøãù íòèN J
J L"êøáå" àìå "êøáàå" ïàë ì"ö äéäå ,"éúáéàå "øáãà" ïåùàø óåâá øáãî 'ä äùøôä ìëá éë

êåøá øå÷î(515 óã à"ç)

"וברך" תקרי אל לחמך, את בב')וברך "וברך"(צירי בב')אלא äìî(קמץ åùøãù íòèN J
L"êîçì úà êøáéå" øîåì êéøö äéä éë ,åæ

הן דברניות שהנשים לפי למה? כך åç÷ìוכל äòùú ,íìåòì åãøé äçéù ïéá÷ äøùòN J
á"ò èî ïéùåãé÷ J Líéùð

שאול של ביופיו להסתכל éðåòîùכדי èå÷ìé ò"òN J('è à"åîù)ïëå .íâô ìù ãö äæá ùéù
íéãéñç øôñ áúë(ã"éøú)Lç"ô÷ äåöî óåñ ,êåðéçä øôñ ïëå ;

נימא כמלוא אפילו בחברתה נוגעת מלכות שאין úéáלפי øåáî óñåé úà åìòäù úòáN J
"øåáä ïî åäåöéøéå" áåúë íéøöî ìò êåìîì éãë øäåñä(ãé ,àî úéùàøá)åöéàä íéøöîä øîåìë

åîë úéùòðù 'ä úòåùú ìë êøãë" :åðøåôñ äéãáåò 'ø øàáî .äöéø éãë ãò åúëéìä øäîì åá
"äîäîúäì åìëé àìå íéøöîî åùøåâ éë" íéøöî ïéðò äéä êëå .òâø(èì ,áé úåîù)Lì"ëò

לך נתן "אשר לומר תלמוד הרעה? על מברך כך הטובה על שמברך שכשם ה'מניין
פורענותאלהיך מדת ובין טובה מדה בין שדנך, דין בכל דיינך, אשר "ä"éåä íù éëN J

ïéãä úãî ìò äøåî "íéäìà" íùå ,íéîçø ìò äøåî(áé äùøô óåñ ,äáø úéùàøá ùøãî)äøåú J L
äë ÷"ñ é ,ç íéøáã ,äîéîú

לך" נתן אשר הטובה הארץ על אלהיך ה' את וברכת ושבעת י)"ואכלת ח, .(דברים
לקח "כי אומר הוא וכן תורה, זו לכם"טוב"טובה" ע"ב)נתתי נג [ומכאן(מנחות .

"הטובה" התורה], מתנת על הודאה המזון בברכת להזכיר ה'שצריכים אות (בתוספת
"ההרהידיעה) אומר הוא וכן ירושלים, בנין והלבנון"הטובזו כה)הזה ג, íòèN(דברים J

êéäìà 'ä éë" íãå÷î øëæåä øáë éøä éë ,àø÷î ìù åèåùôî øçà ïéðòì "äáåè" úìî ùøãù
"äáåè õøà ìà êàéáî(æ ,ç íéøáã)à"ùøäî J Láåù úàæ øéëæäì êøåö ïéàå

בבונה דוד בית ומלכות הארץ, בברכת ורחבה טובה חמדה ארץ אמר שלא כל
תורה בה שיזכיר צריך וכו' ברית בה שיזכיר צריך וכו' חובתו ידי יצא לא ירושלים,
.åúáåç éãé àöé àì "äáçøå äáåè äãîç õøà" øîà àì íà .íäéðéá ìãáä ùé í"áîøä éôìN J

ãáòéãá åúáåç éãé àöé íøîåàìî òðîðäå äìéçúëì ÷ø ïä úåøéëæä øàù ìáàá"ô úåëøá 'ìä)

àìôð øáã éúéàøå .äæá í"áîøä êîñ äî ìò ,÷ú 'îò ,äøåú äðùîì åøåàéáá çôà÷ é"øâä úåøòä ù"ééò ,â"ä

ùåøéôáìàøùé úàöá ä"ã éøçà ,úåñåë 'ã ïéðòá "ä÷æç ãé" çñô ìù äãâä ìò øáç ÷éæééà ÷çöé 'ø ìù å

ø÷éòå 'åëå äãîç õøà ìò ,ùã÷îä úéáå íéìùåøéå ìàøùé õøà ãâð ïåæîä úëøá éùéìù ñåë" ,'åëå íéøöîî

õøàä ìò 'åëå úëøáå úòáùå úìëàå" êë àéä äåöîä àø÷îá ïëìå ì"ëò "òåãéë õøàä ìò àåä ïåæîä úëøá

L"êì ïúð øùà äáåèä
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Eèî óã

הכלל מן עצמו יוציא àîòאל ïéá äéùéø ìééòã ïàî J(:ãî :âì á"ç :ñ÷ ,:èñ à"ç øäæ)

הכלל מן עצמו יוציא íéãîåòùאל íéîä éë" ,íéøçà éðôì úî úåðáøá åîöò âéäðîäN J
äèåñ 54 'á úåãâà ,ì"øäî J L"íéîéå÷î íä øäðá íäù íéî åìéàå ,ãñôä ìá÷ì íéøäîî íîöòá

â"é

E'ð óã

ת"ח זה הרי ובטובו, ìáé÷ù,האומר äëøáá íöîöîå õî÷î àåä "åáåèî" ÷ø øîàé íà éëN J
137 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Lúö÷î ÷ø ìá÷ åìéàë(çé ,äãåáò)

בור זה הרי חיינו" "ומטובו ïåëðהאומר äæ ïéàå ,åìöà äéäù äîî òøâî 'äù òîùî éëN J
J Lãáìá èòåî øáã ù÷áì àåä õøà êøã ,'úé åðîî ù÷áîùë ìáà .áåè àìî ãéîú åøöåà éë

à"ùøäî

ת"ח זה הרי ובטובו, à"øâהאומר J(á ,á äéòùé)

בור זה הרי חיינו äëøáåמטובו äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

בור זה הרי חיינו çéמטובו ,äãåáò ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J

בור זה הרי חיינו áמטובו ,á äéòùé ìò ,à"øâ J

ואמלאהו" פיך יא)"הרחב פא, כתיב(תהלים תורה בדברי ההוא ,éøáã ïàë æåîø ïëéäN J
äô ìîòì íãàä àøáðù ïåéë àìà ?äøåú(á"ò èö ïéøãäðñ)á÷òé ïåéò J Løáåãî äæá

ואמלאהו" פיך יא)"הרחב פא, כתיב(תהלים תורה בדברי ההוא ,éøáã ïàë æåîø ïëéäN J
"éìå÷ì òîù àìå" :êåîñä ÷åñôä éðôî éìåàå ?äøåú(áé ,àô íéìäú)ãåîéì ïéðòì øîàð àåäå

"éìå÷á åòîù àìå" äøåú(á"ò äô àòéöî àáá ô"ò ,áé ,è äéîøé)éëðà" àø÷ã àùéø éðôî øùôà åà .
"íéøöî õøàî êìòîä êéäìà 'ä(àé ,àô)ì"ð J Läøåú ïúî øîåìë ,úåøáãä úøùò úìéçú àåäå ,

è÷ìîä

אוכמא ç"úפתיא ìù íëøã .'åëå äøåúá øéãúå ìéâø äúà íâ øîåìë 'åëå øåçù éìë"N J
á"ò æè æ"ò ìò é"ùø J L"íäéãâá íéñáëî íðéàå äøåú ãåîéì ìò íéøòèöîù

אוכמא ïéòפתיא ìèáì éãëå åéôåé úîçî ,øåäð éâñ ïåùìN Jòãéåäé ïá J Lòøä

מים לתוכו יתן עד יין על מברכין éîéîאין åá âåæîì ùéå ,íìåòì äììé àéáä ïéé éëN J
133 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Líéãñçä(çé ,äãåáò)

הים על שירה אמרו עוברין ãçôאפילו ìù áöîá úàöîð øùàë äøä äùà éë òåãéN J
åéä ,íäéøçà íéöø íééøöîä åéäå íéøöîî ìàøùé úàöáå .øáåòä úà ìéôäì äìåìò ,äìäáå

"ãàî åàøééå íäéøçà òñåð íéøöî äðäå" àø÷îá ùøåôîë ãçôå äîéàá ìàøùé(é ,ãé úåîù)òøéàå .
éùåãéç" J Lïéøáåòä åøîàù äøéùä àéä åæ .äðèá éøô úà äìéôä àì äùà íåùù ñð íäì
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,à"ðùú úðù ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåä ,ïîãìô áéì äéøà áøä úëéøòá ,"úåãâää éùåøéô ,à"áùøä
æð 'îò

הים על שירה אמרו עוברין 187אפילו ,íùä úåøåáâ ,ì"øäî J(æî ÷øô)

כפלים à"òהשותה é÷ íéçñô ,à"ùøäî J

Eàð óã

ברכה של בכוס נאמרו דברים á÷òéìעשרה ÷çöé úëøá ãâð åììä íéøáã äøùò éèøôN J
133J135 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Låðéáà(çé ,äãåáò)

ברכה של בכוס נאמרו דברים úåáåèעשרה úåãî øùò ìò ïàë øáåãî øäåæä éøáã ô"òN J
äëøá ìù ñåëì íëç ãéîìú ååùä àøîâá íâå .íéîëç éãéîìúá ùéù(à"ò ãô àòéöî àáá)J L

àñù øîàî ,íéøôà úåììåò

ירשה" ודרום "ים כדכתיב מיצרים, בלא נחלה לו נותנים מלא כוס על המברך Jכל
.áåùé íå÷î åðéà äàìäå íùîå ,íéä ãò úòâî é"à àìà ?åììä íéðååéë éðù à÷åã åøëæåä òåãîN
àìì äùåøé øîåìë .áåùé íå÷î êë ìë åðéà ìåãâä íåçä úîçî êìéàå íùîå ,íåøãä ãò ïëå

à"ùøäî J Løåéù

ב"מור עמדין מהר"י כתב כן אילת, ים עד תגיע הנחלה כי "דרום" הוזכר נ"ל המלקט: (אמר

ים) מקום אלא ישוב מקום אינו ומשם לג), עמ' תשנ"ד וגשל, מהד' שו, סי' סוף וקציעה"

לילתא דברכתא כסא äëøáåלישדר äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

אשה של בטנה êðèá"פרי éøô êøáå" áåúë ÷åñôá éë ,êë åùøãù íòèN J(âé ,æ íéøáã)ïéàå
'ë ÷"ñ âé ,æ íéøáã ,äîéîú äøåú J Lùéàä ìù åôåâ ìöà åæ äöéìîì íòè

מילי ממהדורי לו: íéðéòשלחה çúô ,à"ãéç J

בורא האש, מאור ùâéåשברא úùøô ,éåì úùåã÷ ,áå'öéãøáî ÷çöé éåì 'ø ø"åîãà J

בורא האש, מאור êøáìשברא éåàø äøåàëì ïëìå ãéîú íåé ìëá åáåèá ùãçî 'äù ô"òàN J
ø÷éòä ,ùàøî ìëä äôöå 'ä ìöà äòéãé ùåãéç ïéàù àåä ãñåî ãåñéù ïåéë ìáà "äåä" ïåùìá

ã à÷ñô ç"ô úåëøá ,äéà ïéò J Løáò ïåùì "àøá" êøáì àåä

האש מאורי בורא אומרים הלל ובית האש, מאור שברא אומרים שמאי ø÷åçNבית Jíé
èéáð ïòîì êùåçä úà øéñî ÷ø øåàäå ,òåáöä øáãì éúåîöò àåä òáöä éë åøáñ òáèá íéðåîã÷
úìá÷á øáã ìë úðåëú éôìå ,øåàä áéè ìù äàöåú àåä òáöä éë åøîà íéðåøçà íéø÷åç ìáà .åá
íöò ìáà .íéòáöä úùåçúá åðéðéòì øéæçî àåä ìá÷î åððéàù íéðø÷ íúåàå ,øåàä éðø÷ úâéôñå
åðéðò ãéçé ïåùìá "ùàä øåàî" .ììä úéáå éàîù úéá å÷ìçð äæáå .øåàä ìù äàöåú àåä òáöä
ìëäù ãîìî "ùàä éøåàî" êøáì øáåñäå .ãçà àåä øåàäå ,êùåçä úà ÷ìñì àåä øåàä ãé÷ôúù

íéä ééà J Líééåðéùä íä íéáøå ,íéìá÷îä òáè éôì éåìú
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האש מאורי בורא אומרים הלל ובית האש, מאור שברא אומרים שמאי óðòבית J
óñåé

Eâð óã

המדרש בית ביטול משום שמאי óñåéבית óðò J

המדרש בית ביטול משום שמאי à"øâäבית áúëN J(à ,à äàôì åäéìà úåðù)éãé íéàöåé éë
äáéú ìë úåëæ äìåãâ äîë ïàëî .'à äáéú úøéîà é"ò ,äøåúä úëøá éøçà "äøåú" ãåîéì úáåç

è÷ìîä éøáã J Läáéúå

המברך מן יותר אמן העונה åñ:גדול óã øéæð ò"ò J

המברך מן יותר אמן העונה óåñ"גדול íé úòéø÷ë íãà ìù åéúåðåæî íéù÷" éë åøîàN J
(.çé÷ íéçñô)íéëéøöå .íãàì äëøá òéôùîä àåä ä"á÷äå .åéúåðåò éðôî íéâøè÷î åéìò ùé éë

íéâøè÷îä ãâð äøåáâ("äîéçå óà").äëøáä úåëæá íçìäì íéãøåéä ,íéèåùô íéìééç íä íéøééìåâ .
á"ò åñ øéæð ìò à"ùøäî J Låæ äîçìðá çöðì øåáéâä àåä ïîà äðåòä ìáà

המברך מן יותר אמן העונה á"çגדול ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J
äðø óã íãøèùîà 'ãäîá ;áôJàô úåà÷ñô à÷ú óã(äøåú øôñ úàéø÷)

דדהבא יונה אנשאי להו דאמינא ïëåמוטב ,ø÷ùì øúåî úåãéñç øáã íéé÷ì éãëù ïàëîN J
"äøåøá äðùî"å "íäøáà ïâî" å÷ñô(ä"ñ÷ú 'éñ óåñá)L

דדהבא ארנקא àëéì?אשכח àîìò éàäá äåöî øëù éøäå ,øëù ìá÷ ãöéëN J(:èì ïéùåãé÷)

àì ïàëå .æ"äåòá øëù ùé ,áééç åðéàù äî óéñåîùëå .äá áééç íãàäù øáãá øáåãî äæ àìà
ä"ã òãéåäé ïá J Låøëù ìá÷ ïëì .øëæðù íå÷îá êøáì ìåëé äéä éë ,åîå÷îì øåæçì áééç äéä

õøúð äæáå

אינה יונה בכנפיהניצולתמה "äéôðëאלא :àñøéâ ë"â àéáä ïàë "á÷òé ïéò"áN Júåðéâî
á àñøéâä êëå "äéìòúåòéãä éúù ô"ò úåðåùìä ïéá ìãáää .à"ò ì÷ óãå à"ò èî óã úáù

äèåñá(.àë)íéðéòì äåàú J L"àìöî" íâ åà "éðâî éðåâà" ÷ø úååöîä íà àáøå óñåé 'ø

בכנפיה אלא ניצולת אינה יונה ùøãîáמה åøîà éë ,äðåéì éåîéãäN J(èì ,äáø úéùàøá)

äéðùä óðëá äçðå úçàá úçøåô àìà ,òìñä éáâ ìò äçð äðéà äòéâéå úçøåô àéäù äòùáéôì)

(úåðéâî äéôðë ä"ã à"ò èî úáù ,úåôñåúä úðáäíðéà íäî ÷ìçù ô"òà ,íúåìâá íéòâéä ìàøùé êë .
ãåîéìá ã÷åù åðéàù éî íâ ,àîâåãì .úøçà äåöî øåîùì íéëéùîî ìáà úîéåñî äåöîá íéøéäæ
ìë íéùèåð íúøö úòá úåîåà øàùë àìù .úøçà äåöî åà íééðòì íéôñë úúì øäæð àåä äøåú

"éèå÷ì øúá éèå÷éì"á àáåî ,íéøùé çøåà J Líúåáøú

ראשונים מים זו ãî"והתקדשתם", ,àé àø÷éå ,äìá÷äå áúëä J

ראשונים מים זו éãö÷"והתקדשתם", éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J('á ú÷åç ,146 ã"ç)
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ראשונים מים זו åîë"והתקדשתם", äîåãî ìòåô àåä àìà ?"ìòôúä" ïåùì àéä òåãîN J
íé÷ñåò íðéà ïéìåç éìëåà éøäå .äîåøú êøñ éðôî íéãé úìéèð íéîëç åð÷ú êë ."ìë ïéàå øùòúî"

íéä ééà J L"ùã÷úî" åîë äæ àìà ?äîåøúá

ראשונים"והתקדשתם" מים זו ,íãàä úáåç íéðåùàø íéî àìà ?"ìòôúä" ïåùì àéä òåãîN J
ïä úåéð÷ñò íééãéäù éðôî ,êåìëì íåù íäì òãåé åðéàù ô"òà ìåèéì(à"ò àé úáù)åîë ïëì .

ïë åðéàå øéùòë åîöò âéöî åùåøéô "øùòúî"(æ ,âé éìùî)äøèî íåùì êìåä åðéàå "êìäúî" åà ,
úéðéðò(àé ,á øúñà)J Läìéèðä éãòìáî íâ äùåã÷ øñåçî äéä àìù úåøîì "ùã÷úî" àåä ïë ,

ãî ,àé àø÷éå ,äëøá úôñåú

קדושים" äðëñ"והייתם ÷åîéðå .ïåæîä úëøá úååöîì äðëää íùì åð÷úð íéðåøçà íéî ø÷éòN J
,'ä éãáåòì ÷éôñîä ,í"áîø ïá à"ø J Léø÷éòä íòèä åðéà åôéñåä ì"æçù(úåëìä)íéñð 'ãäî ,

222 óã á"ç ,äðã

Eãð óã

בראשית" "עושה מברך ההרים ééçáעל åðáø J(äì ,é øáãîá)

הגדול הים את שעשה ברוך מברך, הגדול הים את áהרואה ,ãì íéøáã ,äîëç êùî J

הגדול הים את שעשה ברוך מברך, הגדול הים את äùòîהרואה øàù ìò òåãîN J
íìùä ç"ìö J Løáò ïåùìá êøáî íéä ïéðòìå ,"úéùàøá äùòî äùåò" äåä ïåùìá êøáî úéùàøá

הרעה מעין הטובה ועל הטובה, על מעין הרעה על ô"òàמברך ,äøö åéìò äàá íàN J
áåèä êøáî òø äúéìëúù ô"òà ,äáåè åéìò äàá íà ïëå .úîàä ïééã êøáî áåè äúéìëúù

äðùîä ùåøéô ,í"áîø J Láéèîäå(êøáì íãà áééç ä"ã ,ïìäì åðåùì åðàáä)

תפי זו הרי לשעבר שואהצועק à"òלת ñ óã ïìäì ïééò J

שתים מברך לכרך äìôúìהנכנס 'à ùåøã ,øéîæä úò ,àñ ùåøã ,íéúòì äðéá J(áú óã)

הטובה על שמברך כשם הרעה על לברך אדם åéúåùâøחייב ùåáëéå .äçîùá íìá÷éù"N J
äæå 'åëå 'áéèîäå áåèä' êøáî àåäù ïîæá åîë äàøééù ãò 'úîàä ïééã' êøáîùë åúòã áùééå
äáåè íéàéáî íôåñå ,íúìéçúá òøì íéáùçð íéøáã äáøäù éôì 'åëå íéðåáðä ìöà ìëùåî øáã
ùåøéô ,í"áîø J L'åëå "ãàî òø íôåñá äéäéå áåè íúéùàøá íéáùçð íéøáã äáøäå .äìåãâ

äðùîä(è"ô úåëøá)àøîâä ìò íéññåáî åéøáãå(à"ò ñ úåëøá)

בירושלמי מובא המלקט: ה"ד)(אמר פ"ג בשדהו(הוריות לחרוש שירד יהודה אבא בשם איש על

סימא שם ומצא עיניו ה' והאיר להעלותה ירד רגלה. ונשברה פרתו שקעה התלם (אוצר)ובאמצע

פרתי") רגל נשברה "לטובתי ואמר

הטובה על שמברך כשם הרעה על לברך אדם úòãáחייב äòøä ìò êøáì íãà áééç"N J
íúçîù àéä íùä éãáåòì äòøä éë ,äáåèä ìò äçîùá êøáî àåäù êøãë äöôç ùôðáå äîìù
,íùä úà ãáåò àåä åæ äòø úìá÷áù àöîð ,íùä åéìò øæâù äî äáäàá ìá÷îù ïåéë ,íúáåèå

â óéòñ áëø 'éñ ç"åà ò"åù J L"åì äçîù àéäù
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הטובה על שמברך כשם הרעה על לברך אדם úåèìçåî,חייב úåòø ïðéà ïîæä úåòøù"N J
íò ïëì .åàöîð åðå÷úå íãàä úáåèì ,äîöò äúéîäå ïéøåñéä ììëáå .áåè ïäî àöåé áåøä éô ìòå
åìéôà íâå .ùôðì íäî úàöåéä äáåè úðéçáá íäá íéçîù íé÷éãöä ,óåâì ùâøåî øòö íäá úåéä
øîàù éî ïéòë ,áåèä úáéñ àåä òøä íéîòôì éë .'åëå .÷ôñ éìá íäéãé ìò êëãæîù ,óåâì

'éúøô ìâø äøáùð éúáåèì'(ã"ä â"ô úåéøåä éîìùåøé)äìåãâä óà àìà ãáìá äìöäá àìå .
÷éãöä óñåé ïéðòë ,äìéçú íåöò òøá äìéôðä úîçî ùåàéä øçà úçîåö áåøä éô ìò äçìöääå

íùä éùðàî íéáø åúìåæå(å"è ÷øô ,äáø øáãîá ùøãî)íéîëç åøîàù åîëå .'åëå(à"ò àì äøåîú)

éîëç åøëæù äî àåäå íìåò ìù åúééøáá éøôì äôéì÷ äîã÷ù ïéðòä àåäå .'çøñî ìéáâ éëì'
úîàä(è"ô äáø úéùàøá)äîåàä åðçðà ,åðúãéøé ïéðò àá äæîå .ïáéøçîå úåîìåò äðåá äéäù

,äìéôú øåãéñ ,ïéãîò á÷òé 'ø J L"äìçðä ìàå äçåðîä ìà åðàá íøèá ,úåìâá íéàìô ,úøçáðä
îòî ,ä"ñøú 'îò á"ç ,ìåëùà 'ãäîêøáì íãà áééç ä"ã úåëøá ,éðù íåé ,úåã

הטובה על שמברך כשם הרעה על לברך אדם óåñחייב ;àë øîàî óåñ ,íéøôà úåììåò J
à"ì÷ú øîàî ;à"îù øîàî

הטובה על שמברך כשם הרעה על לברך אדם óåâáחייב ïéá ïéøåñéä ìë úîàá éë"N J
ùðåòä íùù ,àåáì ãéúòì øñééúäì êøèöé àìù éãë úåðååòä ìò äøôë ìëä àåä ïåîîá ïéáå

ùøãîá àúéàãë ìåãâ øúåé äáøä àåä(äñ äùøô ,äáø úéùàøá),äøåøá äðùî J L"ïéøåñé òáú ÷çöé
á ÷"ñ áëø 'éñ

הטובה על שמברך כשם הרעה על לברך אדם êëìחייב úåùøã òáøà àøîâá ïàë ùéN J
éðò úçðî J L?úåùøã òáøàì êøåöä äî .àø÷îäî("øðì êåøò" øáçîî)øáãîá úùøô óåñ ,

הטובה על שמברך כשם הרעה על לברך אדם ìáàחייב ,äòøä ìò êøáîä íãà ùéN J
àéáäì äáéñ äîöò àéä äòøäù ïéáéùë ìáà .ììë äòø íåù éìá äáåèä ÷ø åì äéäúù äöåø äéä
èôùîå ãñç" åøîà äæ ìòå .äòøä íâ åéìà àåáúù áì õôçá íéëñî àåä ãéî ,äáåèä úà åéìò

"äøéùà(à ,à÷ íéìäú),á÷òé ìäà J Lèôùîä ìò íâ àìà ,ãñçä ìò ÷ø àì 'äì äìäú øéùé àåä
"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî

הטובה על שמברך כשם הרעה על לברך אדם ùéùחייב ìò 'äì äãåî íãàäù íùëN J
åì äãåé ïë ,áåèä øöé åì."êéøöé éðùá ,êááì ìëá" ïìäì øëæåäù åîë ,òøä øöé åì ùéù ìò

íéé÷úî íìåòä äéä àì òøä øöé àìåìéà éë(á"ò èñ àîåé)øúá éèå÷ì"á àáåî ,òùåäé èå÷ìé J L
"éèå÷ì

יצריך בשני לבבך, äåàúéùבכל éãë íãàä úà úéñéù ,äìåôë äáåèì àéä òøä øöéá äðåëä"N J
åøîà ïëìå .àøâà àøòö íåôì éë ,ìôåëîå ìåôë åøëù äéäé æàå 'åëå åì úééöé àì íãàäå ,äåàú

"òøä øöé äæ 'ãàî áåè äðäå' ì"æç(è äùøô ,äáø úéùàøá ùøãî),úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J L
âé à÷ñô ,èîø óã à"ç ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî(áåè øöé êøò ,úåéúåàä øòù)ïééö è"é à÷ñôáå .

áë÷Jæé÷ úåà÷ñô ,ô÷ óã ,ä"ìù øôñ úìéçúáù "úåøîàî äøùò" ÷ìçá åéøáãì

יצריך בשני לבבך, øîåìëבכל ,åá ùéù íéòøä úåçåëä íò íâ 'ä úà ãåáòì íãà áééçN J
íééç 'ø ø"åîãà J L'ä ìù åúãåáòì åìà úåçåë äðôé ,òøì åá ùéù ä÷æçä úåáäìúää íò

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,íééç íéî øàá ,õéáåðø'öîòøä øöé àì íàù "íéð÷æ íòè" íùá óéñåîå)
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(á"ò èñ) àîåéá ùøåôîë .íìåò ìù åðééðá á"åéëå úéá äðåá äéä àìå ,äùà àùåð íãà äéä àì?äéìè÷ð"

(òøä øöéì)(íìåòá òøä øöéì íå÷î úúì ùé ïëìå ."àîìò àéìë

יצריך בשני לבבך, éðòבכל úçðî J Lòøä øöé úà ùåáëì øîåìëN J("øðì êåøò" øáçîî)úìéçú ,
ôøåàéá êéøö éúëà ïëà ä"ã éðéîù úùø

ממונך בכל מאדך" "ובכל נפשך, את נוטל הוא אפילו נפשך" àùéøá"ובכל òåãîN J
åðåîî ìë åîöòá øåñîì íãàä áééç ïåîîá àìà ?"åìéôà" øîà àì ïåîî ïéðòìå "åìéôà" øîà

äùòú àì úåöî ìò øåáòéù éðôì(å"ðøú 'éñ ç"åà)÷ø ,åîöòá ìåèéù øåñà åùôð úøéñîá ìáà
àðéðç 'ø øîàù åîëå ,ãîùä úòùá åà 'åëå æ"ò ìù íéîéåñîä íéàðúá åùôð úç÷ì íéøçàì ïúé

"åîöòá àåä ìáçé ìàå äðúðù éî äðìèéù áèåî" ïåéãøú ïá(à"ò çé óã æ"ò)íìùä ç"ìö J L

לך מודד שהוא מדה éá,בכל úôðà éë 'ä êãåà' áéúëã éàî :óñåé áø ùøã" :ì"æç åøîàN J
'éðîçðúå êôà áåùé(à ,áé äéòùé)åì áùé ,äøåçñì åàöéù íãà éðá éðùá ?øáãî áåúëä äîá

äãåî ìéçúä .íéá åøéáç ìù åúðéôñ äòáèù òîù íéîéì .óãâîå óøçî ìéçúä .íäî ãçàì õå÷
à"ò àì äãð J L"'éðîçðúå êôà áåùé' øîàð êëì .çáùîå

לך מודד שהוא מדה úéùéìùבכל à÷ñô ä ,å íéøáã ,äîëç êùî J

לך מודד שהוא מדה úåùòìבכל äéèð íäì ïéàå úåáåè áìä úåðåëúá íéãìåðù íãà éðá ùéN J
úîçìîá íäéîé ìëå úåòø úåðåëú íò åãìåðù íãà éðá ùé ìáà .øöéä úîçìî íäì ïéà íâå ,òø
àøòö íåôì" .íäéöîàî ìò øëù åìá÷é éøä éë ,íäì ããî ä"á÷äù äî ìò åîòøúé ìà .øöéä

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,äìéôú ïåéò øåãéñ J L"àøâà

לו מודה הוי לך, מודד שהוא ומדה מדה בכל מאדך", úìîî"ובכל åùøã ãöéë ò"öN J
,úåàä ìôë úìîñî íéîòôì 'à úåà éë åðúøåú ïåùì ùåîéùá òåãé àìà ?"ããî" ïéðò "ãàî"

"åàæá øùà" åîë(á ,çé äéòùé)"íéî åîë åñàîé" ïëå .åææá íå÷îá(ç ,çð íéìäú).åññîé íå÷îá
çàð'â ïáà äðåé 'ø áúë ïë(252 'îò ,"íéùøù")'öåä ,"ïåùì éø÷ç" ,ìãééæ äùî 'ø åéìò óéñåäå
"àøî" éë ,÷å÷ áøä ãñåî(ë ,à úåø)"àâç" ïëå ,øåøî ïåùì(é"ùø ù"éò æé ,èé äéòùé).ââç ïåùì

àøîâä úùøã ùøôì ùé ïëå(á"ò 'é úéðòú)àåä "ãàî" ïàë ïë ."ååøúú äîì" åîë "åàøúú äîì"
âë ÷"ñ ä ,å íéøáã ,äîéîú äøåú J L"ããî"(è÷ìîä óéñåä ì"ðä ìãééæ äùî 'ø éøáã)

מאדך ובכל ד"ה ה, ו, דברים ברכה", "תוספת בספרו רבות, ראיות והביא המחבר בזה האריך

השני) 48–47(הפירוש עמ'

כנגד ראשו את אדם יקל המזרחלא äîå÷åשער ùàø úîøäá ,ïåøâ úéèðá êìé àì øîåìëN J
à à÷ñô ì÷ :êøò ,êåøò J Lùàø úðëøäáå äîå÷ úôéôëá àìà äôå÷æ

בשם חברו שלום שואל אדם שיהא àåäוהתקינו ìæìæî ïðéøîà àìå ,ä"á÷ä ìù åîùá"N J
L"'íëîò 'ä' øîàù æòåáî åãîìå ,åéìò íéîù íù àéöåäì úåéøáä ãåáë ìéáùá íå÷î ìù åãåáëá

é"ùø J
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למריבה ניגוד של במובן "שלום" איננו עליכם" "שלום ברעהו איש בפגישת שאמירתנו ומכאן

שמים שם הוא אלא עליכם)ולמלחמה, ויש(ישכון הקב"ה. של שמו שהוא ע"ב י בשבת וכמבואר

זו אמירה בעת לכך לכוון

בשם חברו לברך תקן ÷åöבועז 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,ïäëä ÷åãö 'ø J

מילי הני ñð,מנא åì íéùåòù ìë éë ïéðòäå .ì"ëò "àñéðà ïéëøáîã ïìðî" :é"ùø ùøôîN J
åéúåéåëæî åì ïéëðî(á"ò ë úéðòú)äæ ìò íéëéøöå ,äèåùôä àøáñä ãâð àåä êë ìò êøáì ïëìå

íìùä ç"ìö J L÷åñô

ה'" "ברוך יתרו: äëøáåברכת äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)ùé ïëéä à"ùøäî úìàù ìò)

(:áì äðùä ùàø ô"ò ,"íéäìà ìëî 'ä ìåãâ éë" øîà éë äðåò "úåëìî" åúëøáá

ה'" "ברוך יתרו: Jברכת Låñðá øéëî ñðä ìòá ïéà éë ?åëøá àì íîöò ìàøùé éðá òåãîN J
øáã áçøä é ,çé úåîù ìò ïëå ;øáã áçøä æë ,ãë úéùàøá øáã ÷îòä ,á"éöðä

ובגמל בערבות נס לי שעשה äàãåäáåברוך ,íå÷îä íù è÷ð úçà äàãåäá äîì ò"öN J
Lòãéåäé ïá J Lêë ìò äáåùúå ?÷éæîä íù è÷ð äéðù

הים מעברות L?åòøéàùהרואה íéðîæ øãñ éôì íéøáãä øãñ àúééøáä è÷ð àì òåãî ò"öN J
òãéåäé ïá J

הים מעברות ñðäהרואה øîâðùë ,íéäî ìàøùé úàéöé íå÷î ìò ÷ø êøáì íà øåøéáN J
äòåùéä äîìùåäå(á"éöðä úòãëå)íúñéðëá íâ øîåìë ,ñðä ìù äðçúå äðçú ìë ìò êøáì ùéù åà

'é ÷"ñ áë ,ãé úåîù ,äîéîú äøåú J Líéì

אלגביש êåøáאבני øå÷î J Lúåéúåà 'ã ìòá ùøù äðåùî éë úàæä äìîä åùøã ì"æçN Jà"ç)

(á ,åè úéùàøá ìò "äîéîú äøåú" ò"ò ,413 óã

Eá"ò ãð óã

פרסה תלתא הוה? כמה ישראל ìòמחנה äøåî äæä øôñîä éë ,úéìëù àéä äøåúä éëN J
äì ,àë øáãîá ,äéøà øåâ ,ì"øäî J Lúååö÷ éðù ïéá éòöîà àåä éë ,éîùâ éúìáäïåëî 'ãäî)

(âðùJáðù 'îò ,âì à÷ñô ,íéìùåøé

פרסה תלתא הוה? כמה ישראל ïàìמחנה ,ùã÷îä éîåçú 'â ïéðòì ,ùåøã ô"ò ùåøéôN J
íìùä ç"ìö J Lêåøãì äìåëé íãàä ìâø úñøô

פרסה תלתא הוה? כמה ישראל ïúðåéמחנה íåâøúá ìáàN J(äì ,àë øáãîá)äðçî äéäù
ïåàâ éàçà 'øã úåúìéàù ñøâ ïëå ,úåàñøô ùù ìàøùéúìéàù)(å"ë àíúçå .ïàë åðìù àøîâá

äøåúä ìò øôåñ(÷ìá úùøô óåñ)ïëùîä äéä ìàøùé äðçî êåúá éë íäéøáãë úîàä éë øàéá
íéãâî ,ñééåå ìàåé ãåã áøä J Låðåáùç ù"éò .åáéáñ íéðåçä ïéáì åðéá äîà íéôìà 'á ÷çøî äéäå

íéùãç(úåôñåð úåéàø êëì àéáäå)
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טורא עקר à"áùøעוג J("á÷òé ïéò"á ñôãð)úëéøòá ,"úåãâää éùåøéô ,à"áùøä éùåãéç" ;
àñJçð 'îò ,à"ðùú úðù ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåä ,ïîãìô áéì äéøà áøä

וכו' פרסי תלתא בר טורא עקר úùøôעוג ,÷çöé úãé÷ò J Läæ ìùî ìù ìùîðä øåàéáN J
à"ò èö ;á"ò çö óã ,àô øòù ,ú÷ç

טורא עקר Jעוג ;éì éæç éãéãì ä"ã 70 'ã úåãâà ;ä ÷øô 24 ìàøùé çöð ,ì"øäî J

טורא עקר à÷ñôעוג ,íéìùåøé ïåëî 'ãäîá ,äì ,àë øáãîá ,äéøà øåâ J Lúåëéøàá øåàéáN J
âì

פרסי תלתא בר טורא ä"ãעקר óåñ ,à"ùøäî J L'åëå íéèáù á"é ãâð ,äæ øôñî íòèN J
âåò ù÷áù ïáà

טורא עקר Jעוג Läæá çéìöä àìå ìàøùé ììëì âåøäì äöøù âåò úîçìîì àø÷îá æîøN J
éñøô 'â ìàøùé äðçî ä"ã íìùä ç"ìö

ונקבוה קמצי עליה הקב"ה ïéàùאייתי ,"á÷òé úòìåú éàøéú ìà" øîàð åéìò ,á÷òé úåëæáN J
äéôá àìà äçåë(äìéôúì ìùî)à"ùøäî J L

אמות י' ושוור אמות, י' בת נרגא ÷Líééðøשקל úåøúùò ïéðò øåàéáå .åìà íéøôñîì íòèN J
à"ùøäî J

בקרסוליה øîàîמחייה øàéá íù ïééò ãåò .âåò ìù åéúåòéñô úåëæ ìò äùî øáâúä øîåìëN J
âåò ïî àøéúð äùî éë ì"æç(.àñ äãð)åéàöàöì àìà ,ïîæî úî øáë éë åîöò âåòì íúðååë ïéà

ãì ,àë øáãîá ,ééçá åðáø J Låúåëæá åàáù

בקרסוליה ì"øäî,מחייה J L?äùî éîéì ãòå åðéáà íäøáà éîéî íéîé êéøàä âåò ãöéëN J
âé ,ãé úéùàøá ,äéøà øåâ(àë à÷ñô ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî)

בקרסוליה íäøáàìמחייה òéãåäì åúëéìä úåëæ ìèáì éãë ?ìåñø÷á à÷åã åäëä äùî äîìN J
äéìåñø÷á äééçî ä"ã òãéåäé ïá J Lèåì ìò

"שברת" תקרי ח)אל ג, שריבבת(תהלים íéìáçá"אלא äéîøé úà åçìùéå" ÷åñôä ìòN J
(å ,çì äéîøé)ááøù :êøò ,êåøò J Là"é ÷åñô ù"ééòå ."äéîøé úé åáéáøùå" :íåâøúä áúë

"שברת" תקרי ח)אל ג, שריבבת(תהלים íéìéãâîאלא ,"ïåàâ øáù éðôì" ,äùøãä íòèN J
ùåã÷ J Låúøéáù éðôì à"èñìäëøáå ä("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

"שברת" תקרי ח)אל ג, שריבבת(תהלים à"éאלא ÷"ñ úåëøá ,úîàá àøå÷ J

"שברת" תקרי ח)אל ג, שריבבת(תהלים ìòéôאלא ïåùì àåäù äåîú éë äìîä åùøãN J
(ù úåàá ÷øéç),'á úåà íòô 'á ùé åìéàë 'á úåà ìù ùâãä åùøã ãåòå .õî÷ ãå÷éðá ì"ö äéäå

íéä ééà J L'á éðôì 'ø ,úåéúåàä ìåëéùá "úááøù" éøä
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"שברת" תקרי ח)אל ג, שריבבת(תהלים àø÷îáאלא äøéáù ïåùì ïéà éë äìîä åùøãN J
êåøá øå÷î J L"ää÷ä" åà "ìéôä" àø÷îä ïåðâñ àìà ,ïù åîë ïè÷ øáãì ñçéáóéòñ è ÷øô à"ç)

(563 óã ,á

שנבלעו יריחו äëøáåחומות äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

אומר לוט ועל האמת', דין 'ברוך אומר אשתו על שתים: מברכים אשתו ועל לוט על
הצדיקים' את זוכר úùàå'ברוך .íéøòèöî ïë íà àìà "úîàä ïééã" úëøá ïéà éøä ò"öN J
íåãñ úåðáî äúéä éàãå èåì(åë ,èé úéùàøá ìò ïúðåé íåâøú)'éñ ,äøåøá äðùî J L?êøáì äîìå ,
J áë à÷ñô ,ïåéöä øòù ;çéø

אומר לוט ועל האמת', דין 'ברוך אומר אשתו על שתים: מברכים אשתו ועל לוט על
הצדיקים' את זוכר úùàå'ברוך .íéøòèöî ïë íà àìà "úîàä ïééã" úëøá ïéà éøä ò"öN J
íåãñ úåðáî äúéä éàãå èåì(åë ,èé úéùàøá ìò ïúðåé íåâøú)ìò íéëøáîù øùôàå ?êøáì äîìå ,

äëøá àéáä àì í"áîøä òåãî øå÷çì ùéå .íéòùøì ùéðòî ä"á÷äù íìåòá íñøôúîä ïéãä úãî
íéùãç íéãâî J Låæ

הצדיקים' את זוכר 'ברוך אומר לוט ò"åùועל ìò "äîìù íøë" äù÷äN J(çéø 'éñ ç"åà)

íéãâî J Låðéáà íäøáà ìò úáñåî äëøáäù ,åæ àéùå÷î ìéöä øáë é"ùø ìáà ?òùø èåì äéä éøä
íéùãç

אברהם) ותפילת לוט הצלת הצדיקים(בענין את זוכר ìòברוך ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J
øáã áçøä èë ,èé úéùàøá

בסופה והב ãéJאת áé ÷"ñ ãé ,àë øáãîá ,äîéîú äøåú J Lñðä øåàéúN J

להודות צריכים äîד' éôì øãåñî àø÷îá éë .àø÷îáù øãñäî ì"æç åè÷ðù øãñ éåðéù ìòN J
,äðëñá úåçô äéäù éî åìéôà éë ùãçì àáå .øúåé ïëåñîù äî éôì úøãñî àøîâäå .øúåé éåöîù

òáøà :êøò ,êåøòá àáåî ,ïåàâ éàä áø J Lêøáì áééç àåä íâ

להודות צריכים à"áèéøד' J Làø÷îáù øãñäî ì"æç åè÷ðù øãñ éåðéù ìòN J

להודות צריכים "éøáùד' ,åðàôî ò"îø J Làø÷îáù øãñäî ì"æç åè÷ðù øãñ éåðéù ìòN J
å"ðúJ ã"ðú 'îò á"ç æ"ðùú úðù 'ãäîáå ,:ãé óã æ"îùú úðù 'ãäî "úåçåì

להודות צריכים àø÷îáùד' øãñäî ì"æç åè÷ðù øãñ éåðéù ìòN J(áùééì íéðôåà 'â)äùåã÷ J L
äëøáå)("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä

להודות צריכים úàד' åðéù äìéçú äðååëá .àø÷îáù øãñäî ì"æç åè÷ðù øãñ éåðéù ìòN J
á÷òé ïåéò J Lúøçàäî øúåé äàãåäì äéåàø úçà äáéñ ïéàå ,íä íéååùù ãîìì éãë øãñä

להודות צריכים åéøáãáåד' ,ïàë ;åäéìà ïéò J Làø÷îáù øãñäî ì"æç åè÷ðù øãñ éåðéù ìòN J
íéé÷ ùã÷îä úéáù ïîæá çðéú ò"ùáø åéðôì øîà ä"ã á"ò æë óã úéðòú ìò

להודות צריכים úåéìâøî,ד' ïáåàø áøä J Làø÷îáù øãñäî ì"æç åè÷ðù øãñ éåðéù ìòN J
÷å÷ áøä ãñåî 'öåä ,øåà éöåöéð
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להודות צריכים úåîéìùä.ד' úà úåòðåîä úåáéñ 'ã ùé éë .åìà äòáøà à÷åã åøëæåä òåãîN J
à"ùøäî J Làø÷îáù øãñë ì"æç åè÷ð àì òåãî øàáî ë"çàå

להודות צריכים 117ד' 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Låìà äòáøà à÷åã åøëæåä òåãîN J,äãåáò)

(âé

להודות צריכים 55ד' óã óåñ ,úåëøá úåãâà ìò à"øâ J Låìà äòáøà à÷åã åøëæåä òåãîN J

להודות צריכים èôùîìד' íéðéò J

עשרה קמי àãåääולאודיי ïéã íöò åäæ àìà ,ñðä íñøôì éãë àìN Jäëøáå äùåã÷ J Läàåä)

("íéîëç úëéîñ" øôñ

עשרה קמי Lììäìולאודיי ïéáå íîåøì ïéá ìãáääå .äøùò íéëéøö äùåã÷áù øáã ìëì éëN J
à"ùøäî J

טובות לחייבים àèåçהגומל "ïøúåå ä"á÷ä øîåàä ìë" åøîà éøä ò"öN J(à"ò ð àî÷ àáá)

á÷òé ïåéò J Lãçôåäù é"ò òåéñ ùé ïàë àìà

טובות לחייבים 3;הגומל ,íéøôåñ éøáã ,÷åãö 'ø J(211 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

אבל אף שימור, צריכים íééçäג' øåà J('é ÷åñô óåñ ,áì íéøáã)

אבל אף שימור, צריכים àîג' ,æë úéùàøá ,ø÷é éìë J Låéìò ïâúù äøåú úåëæ åì ïéà éëN J

ושנותיו ימיו לו מאריכין בהם המאריך íéçéèáîäג' äøåúá íéáø íé÷åñô ùé éøäå ò"öN J
åùøãù ïåéë àìà ?ïàë åðîð àì äîìå ?ï÷ä çåìéù åà íàå áà ãåáë åîë ,"êéîé ïåëéøàé ïòîì"

"àëéì àîìò éàäá äåöî øëù" ì"æç(á"ò èì ïéùåãé÷).àáä íìåò ééç ìò åìà íé÷åñôá øáåãî
øúá éèå÷ì"á àáåî ,ùãå÷ òøæ J Läæä íìåò ééç ìò øáåãî "íéîé íéëéøàî äùìù' øîàîá ìáà

"éèå÷ì

סופרים" ו"דקדוקי יעקב" "עין גירסת לפי רק היא הקושיא המלקט: מינכן)(אמר אין(כת"י שם

א לו" מאריכין בהם המאריך "ג' שלנוהמלים בבלי בתלמוד אבל ימיו". לו מאריכין "ג' כתוב לא

וצודק בהארכה. התלויים דוקא אלו שלשה והם לו" מאריכים בהם, המאריך "כל כתוב בגמרא בנוסח

"המאריך") אמרו הרי משלושתם אחד בכל כי בבלי נוסח יותר

ושנותיו ימיו לו מאריכין בהם המאריך úøéîàáג' êéøàîä" íâ ïàë åìéìëä àì òåãî ò"öN J
"åéîé åì ïéëéøàî ïîà(à"ò æî úåëøá)úåëøá ìò à"ùøäî ïééòå .øâéà àáé÷ò 'øì ñ"ùä ïåéìâ J

åðéà éàãî øúåé íéîé êéøàîä éë 'åëå äòåè àìà åðéà éàãî øúåé ïîà äðåòä ìë ä"ã à"ò æî
õôç íäá ïéàù íéîé åòéâé éë ,äëøá(úåìçîå íéáàë úîçî)éë .÷åìéçä åäæù øîåì äàøð ïëìå

"éàãî øúåé" íäá åëéøàé àìù ì"æç åøåä àì íìöà ïàë åìà íéøáã 'â

בהם המאריך ïîàáג' êéøàîä" ì"æç ïàë åôéñåä àì òåãî åù÷ä ñ"ùä ïåéìâå à"ùøäîN J
"åéúåðùå åéîé åì ïéëéøàî(à"ò æî úåëøá)"ãçàá êéøàîä ìë" åôéñåä àì ïëå .,ìàøùé òîù ìù)

(á"ò âé úåëøá,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J L"øééùå àðú" ùé øôñîá íéè÷åð ì"æçùë åìéôà àìà .
ìàøùé øåàî
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שולחנו על המאריך בהם, המאריך àîùג' ,äøåú éøáã ïçìåùä ìò íéøîåàù ïåéë ò"öN J
:äáåùúäå ?"íééðò íéàá êë êåúîù" ùøôì é"ùøì äîìå ,åúøåú éðôî íéîé êéøàî àåäéðôî íà

äëøáå äùåã÷ J L?"ïçìåù" à÷åã ïàë åøéëæä äîìå ,äãåîéìá áéåçî àåä íåéä ìë éøä ,åúøåú
("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

הכסא ובבית שולחנו על המאריך וכו' ושנותיו ימיו לו מאריכין בהם המאריך Jג'
æî÷ øîàî ,íéøôà úåììåò

הכסא ובית שולחן תפילה ושנותיו, ימיו לו מאריכין בהם המאריך ãéîìúג' ìáàN J
?äòù ééçá íé÷ñåòå íìåò ééç ïéçéðî ù"îë ,äìéôúá êéøàé àì íëç(à"ò é úáù)á÷òé ïåéò J L

Eäð óã

בה ומעיין בתפילתו המאריך Jכל L"äðåëá ììôúäù éôì åúù÷á äùòéúù åáìá øîåà"N J
é"ùø

של זכותו מחמת ולא ה', רחמי מחמת זאת אבל בקשתו ימלא שה' להאמין צריכים אמנם

דביר)המתפלל שמואל הרב מו"ר (מפי

בתפילתו éèøôהמאריך óéñåäì ùé àìà ,úåáéúä éåâéä úëùîä íöòá êéøàäì øåñàùN J
92 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Lúåáåøî úåù÷á('å ,äãåáò)

בתפילתו øîàãהמאריך ïàî ãçìå ,í÷éø úøæåç êéøàîä úìéôú ïéà øîàã ïàî ãçìù äù÷N J
ïåéò ìò é"ùø éøáãëå ,áì áàë éøä ,åúìéôúá äðòð åððéà íàù áùééì ùéå .áì áàë ìù ÷æð àéáî
ïëåú ïéáé íà ,øîåìë ."äøåúá ÷åñòé ,äéúð÷ú éàî" ïëì ì"ðå .åúù÷á äùòéúù äôöî ,äìéôú

ì áàëì àåáé àì àìéîî ,äðåéìòä äçâùää ô"ò íééçääëøáå äùåã÷ J Lì"ðä áúëéîñ" øôñ àåä)

("íéîëç

ומעיין áåèמאריך äî íãàä òãé àì éë ïåøñç äæå ,ù÷áî àåäù äî 'ä éðôì èøôî øîåìëN J
á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà á÷òé 'ø J Låì(ïéãîåò ïéà ÷øôá)

ומעיין Lúåù÷áäמאריך ìù ïèåùô ïååëì çëåù æ"éòå ùãå÷äJúåîùá ïééòî éë íéùøôî ùéN J

אדם של עונותיו מזכירין דברים ג' יצחק ר' à÷åãאמר àìà ?øôñî øéëæä òåãî ò"öN J
'é à÷ñô à"ç ,ïéã øå÷ç ,úåøîàî äøùò ,åðàôî ò"îø J Lãçé åììä íéøáã 'â ìë äùåòùë

בשולחנו 131המאריך ,13 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(æé ,äãåáò :â ,äøåú)

בשולחנו íèøåôì"המאריך éðçìåù éì ïéà" àáé÷ò 'ø ù"îë ãåîìúä ãåîéìì æîø àåäN J
(.çñ ïéøãäðñ)áë ÷øô úìéçú à"ç äìåòä úøåú ,à"îø J L

בשולחנו Líééðòìהמאריך ä÷ãö úúì íâå äøåú éøáã íù ãåîìì íâ ïàëî òîùð êéà øàáîN J
äëøáå äùåã÷ Jåä)("íéîëç úëéîñ" øôñ à
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בשולחנו óñëהמאריך úúìî óéãò äæå ,åúéáì íéàáä íééðòì ìëàî øáã úúì ïëåî éëN J
(â"ë úéðòú)éúà àîìéã ä"ãå íéëéøàî íéøáã 'â ä"ã òãéåäé ïá J Lúåëéàá øîåìë åéîé êéøàîå L

àéðò

בשולחן ומסיים במזבח â'פתח óåñ æè àø÷éå ,êéùìà î"ø J("õò" ÷åñôá áåúë éë)

עליו מכפר אדם של שולחנו ועכשיו מכפר, מזבח קיים המקדש שבית ïîæáNבזמן J
äé÷ìçì äúåà íé÷øôîå äîäáì íéùåòù äîá ïðåáúä øùàë äáåùúá øæç ïáø÷ àéáä íãàäù

(åìà úåìåòô åîöò åì åùò åìéàë ïáø÷ä ìòá áùåçù ,àø÷éå úùøô úìéçú ï"áîø áúëù åîëå)äæä ïîæáå .
ïéáîå àåää éç ìòáì äùòðù äî íãàä ïðåáúîå ,íéâã åà øùá íãà ìù åðçìåùì íéàéáî øùàë

êë úåéäì éåàø äéä åîöò åì íâùïðåáúîå íéçîöå úå÷øé åéðôì íéàéáî íà ïéãä àåäå :è÷ìîä øîà)

(êëì éåàø åîöò àåä êëå .åéðôì åàáåäå åöö÷ðå íäééçî åôè÷ðùúìòåúä äúåà ìá÷î ìëåàä íãàä éøä
ä"à :ä"äâä éøáã éðôì ,çð úùøô ,äùî çîùé ,íéåáìèééè äùî 'ø ø"åîãà J Lïáø÷äî åîë

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ;'åëå éðùä êøãä ä"ã éðôì ,àø÷éå úùøôá ïëå ;âæîä øñçé àì

אדם של עונותיו מזכירים éג' à"ç ïéã øå÷ç ,úåøîàî 'é J

הכסא בית úåéçכ"ד õ"øäî ïåéìâ J Lúåàéøáì ÷éæî äæ éåáøå .àîæåâ àåä øôñîäN J

ברבנות עצמו שהנהיג מפני אחיו? קודם יוסף מת מה "éúìáìמפני .àø÷îá æîøð äæN J
"åúëìîî ìò íéîé êéøàé ïòîì 'åëå åéçàî åááì íåø(ë ,æé íéøáã)ë ,æé íéøáã ,äëøá úôñåú J L

äæ øëù úåëééù ä"ã

ברבנות עצמו íéøçàוהמנהיג åúåà åâéäðäù éî àìå ,úåðáøá åîöò âéäðîù éîì àåä ùðåòäN J
à"ùøäî J Líäéìò

אצלו לסעודה אותם זימן לא שיוסף מובא ק' פרשה רבה בראשית במדרש המלקט: (כןאמר

יעקב") "עיון כאן למעלהכתב אביו הושיבו אביו בימי כי שמים. לשם התכוון שהוא במדרש שם ומבואר .

ברגשותיהם. לפגוע לא כדי זימנם לא לכן מהם. גבוה לשבת יוסף רצה לא וכעת וראובן, מיהודה

להם הסביר שלא כיון כי המדרש, מדברי המסקנא אותם. ששונא וחשדוהו כוונתו הבינו לא הם אבל

האדם על חובה כי למדנו מזה ברבנות". עצמו "שהנהיג נענש זה ועל לשוא חשדוהו דעתו, מה

עושה. שהוא מה לאחרים להסביר

ברבנות עצמו íéãéîìúá"והמנהיג äøî ÷åøæ" åðéöî éøäå à"ùøäî úéùå÷ ìòN Jâ÷ úåáåúë)

(á"ò,"åîöò úà âéäðî" àåä ïàëå ,øåáéöä úìòåúì äùåòá øáåãî íù àìà ?íéîåã íéøîàîå
åäéìà ïéò J Låîöò êøåöì

ברבנות עצמו úéùàøáוהמנהיג ìò ïúðåé íåâøúN J(èë ,åî),óñåé úà ääéæ àì á÷òé éë øàáî
'ø ïåàâä J Lïååòì åì áùçð ,úàæ åì íøâ óñåéù ïåéëå .åì äåçúùäå ,íééúåëìîä åéãâá úîçî

ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò

לאחיו קודם יוסף מת מה äéìòá"מפני úà úøá÷îù úåðáøì éåà"N J(á"ò æô íéçñô)ùøéô
é"ùø J L"íéúî íä ,úåðáøá íéàùðúîù é"ò" :é"ùø íù
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לאחיו קודם יוסף מת מה åëå'מפני åîöòì éèøô àåäå ,ììëäî ìãáð àåä äøøù âäåðä éëN J
44 íééç êøã ,ì"øäî J Líéãçåéîä íéîä ïî øúåé íåé÷ íäì ùé øäðä êåú íäù íéîä éë,à"ô)

(äëàìîä úà áäà;

אבל וכו' השי"ת מן וקיום חיות מקבל הוא האדם כי בעליה, מקברת שהרבנות ["מה כתב: ועוד

"מקבל"] עצמו עושה ואינו אחר על המושל הוא השררה 49–48בעל חיים דרך מהר"ל, נגיד– (פ"א,

שמא)

לאחיו קודם יוסף מת מה éë"Nמפני :áúë ãåòå ;âéäðäù éðôî ä"ã 54 'á úåãâà ,ì"øäî J
øñçù äî íäéðéðò ï÷úìå íäéìò çéâùäì íòä ìà äðåô äéäéù ÷ø ,åîöòì äéäéù êìîä ïéðò ïéà

"äìåâä øàá" óåñá ñôãð 72 äáåùú úáùì äùøã J L"íäì

לאחיו קודם יוסף מת מה ìùמפני íãåáëá ìæìæî ãåáëä ìòá àåäù äøøù ìòá éëN J
äçî àìù ä"ã 54 'á úåãâà ,ì"øäî J Líéøçà

לאחיו קודם יוסף מת מה úåðáøáמפני âåäðì áøì ùéù ì"æç åøîà úåîå÷î äîëá éë ò"öN J
(á"ò â÷ úåáåúë ,"íéãéîìúá äøî ÷åøæ" åîë)àòðéöá ïéá ÷ìéçù éî ùéå(øåñà)àéñäøôá ïéáì(øúåî)

.úåðáø íäá âåäðì åéìò ,íäéìò áøä úà åìá÷ íéãéîìúä íàù úîàä ìáà .÷åçã õåøéú àåäå
,íäì äöåøî åðéàå íçøåë ìòá øîåìë ,åäåìá÷ íäù éìá íäéìò "åîöò âéäðîù" éî ùé ìáà

úåðáøá åîöò âéäðîäå ä"ã à"ò äð úåëøá ìò à"ùøäî J Léåàøä ïî åðéà

לאחיו קודם יוסף מת מה ìëåמפני åéçà ìëå óñåé úîéå" ÷åñôä øãñî ì"æç úàæ åãîìN J
"àåää øåãä(å ,à úåîù)ãåò úåîì íéëéøö åðîî íéøâåáîä íéçàä åéä íäéúåðù øôñî éôì éë

úåðáøá åîöò âéäðîäå ä"ã à"ò äð úåëøá ìò à"ùøäî J Läùøãì àá àìà .åéðôì

ברבנות עצמו שהנהיג מפני לאחיו, קודם יוסף מת מה éøáãמפני úàæá ïéáäì øùôàN J
åéçà ãöéë íéîòô øùò òîù éë íéðù øùòá åééç øö÷úðù ùðòðù ,èë ÷øô ,øæòéìà 'øã é÷øô

"êãáò" íäéáà úà íéøàúîíéîòô ùîç òîù àåä ìáà ,íéîòô ùîç ÷ø åðàöî àø÷îá :à"øâä óéñåä)

(úéøöîì íâøúîä õéìîä é"ò úåôñåðãáìá äæ ïôåàá ÷øù ÷ééãì ì"æçì àéáä äîå .íäá äçéî àìå
åùøã ,úåîù úìéçú ,äáø ùøãîá éë ?åéçà íò åøåáéãá åà åééç úåçøàá àìå "úåðáø" âäð
íùëå .åéáà úéá ìòå åéçà ìò äàâúð àì úåëìîì äëæù ô"òàù êãîìì" ,"íéøöîá äéä óñåéå"
ïéà ïëáå ."êìîì äéäðù éøçà íâ åéðéòá ïè÷ äéä êë ,ãáò äéäùë äìéçúî åéðéòá ïè÷ äéäù
àìå "åðéáà êãáò" éåèéáä òîùù äæë ì÷ øáãá àìà "úåðáøá åîöò âéäðäù" ùøôì úåøùôà

åë ,ð úéùàøá ,äîéîú äøåú J Läçî(áë ÷"ñ)à ,à úåîù ,äîéîú äøåú LãåòåN ;(à ÷"ñ)

טוב וחלום טובה ושנה טוב מלך רחמים, צריכים íéëúçðג' íìåòä éøáã ìëù ô"òàN J
äëøáå äùåã÷ J Läáåèì äòøî êôäî 'äå ,äðùä ìë íéãîåòå íéåìú åìà 'â ìáà ,äðùä ùàøá

("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

רחמים צריכים äðùä,ג' úìéçúî íéëéøö 'â åìà àìà ?íéîçøì êéøö íìåòá øáã ìë éë ò"öN J
à"ùøäî J Läðùä ùàø æàî
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רחמים צריכים íéøáãג' 'â àìà ?íéîçøì ë"â íéëéøö íìåòä éðéðò øàù ìë éøäù ò"öN J
ç"ìö J Lì÷ì÷úé àìù íéîçø íéëéøö ïééãò 'åëå äáåè äðùå áåè êìî åðâùä øáë åìéôà åìà

íìùä

רחמים צריכים úàæג' ìëá ,íéáåè íä åììä íéøáãä íöòù ô"òàåN Jéãë äìéôúì íéëéøö
á÷òé ïåéò J Léøîâì åîéé÷úéù

טוב וחלום טובה ושנה טוב מלך רחמים, צריכים éðòג' úçðî J("øðì êåøò" øáçîî)úùøô ,
?ä"á÷äì êìîä äåùä "êìîå 'ã úà àøé" áåúëä äîì ïëà ä"ã ,åðéæàä(â øåè âì÷ óã)

רחמים צריכים äòèéג' ìá àìà ?íéîçøì ë"â íéëéøö íìåòä éðéðò øàù ìë éøäù ò"öN J
.äðùä ùàø éøçà ïëå ,øæâð øáë íåìçä éøçà éë ,íéîçø ù÷áìî éàãî øçåàî éë áåùçì íãàä
êìî áì íéî éâìô" àìà ïë àì ,úéùôçä åúøéçá éôì éåìú ìëäù íãàä áåùçé ìá êìîä ïéðòìå

"åðèé õåôçé øùà ìë ìò 'ä ãéá(à ,àë éìùî)åäéìà ïéò J Läìéôú äìéòåîå

בעצמו עליהם מכריז הקב"ה דברים ïéàג' éøäå ,"áòøì 'ä àø÷" àåä àø÷îä ïåùì éëN J
à"ùøäî J L?åøåáéã úòîåùä ïæåà

בעצמו הקב"ה עליהם מכריז דברים Läòøôג' ìöà óñåé úùøôá íéæåîø íéøáãä 'â ìëN J
á÷òé ïåéò J

פרנס על 18מכריז 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(ã ,äøåú)

פרנס על ìàìöá"מכריז íùá éúàø÷ äàø" ìù "éúàø÷" äìîäî åùøãN J(á ,àì úåîù)àåäå ,
"õøàá øåøã íúàø÷å" åîë(é ,äë àø÷éå)"êåùçú ìà ïåøâá àø÷" ïëå(à ,çð äéòùé)íåñøôá øîåìë ,

'à ÷"ñ á ,àì úåîù ,äîéîú äøåú J Läæøëäáå

בציבור נמלכין א"כ אלא הציבור על פרנס מעמידין àìùאין éååéö ùé ñðøôä ìò éëN J
à"ùøäî J Läîéàá íäéìò åúåøî åìá÷éù ìèåî øåáéöä ìò ìáà ,íäéìò äøúé äîéà ìéèé

לו ואמר והפך משה ÷íãåהלך àåä úéìëúä éë .íéøáãä úà êôä äùî äî éðôî íòèN J
úåãâà ìò øåàéá ,à"øâ J Läùòîá ïåøçàå ,äáùçîá(úåëøá)

לו ואמר והפך משה á÷òéהלך ïåéò J Líéøáãä úà êôä äùî äî éðôî íòèN J

כלים מכניס ואח"כ בית בונה àåáéùאדם éãë ,äìéçú äðååëá íéøáãä úà êôä äùîN J
äùî éë øîåì åòèé àìå ,ìàìöáá äøåù ùãå÷ä çåøù íìåë åàøé ïòîì ,åéøáã ï÷úéå ìàìöá
àáåî ,íéáø úá øòù J L"ìàìöá íùá 'ä àø÷ åàø" àø÷ ïëìå .åúåçà ïá àåä éë åúåà äðéî

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á

כלים מכניס ואח"כ בית בונה áåùééåאדם ,àø÷îä øãñ éðôî ì"æç éøáã ìò àéùå÷N J
íìùä ç"ìö J Làéùå÷ä

כלים מכניס ואח"כ בית בונה âéאדם ,åì úåîù ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J
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כלים מכניס ואח"כ בית בונה äîéîú,אדם äøåú J Líéøáãä úà êôä äùî òåãî øåàéáN J
ã ÷"ñ á ,àì úåîù

כלים מכניס ואח"כ בית בונה ìòאדם åéøáãå ;çô÷ 'éñ ç"åà øôåñ íúç ú"åùá øåàéáN J
íñéðëà ïëéäì äùåò éðàù íéìë ä"ã ,íéùãç íéãâî J Léãå÷ô úùøô ,äøåúä

אותיות לצרף בצלאל היה à"òיודע 'ä úåáåúë ìò à"ùøäî J

אותיות לצרף בצלאל היה á'יודע à÷ñô à"ô äàô éîìùåøé ,åäéìà úãâà J

אותיות לצרף בצלאל היה ã"ôìיודע ääâä à øòù ,íééçä ùôð J

היית? אל ìàìöá"בצל íùá éúàø÷ äàø" ÷åñôä éðôî úàæ åùøãN J(á ,àì úåîù)à"ùøäî J L

היית? אל êéùìàבצל î"ø J(ç ÷åñô åì ÷øô ïëå .áì,ì íé÷åñô ,äì úåîù)

היית? אל ùáãבצל úåøòé J('á ùøã óåñ ,çî 'îò à"ç)

היית? אל ãבצל ,âë ,äàòéáø ,÷ìá ,åäéìà úøãà ,à"øâ J

היית? אל äîëçבצל êùî J(àì ,äì úåîù)

חכמה בו שיש למי אלא חכמה נותן הקב"ה åøîàאין äîìN J,ìàìöá :íéãåîéì 'á ì"æç
äëøáå äùåã÷ J Láì íëç ìë ïëå("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

וכו' לחכימין" חכמה "יהב שנאמר חכמה, בו שיש למי אלא חכמה נותן הקב"ה אין
ליה אבהו)אמר חכמה"(ר' נתתי לב חכם כל "ובלב מהכא íäéðéá,אנן ìãáääN J

éðùä ÷åñôäî ìáà .òãåé àåäù ïéðòä åúåàá äîëç åì íé÷éîòîù íéãîåì ÷ø ïåùàøä ÷åñôäîù
íéðéòì äåàú J Líéøçà íéðéðòá íâ äîëç åì íéãîìîù íéãîåì

חכמה בו שיש למי אלא חכמה נותן הקב"ה äאין ÷øô ìù ääâä 'ã øòù ,íééçä ùôð J

חכמה בו שיש למי אלא חכמה נותן הקב"ה àאין ,ã íééç çåø ,ïé'æåìå íééç 'ø J

לחכימין" חכמתא "יהב שנאמר חכמה בו שיש למי אלא חכמה נותן הקב"ה (דניאלאין
כא) חכמה"ב, נתתי לב חכם כל "ובלב לה מתנינין מהכא אנן לו אמר ו). לא, (שמות

øáò ïåùìá áåúë íù éë äøåúáù ÷åñôäî ãåîìì ïåùàøä äöø àìù íòèäN J("éúúð")åìéàë ,
éðôì êéøö íãàäù äîëçäù øàáî ãåòå .áì íëç äùòð àåä äæáù äîëçä äúåà åì ïúð

íéä ééà J Lúåáåèä úåãîä úîëç àéä ,äøåúä úîëç åéìò òéôùé ä"á÷äù

חכמה בו שיש למי אלא חכמה נותן הקב"ה íéîùאין úàøé øáë åá ùéù éîì øîåìëN J
÷éãö éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø ;åäéìà ïéò J L"'ä úàøé äîëç úéùàø" ,"äîëç" úàø÷ðä146 â"ç)

('â ,íéùåã÷

חכמה בו שיש למי אלא חכמה נותן הקב"ה åñôäî÷אין äéàø àéáäì åì óéãò äéä òåãîN J
á÷òé ïåéò J Lìàìöá ïéðòî àìå ,ìàéðãá
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חכמה בו שיש למי אלא חכמה נותן הקב"ה îòå÷אין ,å ,àì úåîù ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J
á"éöðäñ÷ óã à"ç éøôñ ìò

ובדעת בתבונה äâéâçáבחכמה ìáà ,íìåòä ïéðá ìù úåãî 'â äðî ïàëN J(à"ò áé),äøùò åðî
æ ÷"ñ â ,àì úåîù ,äîéîú äøåú J Låìà äùåìù ìù íéèøôä íäå

ובדעת בתבונה áבחכמה ,à éìùî ìò í"éáìîä J(íù ,úåìîä øåàéáá ïëå)

חלומות עניני íéëåáðעל äøåî ,í"áîø J(àî ÷øô á"ç)

חלומות עניני éעל ,â íéø÷éò J

חלומות עניני àìøJåëøעל 'îò ,èë øòù ,áùéå úùøô ,÷çöé úãé÷ò J

חלומות עניני õ÷îעל 'ô úìéçú ,ìàðáøáà é"ø J'îò ,íìùä "á÷òé ïéò"á ïë íâ åàáåä åéøáã)

(åð úåëøá ìò) èô

חלומות עניני ÷èë÷Jçëעל 'éñ á"ç õ"áùú ú"åù J

חלומות עניני ç"על ïéã øå÷éç ,úåøîàî 'é ,åðàôî ò"îø Jè ,ã

חלומות עניני âJàעל úåà÷ñô ã"ô éðù øùòî éîìùåøé ,åäéìà úãâà J

חלומות עניני ïëìåעל ,äòøä íëøãî åøæçéù íäá úåøúäìå åéàøé úà úåëæì ä"á÷ä äöøN J
áúåëä J Låéðôìî åàøééù éãë íéìéäáî úåîåìç äàøî ÷åçøî úåöò ô"ò(á÷òé ïéò ìù è÷ìîä)

ä"ð óã úåëøá ìò

חלומות עניני íééç,על úîùð ,ìàøùé ïá äùðî 'ø J(ä"ô â"ç)

חלומות עניני åעל à÷ñô à ÷øô â"ç ,íùä êøã ,ì"çîø J

חלומות עניני ùøéäעל ø"ùø J(â ,ë úéùàøá)

חלומות עניני úåéçעל õ"øäî ïåéìâ J(.ì ïéøãäðñ)

חלומות עניני åëå'על íéëìåä úåîåìçä ìë øîàðù äî íéé÷ì ä"ã ,á÷òé ïéò ìò ,óñåé õò J
(.äð úåëøá)

חלומות עניני 23על 'îò ,'å ÷øô ,úåãâàä úåëåìäú ,ïøòèù äéøëæ óñåé áøä J

חלומות עניני æîJáìעל úåà÷ñô ,è ÷øô ,úåëøá ,äéà ïéò J

חלומות עניני úòãעל éøåòéù ,êàìá äãåäé óñåé áøä J(114 à"ç ,æìè)

חלומות עניני åäéìàîעל áúëî ,øìñã åäéìà áøä J(164 ã"ç)

חלומות עניני àéøì÷ôñàעל J'îò æ êøë .õééåù ,øìãà ìàåîù áøä úàî íéëøë 17Já äéãôåì÷öðà)

(382J399
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חלומות עניני úåîåìç,על éøáã ,õøåù ìàåé áøä J Lúåîåìçä éðéðò ìë íéøàáîä íéøôñN J
â"ñùú úðù ,äîìçà ,íø ïá íäøáà áøä ;è"ðùú ,íéìùåøé(íéãåîò á"ô÷)

חסדא רב äëøáåאמר äùåã÷ J Líéáåùéäå úåøéúñä ,ç"øî íéøîàî äùù ïàë åàáåä äîìN J
("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

טוות ולא חלום ïéàכל íö àåäùë äàåø àåäù íåìç ìáà .úåùîî åæéà åá ùé íåìç ìëN J
ìàéðãá áéúëãë íåö ïåùì àåä "úåè" .úåùîî åá(èé ,å)úåè :êøò ,êåøò J L"úåè úáå"

מחלום חוץ עליו לדאוג יש רע חלום כל הרא"ש, תוספות שכתב כמו חדשים": "מגדים ופירש

שמפנ התענית, אחרי רעשרואה חלם לכן בעינוי שהיה הציוןי שער רכ, סי' ברורה", ב"משנה זה (והביא

א) ס"ק

טוות ולא חלום á÷òéכל ïåéò J Líéùåøéô 'áN J

מסתייה חדויה טבא, חלמא מסתייה. עציבותיה בישא, åðåáöò,חלמא åì éã ,òø íåìçN J
êùîä íåìçäî ïéàå ,íåìçä íåé÷ àåä äåãçä ,áåè íåìçå .íåìçä íåé÷ êùîä ìèáúî æ"éòå

é"ùø J Läáåèì

ע"א. יז קטן מועד וכן ע"א, כב תענית מן "די" לשון הוא "מסתייה" שלשון ראיה המלקט: אמר

ידך" נדבת "מסת במקרא יש וכן ח. טו, דברים של לתרגום ציין מסת, ערך: י)והערוך, טז, (דברים

מסתייה חדויה טבא, חלמא מסתייה. עציבותיה בישא, àåäחלמא åúåáöò é"òù åðéðòN J
,áåèä íåìçä ìù ïåøúô åîë àåä åìù äåãç ïëå .åì íéé÷úé æ"éòå ,òøì íåìçä øúô åìéàë

à"ùøäî J Lé"ùø ìù åùåøéôì ãåâéðá äæå .íéé÷úéååîë "äééúñî" ùøôî àåä éìåà ,è÷ìîä ì"ð)

(òåéñ ïåùì "äéòééúñî"

מסתייה חדויה טבא, חלמא מסתייה. עציבותיה בישא, íåìçáחלמא ÷ø øîàð äæN J
á÷òé ïåéò J Lúåîåìç øàùá øîàð àìå .ïåøúôì íéëéøö íðéàå ,áåè åîöòá åà ,òø åîöòá àåäù

מנגדא קשה בישא êåøò,חלמא J Lúå÷ìîî øúåé åáì øáåù øîåìëN Já à÷ñô ,ãâð :êøò

הבר את לתבן ÷úìäמה ,÷çöé úãé÷ò J(á óä)"ïéðò áøá íåìçä àá éë" ÷åñô ,

הבר את לתבן ÷çëמה á"ç õ"áùú ú"åù J

הבר את לתבן äëøáåמה äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

הבר את לתבן áðמה 'éñ ïåéö úáéù ú"åù J

בטלים דברים בלא לחלום אפשר "àåáäאי óñåéá øòâ øùàë äæ ììë òãé á÷òé íàäN J
à"ùøäî J L"?êéçàå êîàå éðà àåáð

הוי לא אמיה á÷òéואילו ïåéò J Lääìáì àìà ,ìçøì íúðååë ïéàN J

מתקיים אינו כולו מתקיים, שמקצתו אע"פ Jחלום L?ïðçåé 'ø éøáã ìò óéñåä äîN J
äëøáå äùåã÷("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)
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Eá"ò äð óã

טוב חלום מראים אין טוב à"ùøäîלאדם J Läæì áåùéäå .óñåé äùòîî ò"öN J

רע חלום לו מראין אין רע ולאדם טוב, חלום לו מראים אין טוב íéúòì,לאדם äðéá J
åîçð úáùì 'ã ùåøã óåñ ,õ÷ úò ,äð ùåøã(çðù óã)

טוב חלום לו מראין אין טוב áåè?לאדם íåìç åì åàøä óñåéì éøäå à"ùøäî äù÷äN J
æç éøáãù äàøð ìáà .õøéúù äî ù"ééòíåìçä éìá íâ øùà úåãéúò äìâîä íåìç ìò íéøåîà ì"

áåèä øáãä äéäéå íå÷éù êëì íøåâ åîöò íåìçäù íéåñî íåìç úåãåà åøîàð àì ìáà ,åéäé
íìùä ç"ìö J Làåää

רע חלום לו מראים אין רע ולאדם טוב, חלום לו מראין אין טוב åîéã÷äùלאדם ïåéëN J
"äééúñî äéåãç àáè àîìç ,äééúñî äéúåáéöò àùéá àîìç" øîåì(à"ò äð úåëøá)áåè íãà íà

ïëå .òø íåìç åðîî íéòðåî ïëìå .íåìçä íéé÷úé àìå ,øëù éã äæá åì äéäú áåè íåìç äàøé
äàøî åððéà ïëìå ,åùðåò øåáò åì ÷éôñî òø íåìç äéäéù äöåø åðéàå òùøì ùéðòäì 'ä ìù åðåöø
äæéàî íåé ìëá ìåöéð íãà ïéà àìà ?òø íåìç áåè íãàì ùé äîì ?êôéäì äîìå .òø íåìç åì

äøéáò øåäøä(.ãñ÷ àøúá àáá)åì äúéä àìù øùôà éà ,òùøä ïëå .øúåéá ïè÷ ùðåò åì êéøöå
éèå÷ì"á àáåî ,á÷òé ìäà J Láåè íåìç é"ò øëù åì íéðúåðå ,áåè úåùòì äðè÷ äáùçî åæéà

"éèå÷ì øúá

טוב חלום מראים אין טוב éòãéîì"לאדם ãçôå" ãåã ìò íéøçàì åàøäù àø÷îäî øå÷îN J
(áé ,àì íéìäú)äîëç êùî J L(õ÷î 'ôì äçéúô)

שבע אלא שבע תקרי אל רע, נקרא חלום בלי ימים ז' êåøáהלן øå÷î J(571 óã à"ç)

ימים ז' רעהלן נקרא חלום åìבלי äéäù äøéáò øåäøä ìò íåìçé íãàäù øùôà éëN J
äæ àì ìáà .êë ìò íìåçå èøçúîù ìòåôá òùø àåäù åà ,åðîî ìåöéðä ÷éãö ïéàå ,íåéä åúåàá
,à"ò ãé úåëøá ìò á÷òé ïåéò J Lòùø àåä éøäå ,èøçúî åððéàå äøéáò òöéá øáë äàøðë ,äæ àìå

ïìä ìë ä"ã

רעים והרהורים רעים חלומות יבהלוך äëøáåשאל äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

מפשר דלא íééçäחלום øåà J(íåéá åá à÷åãå ç ,æì úéùàøá)

נדה ספק אשתך תמצא é"ùøשלא éøáãë ,äãð éàãå øùàî øúåé ìòáì äù÷ àåä ÷ôñä éëN J
òãéåäé ïá J Lá"ò â÷ ïéøãäðñ

יטיבנו äëøáåיפתרנו, äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)L

חלום à"ùøäîהטבת J Läáèää ìù äøéîàä é÷ìç áåø øåàéáN J

חלום àðJçîהטבת úåà÷ñô è ÷øô úåëøá ,äéà ïéò J

'טבא הנך ליה ולימרו בטוב], שיפתח [כדי חזאי' טבא 'חלמא להו ולימא תלתא ליתי
חלילה [ואם ליהוי' 'וטבא דבריו] מאשרים והם הפה, אחר הולכים החלומות [כל הוא'
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לטב' לשוייה 'רחמנא לטובה]. יתהפך החלום, לבעל שיש זכות מפני לטובה, אינו
זימנין 'שבע לטובה]. ויהפכנו השי"ת עליו ירחם זכות, החלום לבעל לו אין [ואם
כל יהפכו לרע, עליו גוזרת המזלות השפעת [ואם טב' דליהוי שמיא מן עלך לגזרו

הסיכום [זהו טבא' 'ויהוי עליו] לטובה חנכ"ל שצ"ם המזלות çöé÷,לבסוף]שבע éðéò J
"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî

שלומות 227ג' 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(â ,íåìù)

שלומות äëøáג' äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" àø÷ð íâ øôñä)

בישא מעינא ודחיל למתא דעייל מאן éðùä,האי ìò ìòåô ãçà íãàù ùéù äòø ïéòN J
êøò àöåî äæä òâôðä ïéà éë äàá åæ äùìåç .éåàøë àìù úùâøúîä äùåìç ùôð ìò ÷ø úìòåô
åì ùé ,éîéðôä åîìåò ïâåäë øéëîä ìáà .éðåöéçä íäéàøî éôì ÷ø íéøáãä úà ïã àåäå åîöòá
.ïéîé ãéá úæîøðä ,úéìëù äìåòô íãàì ùéå .äðåöéçä äòôùääì øúåé ùç åðéàå äçåðîå øùåà
àåöîì ÷÷åúùî àåä åòáè éôìå ,øéòì òéâî íãàä øùàëå .ìàîù ãéá úæîøðä úéðôåâ äìåòô ùéå
÷æðé ,äùåìç ùôð àåä íàå .éðåöéçä íìåòäî äòôùäì óåùç àåä æà ,äìéòåîä úåòéøå äøáç
úéîéðôä åúãåáò éø÷éò ìò øåîùé äæî ìöðäì ïëì .åéìò úåéøáä úòãì ùùåçù éðôî åéúåìåòôá

(ìàîùá ïéáå ïéîéá ïéá ,ä÷æçä òáöàä àéäù ,ìãåâàá íéæîøðä)àìå ùåçé àì ,äæá çåèá äéäé øùàëå
áñ à÷ñô è"ô úåëøá ,äéà ïéò J Låéúåãåà íéøçà ìù íúòãî ÷æðé

גם נמצא מהרעות, שחושש ממה ניזוק חלושה נפש בעל שאדם הזה היסוד המלקט: אמר

קטלנית הנושא לענין ,386 עמ' ריח, סי' תחילת בלאו, מהד' הרמב"ם, בתשובות

דשמאליה בידא דימינא דידא זקפא íìåòäלנקוט úåîåàî ìãáðä ìàøùéì æîø ïäåáN J
òãéåäé ïá J Lòøä ïéòî øúñéé êë ,åôëá åðøéúñéå ,úåòáöàä øàùî ìãáð àåä ïäåáù åîë

קאתינא דיוסף מזרעא ìùאנא åîù ìò åàø÷ð ìàøùé ìë àìà ?ø÷ù ùùç äæá ïéà ãöéëN J
"óñåé ïàöë âäåð" áéúëãë ,óñåé(úåãåöîäå é"ùø éùåøéô ù"ééò .á ,ô íéìäú)à"ùøäî J L

קאתינא דיוסף מזרעא ïéòäאנא úéàøî ,à"ãéç J(.ãô àòéöî àááì)

ידברו" השוא ב)"וחלומות י, ÷çë(זכריה 'éñ á"ç õ"áùú ú"åù J

ידברו" השוא éðù"וחלומות øùòî úëñî ,éîìùåøéä ìò äàøî äôé J

ידברו? השוא החלומות Jוכי Lúøúåéîë "àåùä" ìù 'ä úåà éë ääéîúá ïåùì åùøãN J
à"ùøäî

שד מלאך, ע"י ÷çëחלום 'éñ á"ç õ"áùú ú"åù J

שד מלאך, ע"י àðחלום 'éñ ïåéö úáéù ú"åù J

שד מלאך, ע"י øðìחלום êåøò J(úåîáé úëñî óåñá)

שד מלאך, ע"י äîëçחלום êùî Jáî ,õ÷î 'ôì äçéúô)(àø÷îäî øå÷î àé

שד מלאך, ע"י èôùîìחלום íéðéò J Líãàä ìù åðåéîã çëì "êàìî" àø÷ í"áîøäN J
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הפה אחר הולכים החלומות íäøáàכל 'ø J Líéîëçä ììë úòã àìå ,àøîâá ãéçé úòã åäæN J
úéùàøá ìò ,àøæò ïáà(ç ,î)"áúåëä" ìáàN .("á÷òé ïéò" ìù øáçîä àåäå)øúñ ,äð óã úåëøáì

Läæ ãåñé ìò íééåðá úåîåìç ïéðòì ì"æç éøáãî äáøä éë åéøáã

הפה אחר הולכים החלומות éôìכל òöáúîå .éìéìùå éáåéç ,åëåôéäå øáã æåðâ íåìç ìëáN J
èë øòù ,õ÷î 'ô ,÷çöé úãé÷ò J Lúåîåìç éðéî 'â ùé éë øàáî ãåòå .ïåøúôä(çëø 'îò)øáãî ;

áìøJâëø 'îò ,ãë ùåøã ,øåù

הפה אחר הולכים החלומות íéìîä:כל úà øîåàå íéã÷î øúåôä øùàë ÷ø íéé÷úî äæN J
,íééçä øåà J Läáùçîä ìò øåáéãä úà èéìùî äæáå ,÷éãöä óñåé ìöà äéäù åîëå ,"åðåøúô äæ"

çé ,î úéùàøá

הפה אחר הולכים החלומות áúåëäכל J("á÷òé ïéò" ìù è÷ìîä)

הפה אחר הולכים החלומות ïäכל úåëéøöå ,úåèìçåî ïðéà íéîòôì äìòîìî 'ä úåøéæâN J
äîåãå .øæâù äøéæâä úà äðùî ä"á÷ä ïéà æàå ,íãà éðá ãöî éåìâ øåáéã åà éùòî ìòåô åæéàì

ùàåé êìîä ìà òùéìà øáéãù äàåáðä ïéðòá ùé äæ(èéJçé ,âé á"ìî)ï"áîø éøáãëåúéùàøá ìò)

(å ,áéééà J Líåìçä íåé÷ èéìçäì äùòî àéä åéúôù úîé÷ò ,øúåôå éúéîà øúåô àá øùàë ïëìå .
è ÷øô ã"ç ,ïéã øå÷ç ,úåøîàî äøùò ,åðàôî ò"îø éøáã êîñ ìò ,íéäõò"á åéøáãî ÷ìç åàáåä)

("óñåé

הפה אחר הולכים החלומות à"ùøäîכל J

הפה אחר הולכים החלומות á÷òéכל ïåéò J

הפה אחר הולכים החלומות ìéöäìכל ãåò ìåëé ,äòøì ïåøúô åúòãá äìôðù éøçà åìéôàN J
äîåìòú ãéâî J Låéô éøåáéã é"ò

הפה אחר הולכים החלומות á÷òéכל ïéò ìò ,óñåé õò J

הפה אחר הולכים החלומות äîכל éðôî ,äáåèì ïåøúô é"ò íåìç áéèéäì øùôà íà ò"öN J
ñåñ äàåø åà ,íéøåçù íéáðò äàåøä åîë ,äáåèì ïîéñ íðéà íäù úåîåìç äîë åèøéô ì"æç

á"åéëå íåãà(à"ò æð ïìäì)åá ùãå÷ä çåø ïéòî íåìç ùé ,ì"ðä "÷çöé úãé÷ò" éøáã ô"ò àìà .
ïéà ïëìå .ìöðé ,úååòîä úà ï÷úéå äáåùúá áåùé íàå äòø åéìò àåáì ãéúòù íãàì íéòéãåî

è÷ìîä ì"ð J Läáåèì íøúåôì

קטנה נבואה זו הרי פיו, לתוך פסוק לו ונפל íéàéáðהשכים úåéäì åðåçéð ìàøùé éìåãâN J
åìöà åîìùð àìù éðôî áåëéò åìöà ùé àìà äæî õåöéð ùé ìàøùéî ãçàå ãçà ìëá ìáà .ùîî
úåðåáùç éðôî åúìåòôì øøçåùî äîãîä çëä ïéà øò íãàäù úòá .éðåéîãä çëäå éìëùä çëä

ìù íéáøøùàë ãéîå .äøåô äîãîä ,áëòî ìëùä ïéà æàù íãàä ìù åúðéù úòá ìáà .ìëùä
äàåáð àéäå ,åéôá ìôåðù ÷åñô úøåöá äîãî çë åúåàî ãéøù øúåðù íéîòôì ùé åúðùî õé÷î

áò à÷ñô è ÷øô úåëøá ,äéà ïéò J Läðè÷
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פיו לתוך פסוק ונפל íãàäהשכים éë ãéúòä úà úåæçì äøúé äçìöä ùé äîëùää úòáN J
ùéà ùéà ,éåæéçä çë úåîùðá ùéå .åúáéáñá äòéã íéòéáî íéøçà òîùù äîî æà òôùåî åðéà

Là"ì äùòú àì ,í"áîøì "úåöîä øôñ" ïééò åúâøã éôì

בתוך שנפתר וחלום חברו, לו שחלם וחלום שחרית, של חלום מתקיימים, חלומות ג'
שנשנה חלום אף וי"א à"ùøäîהחלום, J

Eåð óã

טובא דחכמיתו ÷ìאמריתו äæá äùòå ,àéáðî óéãò íëç åøîà ì"æç àìà ?åøîà éúîN J
äëøáå äùåã÷ J Løöðãëåáðå ìàéðãî øîåçå("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

טובא דחכמיתו ìç÷אמריתו øùà" äëøá íéëøáîùë äæù ùøôì øùôà àìà ?åøîà éúîN J
ïåáðå íëç íò ÷ø" íéé÷ì ,íìåòä úåîåàî øúåé íéîëç åðà éë íñøôì åðéìò ."åéàøéì åúîëçî

"äæä ìåãâä éåâä(å ,ã íéøáã)"êðéî éôè àðòãéã éæç àú" úùù áø øîà ïëìå ,(à ,çð úåëøá)J L
è÷ìîä ì"ð

הדיא ç"úבר 'éñ à"ç à"áùø ú"åù J

הדיא åéúåìàù?בר àéãä øá úà ìåàùì àáø êéùîä òåãî äòøì ÷ø øúåô àåäù äàøùë ò"öN J
ééáàì åøúôðù úåîåìçä íúåà éë øåáñ äéä àáøù ãåòå .ïîæ øçàì ÷ø åîéé÷úð úåðåøúôä àìà

äëøáå äùåã÷ J Lïë éäé åìöà íâ çøëäá ,äáåèì("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

הדיא à"ùøäîבר J Lééáàìå àáøì íéðåùä úåðåøúôä øåàéáN J

הדיא 167בר ã"ç ,åäéìàî áúëî ,øìñã à"ø J

חמור' 'פטר של "øåîç"ו' àø÷ð ç"ú àìà .é"ùø ùåøéô ìò äù÷îN J(ãé ,èî úéùàøá)àìå
ç"îâ ÷éôñî àáø äùò(àáø :á÷òé ïéò úñøéâ éôìå .çé äðùä ùàø)òãéåäé ïá J L'å øñç ïëìå

חמור' 'פטר של èôùîìו' íéðéò J

חסדא דרב מברתיה לבר לך מחילנא åéðáכולהו úúéîî øúåé åéðéòá øåîç äæ äîì ò"öN J
åéúåðáå("øåúðã éðùå éëë"),äðéëùá ÷áã ç"ú úá àùåðäù :àé÷ úåáåúë ô"ò õøúì ùé àîù ?

áø úá" àéäù øáãä äìú àìà íúñ "éúùà" åéøáã ïðâñ àìå ,íìåëî øúåé åì äù÷ äæ ïëìå
è÷ìîä ì"ð J L"àãñç

נהורא סגי תרי åëéהני ïô áåçøá úëììî òðîð àáøN Jíåìçä úàæ ìëáå .çøà éøáåò íéåâ åä
àáø ìæà ä"ã òãéåäé ïá J Líéé÷úä

באה היא חנם על אפילו חכם 177קללת 'â úåãâà ,ì"øäî J

באה היא חנם על אפילו חכם 222קללת ã"ç ,åäéìàî áúëî ,øìñã à"ø J
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באה היא חנם על אפילו חכם ùðåòìקללת éåàø äéä àìù àìà ùîî íðç ìò àìù ì"öN J
ä"ã á"ò ö óã ïéøãäðñì åéøáã ïééòå ,èôùîì íéðéò J Läìì÷ä äìç íëçä ãåáë úîçî àì íà

íëç úìì÷

שנשר חוטמי ראיתי לרבי קפרא בר ליה íðîàåאמר ä"ã õ÷î 'ô ,ìàðáøáà é"ø J
íéðåøúôä

כך לחלומות. שנתנו הפתרונות בפרטי סודות הרבה גנזו שחז"ל הדבר ברור המלקט: [הערת

הגר"א מדברי אנו לברכות)רואים ויש(בביאורו הגר"א. של לפירושו שזכינו חלומות לאותם כאן נציין .

ובמהד' ,132 עמ' ישן דפוס עמדין, יעקב ר' בסידור שישנם חלומות פתרון אותם כי כאן להודיע

עליהם לסמוך אין תקצב–תר, עמ' ח"א עמדין(א)אשכול יעקב לר' אינם נלקחו(ב)כי מהם חלק כי

הקובץ] בתחילת שם כמבואר העולם, אומות מספרי

צדוקי íéèøôההוא á"é ïàë ùé J

שלום רואה בחלום באר Jהרואה Läæì áåùéäå ?"íåìù" äæ àø÷îá æîøð ïëéä ò"öN J
à"ùøäî

בחלום באר èהרואה à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J

שלום רואה בחלום באר ç"ìöהרואה J Läæì áåùéäå ?"íåìù" äæ àø÷îá æîøð ïëéä ò"öN J
íìùä

הן שלומות éג' à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J

קדרה ציפור, נהר הן, שלומות åúéáג' éðá íò íåìù êéøö íãàäN J(äøã÷ é"ò ìîåñî)êéøöå
åøéò éðá íò íåìù(êùîðä øäð ìîñ)íìåòä éðá øàù íò íåìù êéøöåáúë J Líé÷çøîì ããåð øåôéö)

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,øôåñ

ùàäקדרה ïéá íåìù íéùî éë ,íåìùì ìîñ àåäN J(äèîì)íéîä ïéáì(äøã÷ä êåú ,äìòîì)J L
"äëøá úôñåú" ïìäì ïééò ;"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,èòðá éëãøî 'ø

דודים") "נרוה לשון מלאפום, בניקוד "דוד" נקרא ולכן המלקט: (אמר

בחלום נהר àéהרואה à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J

בחלום ציפור úåîåìç,הרואה éøáã ,õøååù ìàåé áøä ;áô÷ 'îò ,äîìçà ,íø ïá íäøáà áøä J
129 óã

בחלום קדרה à"ùøäîהרואה J

בחלום קדרה éהרואה à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J

בחלום קדרה éðòהרואה úçðî J("øðì êåøò" øáçîî)øáã éäéå øîàð áåùå ä"ã ,úåèî úùøô ,
éìà 'ä(ã øåè ä÷ óã)
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בחלום קדרה äàìîäהרואה äøã÷ä àìà íéîå ùà ïéá íåìù äùåòä òáèá øçà øáã ïéà éëN J
éøáã ìéòì ïééò ;ñôãðá 22 'îò ,æ ,à úéùàøá ,äëøá úôñåú J Lùàä ìò äúåà íéîéùîå íéî

èòðá éëãøî 'ø

בחלום ענבים éøáãהרואה ,õøååù ìàåé áøä ;èô÷Jãð÷ 'îò ,äîìçà ,íø ïá íäøáà áøä J
59J73 'îò ,úåîåìç

בחלום הר éøáãהרואה ,õøååù ìàåé áøä ;èô÷Jãð÷ 'îò ,äîìçà ,íø ïá íäøáà áøä J
59J73 'îò ,úåîåìç

בחלום שופר éøáãהרואה ,õøååù ìàåé áøä ;èô÷Jãð÷ 'îò ,äîìçà ,íø ïá íäøáà áøä J
59J73 'îò ,úåîåìç

בחלום כלב éøáãהרואה ,õøååù ìàåé áøä ;èô÷Jãð÷ 'îò ,äîìçà ,íø ïá íäøáà áøä J
59J73 'îò ,úåîåìç

בחלום ארי éøáãהרואה ,õøååù ìàåé áøä ;èô÷Jãð÷ 'îò ,äîìçà ,íø ïá íäøáà áøä J
59J73 'îò ,úåîåìç

החלום תגלחת éøáãהרואה ,õøååù ìàåé áøä ;èô÷Jãð÷ 'îò ,äîìçà ,íø ïá íäøáà áøä J
59J73 'îò ,úåîåìç

בחלום באר éøáãהרואה ,õøååù ìàåé áøä ;èô÷Jãð÷ 'îò ,äîìçà ,íø ïá íäøáà áøä J
59J73 'îò ,úåîåìç

בחלום קנה à"ùøäîהרואה J

בחלום קנה à÷ñôהרואה è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá Jàéáìø â"ç øäåæá øàåáî)

(à"ò

החלום קנים éøáãהרואה ,õøååù ìàåé áøä ;èô÷Jãð÷ 'îò ,äîìçà ,íø ïá íäøáà áøä J
59J73 'îò ,úåîåìç

קניא קירא קורא éøáãקרא ,õøååù ìàåé áøä ;èô÷Jãð÷ 'îò ,äîìçà ,íø ïá íäøáà áøä J
59J73 'îò ,úåîåìç

כוחו בכל שמים לירא אלא דלועין מראין íéìåãâאין õøàä úåøéôá ïéà ïéòåìãù íùë"N J
íéñð åðáø J L"íéîù éàøé íä äë ,õøàá úåëéîð ïéôéñåî àìà ïéàùðúî ïéà ë"ôòàå ,íäîåáø)

(ó"éøä ìùçúôîä øôñá

כוחו בכל שמים לירא אלא דלועין מראין äéôè÷îאין 'åëå àáøå ééáà"ì ïééö øèééì î"ø J
"òéãé(.çî úåëøá)åðúåãìé éøùà" .âð äëåñá ù"îëå ,íúåãìéá íéøëéð øáë øîåìë ,úòìã é"ùøéô

"åðúåð÷æ úà äùééá àìù

בחלום שור éøáãהרואה ,õøååù ìàåé áøä ;èô÷Jãð÷ 'îò ,äîìçà ,íø ïá íäøáà áøä J
59J73 'îò ,úåîåìç
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בשור נאמרו דברים áéחמשה à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J

בחלום חמור éøáãהרואה ,õøååù ìàåé áøä ;èô÷Jãð÷ 'îò ,äîìçà ,íø ïá íäøáà áøä J
59J73 'îò ,úåîåìç

בחלום חתול îò'הרואה ,äîìçà ,íø ïá íäøáà áøä Jéøáã ,õøååù ìàåé áøä ;èô÷Jãð÷
59J73 'îò ,úåîåìç

וכו' שחורות וכו' לבנות בחלום, ענבים èהרואה ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J
áé à÷ñô

בחלום סוס âéהרואה à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J

בחלום ישמעאל íù"הרואה àåä øùàá øòðä ìå÷ ìà íéäìà òîù éë" åìöà áåúëùN J
(æé ,àë úéùàøá)L

בחלום גמל à"ùøäîהרואה J

בחלום גמל åèJãéהרואה úåà÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J

בחלום "גמל" "ìîåâä"הרואה íúåà àåø÷ì øùôàå ,áúëá åìà úåéúåà äàø íìåçä øîåìëN J
'ä ÷"ñ ã ,åî úéùàøá ,äîéîú äøåú J Läðëñäî ìåöéðä ìù ìîåâä úëøá øîåìë

בחלום פינחס éøáãהרואה ,õøååù ìàåé áøä ;èô÷Jãð÷ 'îò ,äîìçà ,íø ïá íäøáà áøä J
59J73 'îò ,úåîåìç

בחלום פיל éøáãהרואה ,õøååù ìàåé áøä ;èô÷Jãð÷ 'îò ,äîìçà ,íø ïá íäøáà áøä J
59J73 'îò ,úåîåìç

לחלום יפין חיות מיני ÷Jãðכל 'îò ,äîìçà ,íø ïá íäøáà áøä J,õøååù ìàåé áøä ;èô÷
59J73 'îò ,úåîåìç éøáã

Eæð óã

בחלום הונא à"ùøäîהרואה J Lñðä íùì úôñåú 'ð úåàå ,"ïç" ïåùì ùøãN J

לו נעשו נסים נסי יוחנן, חנניא, חנינא, íäהרואה àìà 'ð úåà úåìéôë éðôî ÷ø àìN J
å÷ìç ,ìèðîåìá á÷òé áøä J Làñåã ïá àðéðç 'ø åîë ,åðúîåàáù íéàìôåîä ìù íúåîãì íéæîåø

á÷òé ìù(úéðòú úëñî ìò).141 'îò á"ç íäøáà éøîà ,ñééøô íäøáà áøä ;çñ÷ 'îò ,

לו נעשו נסים נסי יוחנן, חנניא, חנינא, åéäùהרואה íéìåãâ íéðäëá øáåãîù ùøôîä ùéN J
ñôãðá 19 'îò ,íéîëç éøáã ,å÷öøä éëãøî áøä J Léðùä ùã÷î úéá éîéá

ופדואוהו עליו חסו בחלום, הספד êåøá,הרואה øå÷î J L'çJ'ä úåà óåìéç ô"ò äùøãN J
251 'îò à"ç

רבה שמיה יהא æèהעונה à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J
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בחלום שמע קריאת æèהקורא à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J

בחלום תפילין æèהמניח à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J

שבראש תפילין à"òאלו å óã úåëøáá ìéòì íéùøôî ïééò J

בחלום úåîåìç,המתפלל éøáã ,õøååù ìàåé áøä ;èô÷Jãð÷ 'îò ,äîìçà ,íø ïá íäøáà áøä J
59J73 'îò

תקרא" לבינה אם "כי שנאמר לבינה יצפה בחלום, אמו על ג)הבא ב, åùøãN(משלי J
à"ùøäî J Lúøúåéîë ïàë "éë" úìî éë ì"æç êë

בחלום אמו על æéהבא à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J

אחותו על הבא בחלום, אמו על íéìòôהבא áø ú"åù J("éç ùéà ïá" ìù)åé á"çäòã äø
á"ì óåñ

אחותו על הבא בחלום, אמו על äðéáהבא éâùåîì åìà úåîåìç íéøúåôä åëôäù íòèN J
úåáåø÷ä úåéøòì òøä øöé åìèá äìåãâä úñðë éùðà éøä éë ,äîëçå(á"ò èñ àîåé)êééù àì ïëìå

éàðúå "àúøåàî äá øäøä àìå" éàðú åðúä "ùéà úùà ìò àáä" ïéðòá ïìäì ïëìå ,åèåùôë øåúôì
è÷ìîä ì"ð J Lïìåë ìò íâ áñåî äæ

אחותו על "ìëáãהבא :'åëå äîìùìù åúèî ä"ã á"ò æ ïéøãäðñ ìò åéøáãì ïééöî à"ùøäîN J
øåñà äæ ìáà "øúåî úåéäì ïúåð ìëùäù ,åúåçà úà àùéì åîë øéúäì åìëùá ïã íãà ïéà úåéøò

à"ùøäî J Lêìëù ïî øúåé êì äøåøá äøåúä úøåñîå .äøåúä éðôî

קהלת מורשה משה לנו ציוה "תורה שנאמר לתורה יצפה מאורסה מערה על הבא
äùåøéיעקב" äðéà äøåúä úîàá éë ÷åñôä åùøãN J(á ÷øô ,úåáà é÷øôá ùøåôîë :è÷ìîä øîà)

"äùî ìà ïúéå" ,"äðúî" àéä àìà(çé ,àì úåîù)"äðúî øáãîîå" ,äð íéøãð ;à"ò ãð ïéáåøéò)

(à"òà"ùøäî J L

מאורסה êîöòמורשה, ï÷úä" .êë ìë äá ìåîòì íéëéøö åðééä àì ,äùåøé äúéä íà éëN J
"êì äùåøé äðéàù äøåú ãåîìì(á ,úåáà)æé à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J L

Là"ùøäî ò"òN

מאורסה â"éמורשה, ÷"ñ úåëøá ,úîàá àøå÷ J

קהלת מורשה משה לנו ציוה "תורה שנאמר לתורה יצפה מאורסה נערה על הבא
íåéיעקב" ìëá äøåúä áåäàì êéøö íãàäù øîåì ,äñåøàë àìà äàåùðë äøåúä åìéùîä àìN J

äðåùàøì äúåà ìá÷ íåéä åìéàë íåéå(á"ò âñ úåëøá)á÷òé ìàéçé 'ø J Läðùéë åéðéòá äðéàå
øðéáø äéøà áàæ áøä ìù "àúééøåàã àæø" øôñì äîëñä éøáãá ,"ùà éãéøù" øáçî ,âøáðééå

אחותו על æéהבא à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J
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ולא לה ידע דלא מילי והני עוה"ב, בן שהוא לו מובטח בחלום איש אשת על הבא
מאורתא בה åøáçהרהר ÷ìçå å÷ìç ìèåð àáä íìåòá éëN J(à"ò åè äâéâç)úùàì äîåã äæå

é"ùø J Lùéà

בחלום חטים çéהרואה à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J

בחלום שעורים êúàèçåהרואה êðåò øñå" äìîì äòéîùá äîåã "äøåòù" äìîä éëN J
à"ùøäî J L"øôåëú

בחלום שעורים çéהרואה à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J

בחלום שעורים ìëàîהרואה ãöî íä éëN J;162 ,÷ãö øáåã ,ïäëä ÷åãö 'ø J Líãàáù äîäá
(221 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

בחלום שעורים íâהרואה íäì ùé ïëì .äàåáú øàùë àìù ,õåî àìì íéìãâ íéøåòùä éëN J
íéãåîéìá òåîùì J Läøäè ïîéñ(à"ò ãé äèåñ ìò)

תאנה שעורים, חטים, äëøáåהרואה äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

בחלמא שערי דחזאי עד מבבל סלקי לא ä"ìאנא óåñ ,è"åé âðò ú"åù J

פוריה" כגפן "אשתך שנאמר נפלים, מפלת אשתו אין בחלום טעונה גפן (תהליםהרואה
ג) áéáñקכח, íéúéæ éìéúùë êéðá" :àøîâá äøëæåä àìù ,êåîñä ÷åñôäî àéä äùøãä ø÷éòN J

è÷ìîä ì"ð J L"êðçìåùì

אתונו" בני ולשורקה עירה לגפו "אוסרי שנאמר למשיח, יצפה שורקה, גפן] [הרואה
יא) מט, éîìùåøé.(בראשית íåâøúå ,ïúðåé íåâøú äàø ,çéùîä êìîä ìò ùøãð ÷åñôä ìëN J

Léù úçðîá äæî úö÷å ,åðøåôñä éøáã äæá ïééò

בחלום טעונה גפן çéהרואה à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J

בחלום תאנה çéהרואה à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J

הרקח מיין "אשקך שנאמר לתורה יצפה הוא חכם תלמיד אם בחלום, רמונים הרואה
רמוני" ב)מעסיס ח, השירים ìà(שיר êàéáà êâäðà" :àø÷ã àùéøî àåä ãåîéìäù ì"öN J

è÷ìîä ì"ð J Läøåú éøáãá àåä ãåîéìäù øåøáå ."éðãîìú ,éîà úéá

שבך ריקנים אפילו רקתך" הרימון "כפלח שנאמר למצוות יצפה הוא, הארץ עם ואם
כרימון מצוות úéìëúáמלאים ìàøùéù óà ,íéàèçä øîåìë íéöå÷ä ïéá ìãâä ñãää åîëåN J

áð à÷ñô ,äìéì éñéñø ,ïäëä ÷åãö 'ø J Lä"á÷äá ,íìòðä íùøùá íé÷åáã íä ,íìòääå øúñää
(131);(153 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

כרימון מצוות מלאים שבך ריקנין à"òאפילו æì ïéøãäðñ ïééò J

בחלום זיתים éøáãהרואה ,õøååù ìàåé áøä ;èô÷Jãð÷ 'îò ,äîìçà ,íø ïá íäøáà áøä J
59J73 'îò ,úåîåìç
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לו יוצא טוב שם בחלום, זית áøäהרואה ;èô÷Jãð÷ 'îò ,äîìçà ,íø ïá íäøáà áøä J
59J73 'îò ,úåîåìç éøáã ,õøååù ìàåé

תורה למאור יצפה בחלום זית שמן à÷ñôהרואה è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J
çé

זך" זית שמן אליך "ויקחו שנאמר תורה למאור יצפה בחלום זית שמן (שמותהרואה
כ) íéøãé"כז, ,íéëçéù äöåøä" åøîàå ,äøåðîä ïéðòá øîàð ÷åñôäN J(á"ò äë àøúá àáá)íù éë

ïé÷éæð ,íéùð ,ãòåî ,íéòøæ :äðùî éøãñ äùùì íéæîåø íä äãéöî íéàöåéä íéð÷ äùùå ,äøåðîä
'åëåñåôã) "ïäë éúôù" øôñá ,ì"æéøà ãéîìú ,ìàéøå÷ ìàøùé 'ø ìù åãéîìú ,úôö ùéà ,ïäëä éëãøî áøä)

åùàø("äîëçä øöåà"áù ñôãðá 185 óã ,äîåøú úùøô ,ò"ù úðù ïè÷ìîä ì"ð J L

ציון" בת עונך "תם שנאמר עונותיו תמו בחלום, תמרים כב)הרואה ד, áøä(איכה J
59J73 'îò ,úåîåìç éøáã ,õøååù ìàåé áøä ;èô÷Jãð÷ 'îò ,äîìçà ,íø ïá íäøáà

בחלום תמרים àðהרואה åòîù" øîàù åîë ,íéèåù ïåùì "íéøåî" ,íéøåî åîú :ïå÷éøèåðN J
"íéøåîä(íù é"ùøå é ,ë øáãîá)à"ùøäî J L

בחלום עז èéהרואה à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J

בחלום הדס ëהרואה à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J

בחלום אתרוג ëהרואה à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J

שבשמים לאביו אחד לב אלא לו אין בחלום לולב הרואה תמרים, øîúäכפות õò éëN J
áì ,äìòî éôìë úåðôì àåä åø÷éò ìë åìéàëå .íéããöì íéôðòì ìöôúîù éìá áø äáåâá äìåò

è÷ìîä ì"ð J Lãçà

בחלום לולב ëהרואה à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J

בחל אווז øáוםהרואה äáø úåãâà ìò íéøåàéá õáå÷á ,íéøôà úåììåò ,õéùðåì íéøôà 'ø J
äðç øá(åøôñ óåñáù)'è øîàî ,(à"ðùú úðù ,éðæøá 'ãäî ,ñôãðá çòø óã)

בחלום אווז àëהרואה à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J

אווז ä,הרואה å÷ óåñ ,ïå÷éøèåð åøôñá ,íéãâî éøô J L"÷åçøîì òîùð åìå÷ äøåúá ïåðéø"N J
46 'îò

"פנו קורא שהאווז שירה בפרקי כמ"ש הזמן כל בחוץ מרעישים האווזים כי להוסיף המלקט (נ"ל

טבין דאורייתא פטטיא כך השם!". ברכות)דרך סוף טבלא(ירושלמי "דתלי להלן וכן ראש(תוף), נעשה

ישיבה")

בחלום תרנגול àëהרואה à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J

זכרים; לבנים יצפה בחלום תרנגול נאה(הרואה)הרואה לתרביצה יצפה תרנגולת,
÷õîåוגילה ,÷åãö 'ø J Lïãò ïâ ìò ùøôî ÷åãö 'ø ìáà ,"ùøãîä úéá à"éå äðéâ" ùøéô é"ùøN J

55 ,äçðîä(ñ à÷ñô);(357 'îò ,äëøá øä 'ãäî)
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בחלום ביצים àëהרואה à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J

בקשתו תעשה בחלום, à"ùøäîביצים J Läù÷á ïåùì íâ àåäù ,"àòéá" úéîøàá éëN J

זכוכית כלי וכל קשואים ìàåéאגוזים, áøä ;èô÷Jãð÷ 'îò ,äîìçà ,íø ïá íäøáà áøä J
59J73 'îò ,úåîåìç éøáã ,õøååù

לכרך[הר נכנס כאילו] בחלום àëואה à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J

בחלום ראשו àëהמגלח à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J

קטנה בעריבה éøáãהיושב ,õøååù ìàåé áøä ;èô÷Jãð÷ 'îò ,äîìçà ,íø ïá íäøáà áøä J
59J73 'îò ,úåîåìç

בחלום àø÷ãהנפנה àôéñå ,"äàåö" åîë "äòåö" ùøã J(ãé ,àð äéòùé)àìå úçùì úåîé àìå"
"åîçì øñçé

בחלום לגג àëהעולה à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J

מגדולתו יורד àëירד, à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J

בחלום בגדיו àëהקורע à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J

בחלום ערום àëהעומד à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J

לסרדיוט éøáãהנתפש ,õøååù ìàåé áøä ;èô÷Jãð÷ 'îò ,äîìçà ,íø ïá íäøáà áøä J
59J73 'îò ,úåîåìç

בחלום לאגם åéהנכנס áøä ;èô÷Jãð÷ 'îò ,äîìçà ,íø ïá íäøáà áøä Jéøáã ,õøååù ìà
59J73 'îò ,úåîåìç

ליער úåîåìç,[הנכנס] éøáã ,õøååù ìàåé áøä ;èô÷Jãð÷ 'îò ,äîìçà ,íø ïá íäøáà áøä J
59J73 'îò

בחלום דם àëהמקיז à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J

לימחל לו סדורין עונותיו לו; מחולין עונותיו בחלום דם ä'המקיז éë ,øåãéñä ïéðòN J
ïåùàø ïåùàø øéáòî(ä"ä â"ô äáåùú 'ìä í"áîø ;à"ò æé äðùä ùàø)J Líúåà øãñì ùé äæ éôìå

íìùä ç"ìö

נחש áëהרואה à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J

מזומנת פרנסתו נחש, Lùçðäהרואה øîåìë ,ìåãâ ùîù ìò ìáç á"ò èð ïéøãäðñ ô"òN J

היין מן חוץ לחלום יפין משקין מיני ÷èô÷Jãð;כל 'îò ,äîìçà ,íø ïá íäøáà áøä J
59J73 'îò ,úåîåìç éøáã ,õøååù ìàåé áøä

לו טוב לעולם חכם, לתלמיד áë[יין] à÷ñô è ÷øô úåëøá ,úåãâà ìò à"øâä éøåàéá J
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Eá"ò æð óã

קטנה נבואה זו הרי פיו לתוך פסוק ונפל äìòîìהשכים øîàðäî ìôë àåä äæ øîàîN J
á"ò äð óãá(íéùøôî åðàáä ù"ééò)Líéðåîã÷ é"úëá ïàë òéôåî åðéà àåä "íéøôåñ é÷åã÷ã" éôìå .

הם מלכים íìùäג' ç"ìö J Líòáøéå êìîä ìåàù úåðòøåôä ïéðòì ïàë åøëæåä àì òåãîN J

מלכים ספר הרואה הם, נביאים ìáàג' ,úåðòøåô íôåñù íéëìî äîë íù åéäù ô"òàN J
íìùä ç"ìö J Läìåãâì åéä íáåø

לחכמה יצפה יחזקאל øåñîìהרואה ïéàù øîàð åáå ,äáëøî äùòî ùé øôñä úìéçúá éëN J
åúòãî ïéáîå íëçì àìà åãåîéì(á"ò àé äâéâç)íìùä ç"ìö J L

לחכמה יצפה יחזקאל éçהרואה ìë éðéò J

הם גדולים כתובים Líéëåøàג' íéøôñì äðåëä "íéìåãâ"N J

הם קטנים כתובים Lúåîëáג' íéèòåî íéøôñì äðååëä ,"íéðè÷"N J

לו נעשה נס אסתר, מגילת Líéøúñðהרואה íéñð ,äéîéá äéäù åîëN J

לחכמה יצפה בחלום רבי Läðùîäהרואה éîëç ìëì ùàø äéä àåä éëN J

חכמים תלמידי äæ,ג' øîàî éðôì åøáã øáë íîöò "íéîëç" ìò éë "éãéîìú" åøîà ïàëN J
Lòùéìà ïá ìàòîùé 'øå äéøæò ïá øæòìà 'ø ,éáø

וקרדום פסל ממר חוץ לחלום יפין מתכות מיני îò'כל ,äîìçà ,íø ïá íäøáà áøä J
59J73 'îò ,úåîåìç éøáã ,õøååù ìàåé áøä ;èô÷Jãð÷

התכלת מן חוץ לחלום יפין צבעונין מיני Jכל Làåä äìåç ïé÷åøé åéðôù éîå ,÷åøé àåäN J
øáãîá ìò é"ùø áúë ïëå ,é"ùø(çì ,åè)÷åøé àåäù

רש"י מט)אבל טו, במדבר בנים(על כילוי כלומר "שכול" לשון שהוא הספרי ממדרש הביא

התכלת מן חוץ לחלום יפין צבעונין מיני àכל ,â íééç çåø ,ïé'æåìå íééç 'ø J

חוץ לחלום יפין עופות מיני וקרפראיכל קיפופא קריא, ñøâמן ,àéã÷ êøò êåøòäN J
é"ùø åîë áúë íù é"ùøå .æé ,àé àø÷éå ìò íåâøú ù"îë ,óåùðéäå ñåëä àåäù "àôåô÷å àéã÷"

úéìéìäù òåãéå .åðúééâåñá(åè ,ãì äéòùé).à"èñå òø ïîéñ àåä ïëì ,óåùðé ìù âåñ àåä
íéòùøä åìùîð åá óìèòä àåä "éàøåôøå÷"(á"ò çö ïéøãäðñ)"íéøôà úåììåò" ïééò(á"ñ÷ú à÷ñô).

ãùì êôäðå çúôúî óìèòä(à"ò æè àî÷ àáá)L

ותשמיש שמש, שבת, הבא, עולם מעין גדולים.שלשה או קטנים נקבים, בתשמיש (מדובר
אצלו) שנסתמו למי גדול צער âðåòäויש ìåî íéùùá íéìèá íäù ãîìî "ïéòî" ïåùìäN J

çî÷ óã ,íéëøçì ãòáî ,íçðî ïá äùî áøä J Làáä íìåò ìù ìåãâä(äøòäá)

הבא עולם מעין 225תשמיש 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(á ,øùåò)
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נקבים תשמיש אלא כחיש? מכחש הא המטה תשמיש אילימא דמאי? ïë"Nתשמיש J
íéëøöä ùéîùú ïë .àîäåæä øéáòî úøåè÷ä(äàåöä úà úåðôì)äìëù ,àáä íìåò ïéòî àåä

ïëì .äîéìù äçîù ïàë ùéå ,ìèáúðå øåëòä íùâä úàîåè ìë ìãáðå ,úìåñôä ìëòúðå àîäåæä
ìë øæçå ,àöîð áåèá áøåòî òø ãåò ïéàù ,àáä íìåòá äéúùå äìéëà ãåò ïéà äàìäå àåä ïî

äî ,ïéãîò á÷òé 'ø øåãéñ J Läéúùå äìéëà íù ïéà éàãåá ïëì .áåèì úåàéöîäà"ç ,ìåëùà 'ã
ã à÷ñô ,123 óã äðùé 'ãäî ;ã ÷"ñ à÷ú óã

אדם של דעתו משיבין à"ùøäîג' J Låðîî äçðà íéøéñî åìà ,ïåâéáå âàåã àåä íàN J

אדם של דעתו à"ùøäîמרחיבין J Läæä íìåò úåâåðòú ù÷áì íéáçø åùôðå åúòãùN J

אדם של דעתו 68מרחיבין óã úåëøá úåãâà ìò ,à"øâ J

אדם של דעתו øáãמרחיבין ÷îòä ,á"éöðä J Líéèåùé÷á àìå ,ìãåâá äàð àéäù äøéãN J
úåîù(äë ,á)ïëå(ç ,â)

גאים שני גוים, ïåðöשני àì ä"ã à"ò àé óã æ"òá åéøáãì ïééöî ïàë à"ùøäî J

גאים שני גוים, ã"éשני ÷"ñ úåëøá ,úîàá àøå÷ J

מששים úåôñåúäאחד ù"îë àîæåâá àìà ,à÷åãá íéùù øôñîì åðååëúä àì ãçà ìëáN J
ìèá åðéà íéùùî ãçàäù åîë íúðååëå .úåîå÷î äîëá(åãâðë è"ð ÷ø ùé éë)åæéà åìàá øàùð êë

à"ùøäî J Lúåùîî

לגיהנם מששים אחד éøäùאש ììë äæä íìåò ìù ùà åîë äðéà íðäéâáù àéää ùàäN J
ìåîâä øòù ,ï"áîø J Lúåùôðä úôøåù äðéà äæä íìåò ìù ùàå ,úåùôðä úà úôøåù àéäóåñá)

("íãàä úøåú"åôø óã á"ç ,÷å÷ áøä ãñåî 'ãäî ,ï"áîøä éáúë ,

למן מששים אחד ìáàדבש .øúéä ìù íéùùá ìèá øåñéà ìù ùáã éë äëìäì äðéî à÷ôðN J
,úéìâøî ïúð áøä J Líéùùî øúåéá åìéôà ,ùáãá úéçéôöë íòè ïúåð ïééãòù ÷æç äë åçåë ïîä

äî óã à"ç ,ùôð áéùî íçðî ,ïéøôìééä íçðî áøä ;âìú óã úåîù ,àúôéøç àìåôìô

הבא לעולם מששים אחד íäשבת íéàìôðå íéáåè äîë ãò øåøá âùåî úúì øùôà éàN J
àáä íìåò éâåðòú(æ"ä ç"ô äáåùú 'ìä ,í"áîø)åðì åðúéð êë ìò ïåéòøä úà øøåòì úàæ ìëáå

"úåùøãî éúá" ,ú"ù ï"æ úåéúåà ,á çñåð ,àáé÷ò éáøã úåéúåà J Lúáùä íåé éâåðòúáøä ì"åä)

(øîééäèøåúåëéøà ïééòå ;"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á "á÷òé ìäà" íùá àáåî ïåéòøäå ;æèú óã á"ç
ñééåå ìàåé ãåã áøäì "íéùãç íéãâî"á íéùåøéô è÷ì

למיתה מששים אחד 133שינה íééç êøã ,ì"øäî J(úéøçù ìù äðéù ,â"ô)

בנבואה מששים אחד ïåéöחלום ïéðá ú"åù J(äãåäéá òãåðä øáçî ìù åðá)áð 'éñ óåñá

בנבואה מששים אחד óãחלום ,èë øòù ,õ÷î úùøô ,÷çöé úãé÷ò J Líéùùá ìèá 'éôN J
íééç úøåú ;à"ò óåñ çëø(çð óã ïéìåç ìò)òãéåäé ïá ;
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הרשעה בבל שהחריב ברוך מברך וכו' הרשעה, בבל "äòùøä"הרואה úìî íéøéëæîåN J
à"ùøäî J Läòùøä éîåø ïáøåç ìò êøáì åðà íéãéúò êëå .åðöøà úà äáéøçä éë

חמרי חזי הוה כי ã÷ðìרבא ùé ïëìå .íéøåîçä éâéäðîì àìà ,íîöò íéøåîçì øáéã àìN J
"é÷éãö" àø÷å .õî÷á 'î úåààìà ,ïéðá äùòî íùì åðååëé àìù íúåà øéäæäå íéìéáåîä íéùðàì

è÷ìîä ì"ð J Làéáðä éøáã êëá íéé÷ìå ìáá úùðòä íùì

Eçð óã

שכניה נתקללו בבל, ùøåîìנתקללה äéúîùå ä"ã òãéåäé ïá J

לשמשני אלו כל ברא רבוא, ס' ישראל, אוכלוסי úåëøáהרואה éîìùåøé ,åäéìà úãâà J
á"é à÷ñô è"ô

הרזים חכם וכו' ברוך אומר רבוא] [ששים ישראל אוכלוסי ñ'הרואה äøåúá ùé éëN J
êéùìà î"ø J Lúåòéãä ìëì ììåë äæ øåáéöå ,úåòéã àåáø(àð ,åë ïëå ;à ,à øáãîá)

אזולאי אברהם הרב כתב וכן המלקט: יח)הערת נהר סוף ב מעין לאברהם, דבר(חסד לכל שיש

כל של שורשו לפי הוא בקבלה. דבר לכל וכן באגדה, דבר לכל וכן פירושים, רבוא ששים בפשט

הרזים חכם ד"ה מהרש"א דברי להלן עיין מישראל. ואחד אחד

הרזים 204חכם íééç êøã ,ì"øäî J(ï÷ð÷á ìëúñú ìà ,ã"ô)äùîì ä"ã à ,çé úåîù ,äéøà øåâ ;
ìàøùé ìëìå(áé 'îò æ à÷ñô ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî)

הרזים úåòéãä.חכם ìë ììë íäå ,úåòéã àåáø íéùù ùé ,àåáø íéùù ìù àñåìëåà ìëáN J
.ììë úôñåð äòéã äéìò óéñåäì ïéàå ,àåáø íéùù äøåú ïúîá åéä éë ìëä úììåë äøåúä ïëìå
J Lúåòéãä àåáø íéùù ìë åéðôì æà åéä éë ,äùîì øîàð øáë ùãçî ãéîìúù äî ìë ïëìå

à"ùøäî(àñåìëåà ïéà ä"ã ,ïìäì ÷åãö 'ø éøáã ïëå)

ישראל אוכלוסי הרואה בד"ה הובאו לאברהם", "חסד דברי לעיל עיין המלקט: אמר

גוים אחרית הנה יולדתכם. חפרה מאד, אמכם "בושה אומר: גוים אוכלוסי הרואה
וערבה" ציה יב)מדבר נ, íéñåù(ירמיה íúééäùë íéçîù íúééäù äçîùä ïî" :÷"ãø ùøéôN J

íëúééñéðë àéä 'íúãìåé'å 'íëîà' ùåøéôå .íëúà åñåùéå íéøçà åàåáéùë íéùåá äúò åéäú ,éúìçð
"'åáéø íëîàá åáéø' ïëå ,íëúìéä÷å(ã ,á òùåä)÷"ãø J L

לזה זה דומים פרצופיהם ואין לזה, זה דומה דעתם ãשאין ,æè éìùî ìò à"øâ J

לזה זה דומים פרצופיהן ואין לזה, זה דומה דעתם ïéàשאין ä"ã äæ óãá ïìäì ïééò J
íìùä ç"ìö éøáã ,ìááá àñåìëåà

לזה זה דומים פרצופיהם ואין לזה, זה דומה דעתם éãö÷,שאין éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J
'à ,íéì÷ù 110 'îò á"ç

זומא åבן ,á"ç øñåîå äîëç ,íìò÷î æ"ùø J



úåëøá úëñîçð óã271

זומא ëîבן úâìôåî åúîëç úîàáå"N Jóåñ ,÷éãöä ú÷ãö ,ïäëä ÷åãö 'ø J L"åìåë íìåòä ì
àø à÷ñô

הביא גלוסקאות כמה וכו' בשבילי הבית בעל טרח טרחות כמה אומר? מהו טוב אורח
Læ"äåòá 'ä ìù íéçøåà íäù ,íéàåøáä ìëì áéèéäì ä"á÷ä ìù åéìòô ìò íâ íéáñåî íéøáãäN J

à"ùøäî J

לפני, הביא בשר כמה בשבילי, הבית בעל טרח טרחות כמה אומר: מהו טוב אורח
לפני הביא גלוסקאות כמה לפני, הביא יין øùáä,כמה éðôì íçì øéëæä àì òåãî ò"öN J

àì ë"çàå íçìäî åðèá àìîé àì çøåàäù éãë àìà ?çøåàä éðôì íúàáä øãñ àåä êë éøäù
ìù íéðåù íéðéî íò úåçìö ïçìåùä ìò úéáä ìòá àéáî ,øùáä éðéîî úåðäéì úìåëé åì äéäú

åäéðá J Lãáì íçìäî åðåáòø òéáùé àìå ,åéðôì äî çøåàä òãé ïòîì øùá éçúð

באנשים" בא זקן שאול בימי יב)"והאיש יז, åèåùô(שמו"א éôì éë äæ ÷åñô åùøã ì"æçN J
à"ùøäî J Løúåéîë åìåë

בבבל אוכלוסא á÷òéאין ïåéò J L"íéëçî à÷åã é"àã àøéåàå ,íù äøåù äðéëùä ïéà éë"N J
(î÷ à÷ñô ,"á÷òé ïéò"á àáåîä)

בבבל אוכלוסא úîëçאין åì ùéù éîå .úåéøùôàä úåòéãä ìë íúñä ïî ùé àåáø íéùùáN J
,äæì äæ äîåã íúòã ïéàù" åøîà ïëìå ,åá èéáîù äæ ìù åúîëç àéä äî ïéçáî àåä óåöøôä

"äæì äæ íéîåã ïäéôåöøô ïéàå(à"ò çð úåëøá)àðåä áøå àôô áø ìù íôåöøôá øéëä äæ íëçå .
ìáà .íäéìò êøéá ïëìå ,úåòéãä ìë úà ìåìëì åæ úéììë äîëç íäá äéäù òùåäé áøã äéøá

àìåò éøáãë ,ìàøùé õøàá íà éë "íéæøä íëç" íéëøáî ïéàù ÷ñô í"áîøä(à"ò çð úåëøá).
"íéëçî ìàøùé õøàã àøéåà" éë äæì øáñääå(á"ò çð÷ àøúá àáá)ïåøùë ïéà õøàì õåçá ìáà

íìùä ç"ìö J Läæ

רבוא מששים פחות אוכלוסא 84;אין íéøîàî éèå÷ì ,÷åãö 'ø J(17 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

ישראל חכמי 35הרואה 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(ä ,'ä úàøé)171 íééç êøã ;óåñ ,ã"ô)

('øúñá íéîù íù ììçîä'

ישראל חכמי 68הרואה ,59 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(åè óåñå ,ãé ,äøåú)

ליראיו" מחכמתו חלק "אשר ישראל, חכמי äøåúä,הרואה úîëçá íéòãåéù øáåãîN J
,åúîëçì úîãå÷ åàèç úàøéù ìë" ù"îë äàøé íéã÷äì ùé äì úåëæì éãëå .'úé åúîëç àéä

"úîéé÷úî åúîëç ïéà åúîëçì úîãå÷ åàèç úàøé ïéàù ìëå .úîéé÷úî åúîëç(â ,úåáà)ïëìå
à"ùøäî J L"åéàøéì" äëøáä çñåð

ליראיו" מחכמתו חלק "אשר ישראל, חכמי øäáהרואה åãîò éë "åéàøé" åàø÷ð íäN J
"íëéðô ìò åúàøé äéäú øåáòáå" øîàð íù ,éðéñ(æé ,ë úåîù)"åîò 'ä ÷ìç" éë "÷ìç" åàø÷ðå .

ì íéøáã)(è ,áá÷òé ïåéò J L

ישראל חכמי úåøîàî,הרואה 'é J Lúåîåàì äòåá÷ä ïåùìì ìàøùéì äòåá÷ä ïåùì ïéá äîN J
èé ,á"ç ïéã øå÷ç
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העולם אומות חכמי הרואה וכו' ישראל חכמי íãàהרואה ìò êøáì ãöéë äøé÷çN J
úåîåàä úîëçá íëç àåäù ìàøùéî("ïúð øùà" åà ,"÷ìç øùà")íëç àåäù éåâ ìò êøáì ãöéëå

äøåúá âìôåî("ïúð øùà" åà "÷ìç øùà")èôùîì íéðéò J L

הוטנר הגר"י כדברי לא הם ט)ודבריו מאמר חנוכה, יצחק", ("פחד

יבחין וכו' ישראל מלכי לקראת לרוץ אדם ישתדל éìèåðלעולם ãåáë øúé äîë" ïéçáéN J
é"ùø J L"äæä íìåòá íìåòä úåîåà ãåáë äéäù äîî øúåé ,äåöî øëù

יבחין יזכה שאם וכו' ישראל מלכי לקראת לרוץ אדם ישתדל ïîæáלעולם éøäå ò"öN J
óñåé íäøáà áøä äù÷ä êë ?øîåçå ì÷ äæî úåùòì äîìå ,ìàøùé êìî íåù äéä àì ì"æç

(âé÷ 'îò "äîéìù äðåîà" åøôñá ïàîñèåâøùôà" ïàë "èôùîì íéðéò" éøáã é"ò úåðòì øùôàå .
éøñåî ùåøã êøãáå .ì"ëò "äëæéùë ïéçáäì øùôà åðîîù íò éåáøå éøåáéö ãåáë ìëá ïéãä àåäã

øìñã åäéìà áøä äðò(256 'îò ã"ç "åäéìàî áúëî")øùàë ãîìé .áìä êåëéæ øîåìë "äëæé íàù"
Løåòéù ïéà ãò øîåçå ì÷á íéîù úåëìî ãåáëî âùåî äæî ìá÷éå íãå øùá éëìî ãåáëî äàøé

העולם אומות מלכי [הרואה] ליראיו'; מכבודו שחלק 'ברוך אומר ישראל מלכי הרואה
ודם' לבשר מכבודו שנתן 'ברוך íéùòðåאומר ,÷ãöá íãà éðá íéðã ìàøùé éëìî éëN J

ä"á÷äì íéôúåù(à"ò é úáù ïééò)åàø÷ðå 'ä ìù íéçåìù íä éë ,ä÷åìçá íäì àá íãåáë ïëìå
ïéá ä÷åìçë àìå äðúîá íäì ïúéð ãåáëäå ,÷ùåòá íéðã íìåòä úåîåà éëìî ìáà ."åéàøé"

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,òùåäé èå÷ìé J L"íãå øùá" åàø÷ð ïëìå íéôúåù

העולם אומות מלכי [הרואה] ליראיו'; מכבודו שחלק 'ברוך אומר ישראל מלכי הרואה
ודם' לבשר מכבודו שנתן 'ברוך ä"á÷äאומר ìù åéçåìù ÷ø íäù íéòãåé ìàøùé éëìî éëN J

éë áåùçì íéòåè úåîåàä éëìî ìáà ."÷ìç" éìá÷î úðéçáá íä ïëì ,íìåòì ÷ãö àéáäì éãë
"éèå÷ì øúá éèå÷éì"á àáåî ,òùåäé úãîç J L"ïúð" íéøîåà ïëìå ,äëåìîä íäì

לייא? כגני לנהרא, íúåàìîìחצבי éãë øäðä ìà "éáöç" íéàø÷ðä íéãëä úà íéëéìåîN J
ðâë" ìáà .íéîíúåà àéáäì äî íåùî ,íéî íëåúá øåâàì êåú íäá ïéàå ,íéìëä éðë ÷ø íäù "é

éðâë :êøò ,êåøòá àáåî ,ìàððç åðáø J L?øäðì

שבורים כלים "כגני", פירוש הערוך: הביא ועוד

מינך טפי דידענא חזי, וכו' הוה נהור סגי ששת äòéîùä,רב ùåç é"ò øéëä úùù áø éëN J
à"ùøäî J Läéàøä ùåçî úéìëù øúåé àéäå

מינך טפי דידענא חזי, וכו' הוה נהור סגי ששת ãîìרב éë ?åðîî øúåé òãé ãöéëN J
åäéìà éðôì äðéëù éåìéâ ïéðòì íé÷åñôäî(áéJàé ,èé à"ìî)ì"ð J Làøîâá ïìäì ùøåôîù åîë

è÷ìîä

עצמות של גל ונעשה בו עיניו øäæנתן ô"ò ,åøåàéá äî .ä ,àé úåîù ,"íééçä øåà" ïééòN J
è à÷ñô à"ò ÷ ïéøãäðñ ,íéä úåéìâøî J Lá"ò àéø â"ç

וכו' בו עיניו èðנתן óã àòéöî àáá ìò ,íééç úøåú J L"åéðéò åá ïúð" ìù âùåîä øåàéáN J
á"ò
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ע"א עה בתרא בבא ע"א, לד שבת במסכת גם מופיע זה ביטוי

עצמות של גל ונעשה בו עיניו á÷øðנתן ,ïùé øâô åîë äùòð âøäðùë äî éðôî ò"öN J
"íéúî" åàø÷ð íäééçá íéòùøä àìà ?ãáìá úåîöò åøàùðå åøùá(á"ò çé úåëøá)åìì÷ øùàëå

à"ùøäî J Lúî øáë äéä áø ïîæ éë òøôîì äìâúð ,úùù áø

עצמות של גל ונעשה בו עיניו öNנתן Já÷øð ,ïùé øâô åîë äùòð âøäðùë äî éðôî ò"
åàåáé äìéìçå åø÷çé àì øâô åàøéùë íééøëðä úåðåèìùäù éãë àìà ?ãáìá úåîöò åøàùðå åøùá
,òãéåäé ïá J Låø÷çé àìå áø ïîæ éðôì âøäð åìéàë áöî åì òá÷ ïëìå .åúâéøä ìò ìàøùéì ùéðòäì

é"áùø äùòî ìò(à"ò ãì úáù)

עצמות של גל ונעשה בו עיניו åá"?נתן åéðéò ïúð" ãöéëå øåéò äéä úùù áø éøä ò"öN J
ñçåéîä "ùãå÷ä úøâà"á ìáà ."åá åéðéò úúì éãë åéðéò ç÷ôúðå åì äùòð ñð :à"ùøäî áúë

ï"áîøì(ä ÷øô)íéáùçî åéäù øáã ìë ,íéðåéìòá íäéúåáùçî íé÷áãî íéãéñçä øùàë éë áúë
ïëå .ì"ëò "úåîöò ìù ìâ äùòðå åá åéðéò ïúð" åøîàù åäæå ,òø íàå áåè íà íéé÷úî äéä åá

øéîæéàî ïäëä åäéìà áøä áúë("øñåî èáù" øáçî)ïëå ."íééç éìòá" óðò ,"úåéôìú ùøãî"á
"íééçä øåà" éøáã ïééòå .ïàë "äîåìòú ãéâî" áúë(ä ,àé úåîù)à"ãéç éøáã ïééòå .,"úåìäú óñåé")

(âî øåîæî íéìäú ìòêåøòáå .(èèá :êøò)øîà àúìéî éøîàã úéà" :ïàë àøîâá àñøéâ éåðéù ùé
"äéðéòì åäðéáëå àøåðã éèéèåá å÷ôðå úùù áø(é÷åãöä ìù),íéùãç íéãâî ,ñééåå ìàåé ãåã áøä J L

ãòø Jòø 'îò(äæá êéøàäå)

רבוא כס' íìùäחשבתינהו ç"ìö J L"óåöøôä úîëç"á òãé àåä éëN J

רבוא כס' ôחשבתינהו ,ïäëä ÷åãö 'ø J'à íéì÷ù ,110 á"ç ,÷éãö éø

דרקיעא מלכותא כעין דארעא äëøáåמלכותא äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

דרקיעא מלכותא כעין דארעא íéäìàמלכותא úéá ,è"éáîä J(æ ,úåãåñé)

עצמות של גל ועשאו בו עיניו נתן נהור, סגי ששת ìòר' øå÷çú àì úùìåáäù éãëN J
éäåøáç éøîàã àëéà ä"ã òãéåäé ïá J Láø ïîæ éðôì âøäð äæù åáùçé àìà úîåîä úàéöî

עצמות של גל ונעשה עיניה ביה ô"òיהיב àåä åøåàéáå .ä ,àé úåîù ,"íééçä øåà" ïééòN J
è à÷ñô à"ò ÷ ïéøãäðñ ,íéä úåéìâøî J Lá"ò àéø â"ç øäæ

חמרתא על éãö÷דבא éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J Líéøåîçì åîãð ãöéëN J('à àøéå ,47 à"ç)ã÷åô ;
íéø÷éò('ä à÷ñô 37);(257J258 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

בשרם" חמורים íùä"בשר úåøåáâ ;èé ,àì øáãîá ìòå à ,à úéùàøá ,äéøà øåâ ,ì"øäî J
,30311 ,167(æñ ,ãî ,ã íé÷øô)50 ìàøùé çöð ;(æ ÷øô óåñ)288 ,265 ,91 íééç êøã ;äãî ,á"ô)

(áúëîäå ,å"ô :íòìá ìù åéãéîìú ,ä"ô :íãàä äá ÷áãéù äáåè

בשרם" חמורים à"é,"בשר ,øåëæ 182 á"ç ,÷éãö éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J L?øåîç à÷åã äîìN J

בשרם" חמורים בשר טז)"אשר כג, úåãåöî,(יחזקאל ,é"ùø J Líéùð úååàúá íä íéáøî éëN J
íéáìîäå(ì"ðä àø÷îä ìò)
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הגדולה" ה' יא)"לך כט, בראשית(דהי"א מעשי 18זו íùä úåøåáâ ,ì"øäî Jäîã÷ä)

(úéùéìù

הגדולה" ה' יא)"לך כט, מצרים(דהי"א יציאת זו "והגבורה" בראשית; מעשי ò"öNזו J
J Lãåñ ô"ò äæì áåùéäå ?"äøåáâ" ùé úéùàøá äùòî ïéðòì íâå ,"äìåãâ" áåúë íäéðùá éë

íìùä ç"ìö

ה' עשה אשר הגדולה היד את ישראל "וירא שנאמר מצרים, יציאת זו "והגבורה"
לא)במצרים" יד, äøåáâä(שמות úîàá àìà ?óåñ íé úòéø÷ ïéðòá áåúë äæ ÷åñô éøä ò"öN J

úòéáè úà åàøå íåéñì åòéâä øùàë ÷ø äîéìù äðåîàá åðéîàä ìàøùé éðá ÷ø ,íéøöîá äúéä
åäéìà ïéò J Líù à÷åã áåúë ÷åñôä ïëì .óåñ íé úòéø÷á ,íäéôãåø

ליהושע לו שעמדו ולבנה חמה זו íìåòä,"והתפארת" ìëá ä"á÷ä ìù åîù íñøôúð éëN J
íìùä ç"ìö J L"øàô" àø÷ð ùàø ìù ïéìéôú ïëå

ארנון נחלי מלחמת זו וההוד רומי, של מפלתה זו àì"והנצח" íéøáãä ùøã éë ò"öN J
ãù àìà .åòøéàù øãñä éôìà"ùøäî J Läìá÷ ô"òå úåøéôñä øãñ éôì ùø

רומי של מפלתה זו øáåãî"והנצח" äéìò ,äøöá ìù äúìôî ì"ö äéäå ñ"è ïàë ùé àîùN J
"éãâá ìò íçöð æéå" àéáäù ÷åñôá(áJà ,âñ äéòùé)íìùä ç"ìö J L

ארנון נחלי מלחמת זו "äåã""וההוד" úåéúåàå "ãåä" àåä ,ìàøùéì "ãñç" àåäù äî éëN J
íìùä ç"ìö J Líìåòä úåîåàì ïéãä úãîå

סיסרא מלחמת זו ובארץ", בשמים כל ë"כי ,ä íéèôåù ìò úåãåöîå ÷"ãø J

עמלק מלחמת זו הממלכה", ה' ú"éùäå"לך .íòä ïî ìãáð àåä íòá ìùåîä êìîä"N J
åùò òøæá àöîú éë ,÷ìîò úîçìî åæ äëìîîä 'ä êì .'åëå íäî ìãáð àåäù íéàöîðä êìî
òøæ åîë ìàøùéì úåãâðúîä úåîåàä ìëá ïéà éë ,úåîåàä øàùá àöîú àìù äî ÷ìîò àåäù

åùò ìù åòøæ äçîéù ãò íìù àñëä ïéàå íìù íùä ïéàå .'åëå åùò(àöú éë óåñ ,àîåçðú)éë .
åùò ìù åòøæå 'åëå ãçà ä"á÷ä ìù íùä(íéãáåò)ë óã ,úéùéìù äîã÷ä ,ì"øäî J Lúåéðùì

עמלק מלחמת זו הממלכה", ה' ùðåòë"לך ìàøùéá äëä ÷ìîòù ïéðòäå .é"ùø ïàë ïééòN J
'ä ùéä" å÷ô÷ôù ìòåðáø÷á"ïéà íà(æ ,æé úåîù)úàæî äøúéå ."÷ôñ" àéøèîéâ "÷ìîò" ïëìå ,

äáø úåîù ùøãîá åøîà(á ,åë)òãåé àåäå åðááìá åðà íéøäøäî íà åøîà åðéúåáø" ,"åðáø÷á"
íéìñçîå ÷ìîò ãâð íéîçìð øùàë ïëìå .ì"ëò "åá ãåøîð åàì íàå ,åðãáòð íéøäøäî åðàù äî

Lìàøùé éðá úåáéìá äîå÷îì íéîù úåëìî úøæåç ,åúåà

ומגוג גוג מלחמת זו ìãâúî"והמתנשא" ä"á÷ä ìù åîù éúîéà é"áùø øîà" :ì"æç åøîàN J
íéåâ éðéòì éúòãåðå éúùã÷úäå éúìãâúäå' øîàðù íéòùøá ïéãä úãî äùåòù äòùá ?åîìåòá

"'ä éðà éë åòãéå ,íéáø(âë ,çì ìà÷æçé)ïî ìãáåî" :àåää ÷åñôä ìò í"éáìîä øàéáå .ì"ëò
,òáèäàùðúîåêéðô íéù íãà ïá" :áåúë àéää äùøôä úìéçúá äðäå ."íéúôåîå úåúåà é"ò

àåäå .àéâåñá ïàë ïééöî é"ùø øùà ÷åñôä àåä ."ìáåúå êùî ùàø àéùð ,âåâîä õøà âåâ ìà
àúåòéðöã àøôñì åøåàéáá à"øâä é"ò ÷îåòá øàåáî(á ÷øô úìéçú)äéð÷éã øé÷åàì àòáã"
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éúùã÷úäå éúìãâúäå 'åëå 'åëå 'äòøôá äãáëéàå'(âë ,çì ìà÷æçé).ì"ëò "íéìë íéòùøäù ìëäå
äéøëæá ùøåôîå(â ,ãé)'ä äéäå" íééñîå "áø÷ íåéá åîçìä íåéë íää íéåâá íçìðå 'ä àöéå"

"ãçà åîùå ãçà 'ä äéäé àåää íåéá ,õøàä ìë ìò êìîì(è ,ãé äéøëæ)L

ליה מנו שמיא מן גרגיתא ריש àøúáאפילו àááá äìéá÷îä àéâåñáN J(á"ò àö)áúë
ãù úå÷ùäì íåéä åðîî äìãé éî úåøåáä ìò äðåîîä øù ,àúåâøâ ùéø" :í"áùø,øçîì éîå ,åéúå

ïëå .'øáã ìëì àùðúîä êãé ìò øîåìë ,äì óéìé 'äëìîîä 'ä êì' áéúëãîå .àéä äðè÷ äøøùå
íåùøâ åðáø íù áúë(óãä ìò)L

סוף ים קריעת זו הגדולה" ה' "לך עקיבא, דר' משמיה תנא íòèבמתניתא êéøöN J
éðò úçðî J L?øãñä úà êôéä äîì("øðì êåøò" øáçîî)äáø ùøãî ïéáð äæá ä"ã ,àøàå úùøô ,

äåîú(ã øåè ë óã)

בכורות מכת זו úéùéìùä"והגבורה" äîã÷ää óåñ ,íùä úåøåáâ ,ì"øäî J(àë óã)

בכורות מכת זו äðéàù"והגבורה" äôéèì øåëá ìù äôéè ïéá ïéçáäì ,äìãáä àéä äøåáâN J
øåëá ìù(æ àú÷ñô ,àðäë áøã àú÷ñô)J Läøáåò äìéôä øåëá íò ïåéøäá äúéäù úéøöî åìéôà éë

åäéìà ïéò ïééò ãåò ;âéù à÷ñô è"ô úåëøá ,äéà ïéò ïééò

תורה מתן זו äáåç"והתפארת" äî ,÷éçøäì äîå áø÷ì äî äîëçä ìë úììåë äøåúäN J
øäæ éøòù ,úåéìâøî ïáåàø 'ø ô"ò J L"úøàôú" úãî àéä úàæå ,úåùòìî òåðîì ùé äîå úåùòì

ירושלים זו äéðù,"והנצח" ã"åé íò "íéìùåøé" íéáúåë ïéà íéé÷ ÷ìîò ìù åòøæ ãåò ìë éëN J
éë "ø÷ùé àì ìàøùé çöð íâå" êìîä ìåàùì àéáðä øîàù äî äæå .íìù 'ä ìù åàñë ïéà éë

íìùä ç"ìö J Lçöðì íéìùåøé ïåëùú æàå .çéùî úàæ äùòé ,÷ìîò úà úéçî àì äúà íà

המקדש בית זו ç"ìö"וההוד" J Lïáøåçä éðôî "äåã" ìáà ,úåéúåà ïúåà àéä åéùëò éëN J
íìùä

Eá"ò çð óã

בישובן ישראל בתי úåðáìהרואה ìàøùé éðáì øåñà 'ä ìù åúéá ïáøåç éðôîù íúðååëN J
úåîéìùá úéáä øåéëå ãåéñ ïéëäì àìå ,éåðäå øãää ìëá íéúá(à óéòñ ñ"÷ú 'éñ ò"åù)åðì éåàå .

íéøùä úîâåãë íéøàåôî íéúá íéðåá åðéîéáùäð÷ù úéá åà ,ïáøåçä íãå÷î äðáðù äî ÷ø øúåîå)

(óåì÷ì åúåà íéáééçî ïéà íéåâäîíìùä ç"ìö J L

אדם של גופו חצי שוברת àôé÷úãאנחה ùã÷îä úéáã äòåîù éðàù" .áñ úåáåúë ò"òN J
Líãà ìù åôåâ ìë úøáåùå "àáåè

אדם של גופו חצי שוברת úáùìאנחה 'â ùåøã úìéçú ,äøö úò ,à"ð ùåøã ,íéúòì äðéá J
äëéà(çëù 'îò)

אדם של גופו חצי שוברת ùáãאנחה úåøòé J('æ ùøã ,ãî÷ 'îò à"ç)

אדם של גופו חצי שוברת á"òאנחה çð óã úåëøá ìò ,òãéåäé ïá J
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אדם של גופו חצי שוברת åøîàאנחה ïëåN J(à"ò ò ïéèéâ)éøáã äùìù"ìù åçë ïéùéçëî í
íãà(íäî ãçàå)'éçë éðáæò øçøçñ éáì' áéúëã ,ãçô(àé ,çì íéìäú)íéøáã äòáøà éðôî" åøîàå

íãàä ìò úöôå÷ äð÷éæä(íäî íéðùå)"íéðá ñòë éðôîå äàøéä éðôî(á ,äøù ééç ,àîåçðú)áúëå .
ïéøãäðñ éøéùò ÷øô ìò äðùîä ùåøéôá í"áîø(î÷Jèì÷ 'îò ,çôà÷ é"øâä 'ãäî)êåìîé øùàë éë

L"íééçä åëøàé úåøöäå úåâàãä øãòäá éë íãà éðá ééç åëøàé" çéùîä

אדם של גופו כל אף אומר יוחנן ר' וכו' אדם של גופו חצי שוברת øòöäùאנחה òåãéN J
,íééòîäå úåéìëä ìò øáéã ïåùàøä øîàã ïàî .ìéòì åðàáäù åîë íãàä çë íéùéìçî ïåâéäå
úôòøñì úçúî äæ ìë .çúîäå íãàä ìù åðåâé úòá úåùøôðä úåöîåç úîçî íéáéë íéçúôîä
éøäå ,áì úìçî íâ äæá ììåë ,éðùä øîàã ïàî ìáà .íãàä ìù ïåúçú éöç àåäå ,óåâä êåúáù

è÷ìîä ì"ð J Lúôòøñäî äìòîì íâ øîåìë ,"íãà ìù åôåâ ìë"

וכו' חנילאי בר חנא רב דבי אפיתחא מטו כי באורחא אזלי קא הוו חסדא ורב עולא
דעלמא רוחתא לארבע בבי ארבע ליה פתיחין הוי éìáותו äìçðì àìôð æîø äæ ìë"N J

æ"é÷ú øîàî ,íéøôà úåììåò J L"ä÷ãöä øëùá ,íìåòä úåçåø 'ãî äàáä íéøöî

ישב" לעולם ימוט לא ציון כהר בה' א)"הבוטחים קכה, עתיד(תהלים ציון הר מה .
צדיקים של בתיהם אף לישובו, להחזירו ø÷éòäהקב"ה úåìúì ïëúé àì éë êë åùøãN J

åøæçéù ãåòééä ìò àåä ÷åñôä ø÷éò àìà .ïåéö øäá íéçèåáù åîë 'äá åçèáéù øîåì ,ìôèá
à"ùøäî J Líúåîã÷ì('ä ìù åîù éøçà àìà "ïåéö" úáéú éøçà ÷éñôî íéùì ïéà øîåìë).

כרבו שיהא לעבד àéäדיו éë ,øúåéá ìáàúî êðéà ùã÷îä ïáøåç ìò êúåìáàáù íùëN J
à"ùøäî J Líé÷éãöä éúá ïáøåç ìò éàãî óé÷ú øòö øòèöäì êì éåàø ïéà êë ,äðùé úåìáà

כרבו שיהא לעבד åáø.דיו úéáë úåéäì ãáòä úéáì åéã ì"ö äéä é"ùø ìù åùåøéô éôì íàN J
ãáòì åì éã êë ,ïáøåçä æàî åîöò ä"á÷ä éðôì ÷åçù ïéàù åîëù òîùî àøîâä ïåùì àìà

á÷òé ïåéò J Lêë úåéäì(åéøáã ìò "éèå÷ì øúá éèå÷ì" úøòä ïééòå)

כרבו שיהא לעבד ùã÷îäדיו úéá øéæçäì ä"á÷ä ãéúòù äæ éðôì åì øîà øáë éøä ò"öN J
åáø íâ éë åì øîàùë àìà ?íçðúä àì äîìå ,íáåùéì íé÷éãö éúá øéæçäì ïëå åáåùéì(ä"á÷ä)

äéäé àìå åðå÷éúì ùã÷îä øéæçäì àéä ù"úé åúôéàù ìë éë ,íìåòá øçà øáã íåùá íçðúî åðéà
ïéðáá ÷ø åîçðúé éë íøòö íöò êåúî íçåð úåàøì íé÷éãöä ìò ïë ,úéôéìç äáåè íåùá éã åì

åäéìà ïéò ô"ò J L"íã÷ë åðéîé ùãç" .áåù íäéúá(éåðéù úö÷á)

לעבד כרבודיו úéáשיהא áéøçä 'äù åîë àìà ?øáãá ÷ãö äî ãåòå ?íçðúé äîá ò"öN J
,ìåàù éøáã J Líéîçðúî äæáå ,ïåëùîë íäéúá íé÷éãöä êë ,ìàøùé úåðåò ìò ïåëùîë ùã÷îä

ñôãðá á"ò çë÷ óã ,øôñä óåñáù íéèå÷éì

כרבו שיהא לעבד úéáדיו ïáøåç ìù íåöò øòö åì øéëæéù é"ò åúåà íçðî ãöéë ò"öN J
ìù íäéúáì äùòé ïë ,áåø÷á åúéá äðáé áåù ä"á÷äù åðà íéçåèáù ïåéë äáøãà àìà ?åðùã÷î

åäéðá J Líé÷éãöä

והוא כולכם מספר ויודע וכו' בדין אתכם יצר אשר ברוך אומר ישראל קברי הרואה
אתכם ולקיים להחיותכם ïàëעתיד éë äæì øáñääå .êåôä øãñá àéä àñøéâä ó"éøá ìáàN J
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úåøåãä ìëáù úåôåâä ïúåà ìë åîå÷é íà øåøéá ãåòå .ìåâìâä ãåñì æîø(úåîùðä ÷ø àìå)äæáå ,
íìùä ç"ìö J Líëìåë øôñî 'ä òãé

המתים מחיה ברוך מברך חודש י"ב אחר וכו' חברו את äéøà,הרואה øåâ ,ì"øäî J
âë ,î úéùàøá(ãé à÷ñô ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî)

המתים מחיה ברוך מברך חודש י"ב אחר וכו' חברו את äééàøäהרואה æàî íééúðéá éëN J
äéçî" êøáî ïëìå .úåîì åà úåéçì íà ïéãá æà ãîò íãàäå ,äðùä ùàø íåé øáò ,úîãå÷ä

à"ùøäî J L"íéúîä

המתים מחיה ברוך מברך חודש י"ב אחר וכו' חברו את ìùהרואה ùåøéô ìò ÷ìåçN J
øáò àì ïééãòù úøáåòî äðùá øùôà ïëìå ."ùãåç áé" àìà "äðù" åøîà àìù ïåéë ,à"ùøäî

á÷òé ïåéò J Låðîî ùåàéé íòèî àåä àìà ?äðùä ùàø

חודש י"ב אחר אלא מהלב משתכח המת áìî,אין úîë éúçëùð" ïàë ì"æç åøéëæäN J
"ãáåà éìëë éúééä(âé ,àì íéìäú)íéìâø 'â íéæéøëî äàöîðù äãéáàá åîëå .(à"ò çë àòéöî àáá)

é÷øô 'â åøáò øùàë íéìáàá ïéðòä ïë .íéìòá ùåàé ùé êìéàå ïàëî éë ,äîéîú äðùì ìîñ àåäù
åáåø÷ íò çîù äéäù äî øåëæé íäî ãçà ìë ìòå ,äðùä(á"åéëå åéçà åà åéáà)÷øôá ã÷úùà

äìòå åáìî áöòä ùìçð ,øèôðä úåçëåð éãòìáî úçà íòô åìà íé÷øô 'â åøáòùë íðîà .äæä
åáåàëîì øåæîúãé÷ò J Lø÷éò ìë åì øéëæé àì ùãåç á"é øçàì ,ã"é ÷øô óåñ ,úåçîù úëñîá åøîàù åîëå)

á"ò çì÷ óã ,èñ øòù ,øäá úùøô ,÷çöé

חודש י"ב אחר אלא מהלב משתכח המת íãàäאין åúåî éøçà ùãåç á"é êùîá éëN J
ïåãéð(é"î á"ô úåéãò)íéùéâøî åéáäåàå åéáåø÷ éðá íâåòãéåäé ïá J Léæç åäééìæîã åøòöá

החבורה כל ידאגו מהחבורה, א' מת כמ"ש המלקט: ע"א)(אמר קו "מעבר(שבת של ביאורו וכפי ,

יבק")

האי כולי חכימת וכו' דחזיתך äëøáåבהדי äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

עלייכו ובריכנא ישראל בית רבוון כשתין עלואי חשבתינכו דחזתינכו כיון נמי אמר
עינייהו ביה יהבו האי? כולי חכימת ליה, אמרו הרזים. חכם וברוך תרתי הנך תלתא,

àåäושכיב óåöøôä úîëç åì ùéù éîå .úåéøùôàä úåòéãä ìë íúñä ïî ùé àåáø íéùùáN J
ïäéôåöøô ïéàå ,äæì äæ äîåã íúòã ïéàù" åøîà ïëìå .åá èéáîù äæ ìù åúîëç àéä äî ïéçáî

"äæì äæ íéîåã(à"ò çð úåëøá)òùåäé áøã äéøá àðåä áøå àôô áø ìù íôåöøôá øéëä äæ íëçå .
ïéàù ÷ñô í"áîøä ìáà .íäéìò êøéá ïëìå ,úåòéãä ìë úà ìåìëì åæ úéììë äîëç íäá äéäù

àìåò éøáãë ,ìàøùé õøàá íà éë "íéæøä íëç" íéëøáî(à"ò çð úåëøá)àøéåà" éë äæì øáñääå
"íéëçî ìàøùé õøàã(á"ò çð÷ àøúá àáá)äéøá àðéðç 'ø ò"öå .äæ ïåøùë ïéà õøàì õåçá ìáà

íìùä ç"ìö J Läæì áåùéäå ?õøàì õåçá åæ äëøá êøéá à÷éà áøã

האי כולי חכימת וכו' דחזיתך úåîëçäåבהדי úåãåñä ìëá âìôåîù éî ìò ÷ø àéä åæ äëøáN J
èôùîì íéðéò J Låúåîìùá øéëäì éãë åäåîë àåä êøáîä íâå

האי כולי חכימת וכו' דחזיתך òãéåäéבהדי ïá J Lêë ìë åðîî àìôúäì åàø äî øåàéáN J
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האי כולי חכימת וכו' דחזיתך ïåæçבהדי J Lòøä ïéò åîöò ìò øøåòî äîëçá âìôåîäN J
ä"ðø óã î"åç ,ùéà

האי כולי חכימת וכו' דחזיתך úøèîבהדי íùì äøåúä úîëçá ùîúùäù ìò ùðòðN J
è÷ìîä ì"ð J Läëìäë äðéàå ,ïéñåîéð

דשביט כוכבא זיקין? àמאי à÷ñô ,áëë :êøò ,êåøò J

דשביט כוכבא זיקין? äמאי ,â"ô úéøáä øôñ J

דנהרדעא כשבילי דרקיע שבילי לי ïéëäùנהירין éãë ãò íëç äéä ìàåîù éë åðàöîN J
äðù íéùù ìù íéøåáéò ùàøî(á"ò äö ïéìåç)êåøòäå .(øäð :êøò)Lïøëæå íëç áúë

דינור בנהר דמנח דעקרב עוקצא לאו אי וכו' וכסיל כימה à"ùøäîעושה J

כוכבי כמאה כימה? à"ùøäîמאי J

יותא עש? Løåùמאי ìæî ùàøá à"éå ,äìè ìæî ùàøá íéàøðä íéöáå÷î íéáëåë äòáù íäN J
àúåé :êøò ,íìùä êåøò Jùàøá" áúë éðåòîù èå÷ìéå .äìè áúë ,ùåò :úìî ,íéùøùä øôñá ÷"ãøä)

("øåù

Eèð óã

מבול והביא מכימה כוכבים שני נטל לעולם, מבול להביא בקש שהקב"ה Jבשעה
à"ùøäî

העולם אומות בין בצער ששרויים בניו את זוכר שהקב"ה בשעה וכו' זוועות? מאי
"åìå÷åוכו' åøîàù àøîâá òîùî êë .úãòåø õøàä åìéàë ,íéîòøä ìå÷ì äðååëäù ùøôì ùéN J

"åôåñ ãòå íìåòä óåñî òîùð(ìå÷ òîùð ãéîú àì äîöòìùë äîãà úãéòøáå)íâ éë àéä úîàä .
ìàåîù ìöà áåúëù åîë ,íìåòá úåòååæ ìå÷ åéä ùã÷îä úéá ïáøåç íãå÷(æé ,áé à"åîù)åéúåëîáå

äòøô ìù(âë ,è úåîù)íúéòá íéãøåé íéîùâä åéä íå÷î ìù åðåöø ïéùåò ìàøùé åéä øùàë àìà .
áìáù úåîéî÷ò èåùôì éãë åàøáð íéîòøä éë .íé÷øáå úåìå÷ éìá ,óòæ éìáå úçðáèð úåëøá)

(à"òêìî íäì åù÷á øùàë ìàåîù ìöà äéäù åîëå(èéJæé ,áé à"åîù)ïéà ,úéáä ïáøåç úòîå .
éùåøéô ,à"áùøä éùåãéç" J Líéòîùðå íéàøð íé÷øáäå úåìå÷ä ïéàù íéãøåé íéîùâäù ïîæ êì

âñJáñ 'îò ,à"ðùú úðù ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåä ,ïîãìô áéì äéøà áøä úëéøòá ,"úåãâää

הערוך כתב וכן המלקט: א)אמר פסקא זע, וברעש"(ערך: "ברעם ו)תרגום כט, זיע(ישעיה הוא

זוועות? òáèì,מאי éðôìù äáéñä ìò ïàë åøáã àìà ,òáèáù äáéñäî íéîëç åøáã àìN J
åá åððéà äæ ùòø äðäå "íìåò àìî åúøåáâå åçåëù" äëøáä ïåðâñî êëì äéàø .òáèì íøåâäå
ïå÷éúì ïðéà åìàä úåòååæäå ,íìåòä úà ï÷úîä øáãá àåä íìåòä úåîéìù éë !íìåòä ìëá úéðîæ
ä"á÷äì íéðá íä ìàøùé éøäù íìåòá øãñ éåðéù ùéù éðôî àìà .íäá êøåö íìåòì ïéàå ,íìåòä
åìéàë ,úåîåàä úçú íä úàæä äîåàä øùàëå" :åðåùì åæ .íäéìò íéèìåù íéåâä úàæ ìëáå
,êøáúé åá íäù áåùçì äìéìç ä"á÷äá ïàë åøéëæäù íééåðéùä ìëå ."éøîâì ìèá äéä úåàéöîä

úåàéöîä ìåèéá ìò äøåî úåòîã ïéðòå .ãáìá íéàøáðä ìù íúâùä éôì íä àìà(úî ìò åîë).
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,íééãé ,íééðéò :íéìá÷îä ìà äèîì òéâäì úîãå÷ä ìò äôéñåä ãçà ìë ,úåòéã ùîç ïàë ùéå
63J66 äìåâä øàá ,ì"øäî J Läîëç éøáã äæ ìëå .íééìâøä úåôë ,äáåëøà ,áì(ã øàá)

את דוחק ברקיע, בועט אנחה, כפים, סופק דמעות, אלו: תוארים חמשה וסודות המלקט: אמר

אברהם הרב בנו ובפירוש ברכות, אגדות על הגר"א בדברי נתבארו הדף)רגליו, (על

זוועות? ãéáòéãמאי àðîî í÷ ãë àòøà àùâøã àðîæ ìëã .äåä ïåëéðéâá àòøàã àùâø"N J
ïåëîò(íëîò äùåòù)'êåìîé éë ãáò úçú 'åëå õøà äæâø ùìù úçú' áéúë éàãå .àùéá,ì éìùî)

ë(áëJàá"ò óåñ æé óã á"ç ,øäæ J Lìàøùéá èéìù ãë ïëù ìëå 'åëå

זוועות? é'מאי ,íéúòä øîàî ,úåøîàî 'é ,åðàôî ò"îø J

זוועות? àמאי à÷ñô ,é"ô à"ç ,úéøáä øôñ J

ועד העולם מסוף נשמע וקולו וכו' וכו' בצער ששרוים בניו את זוכר שהקב"ה בשעה
העולם åúéòöîàîסוף àøáð íìåòä àìà ?"åôåñ ãòå íìåòä úìéçúî" åøîà àì òåãî ò"öN J
(á"ò ãð àîåé),à"îø J Låôåñ åáùçð íìåòä úååö÷ ìëå ,íéìùåøéî øîåìë(øôñ úìéçú)ïéé øéçî

(øúñà úìéâî ìò)

דמעות שתי מוריד העולם, אומות בין בצער ששרוים בניו את זוכר שהקב"ה בשעה
הגדול 13לים 'îò óåñ ,ä ÷øô ,úåãâàä úåëåìäú ,ïøòèù äéøëæ óñåé áøä J Lìùîðä äîN J

טמיא àáåîאובא ,ìàððç åðáø J Lìå÷ òéîùîä ãù íù äéäå ,äøæ äãåáò ìù íù àåäN J
àéîè àáåà :êøò ,êåøòá

בתריה עלמא כולי ליטעו דלא היכי כי ליה אודי דלא והאי טמיא, ïéàאובא éëN J
é à÷ñô ,íéúòä øîàî ,úåøîàî 'é ,åðàôî ò"îø J Léåâäî äøåú éøáã ìá÷ì,æ"ðùú úðù 'ãäîá)

(ë÷úJèé÷ú 'îòíäéøáã ìë àìà" áúåëä ,éãåîã ä"ã á"ò àö àøúá àááì í"áùø ïééò ãåò ;
"ïéøäèî íäå àîèî àåä" á"ò âñ úåëøáá ïéò ïëå ,"øåúñé

חמתי" והניחותי כפי אל כפי אכה אני "וגם שנאמר כפיו כב)סופק כא, éàãåN(יחזקאל J
ïéðòì àåä ïëå .úîéåñî äìåòô òöáîä êàìîì äåöî àåä àìà ,åîöò ä"á÷ä ìò øáåãî àì

àäâ :êøò ,êåøò J L"ãåáëä àñë úçú åéìâø úà ÷çåã" ïéðòì ïëå "äçðà"

חמתי" והניחותי כפי אל כפי אכה אני "וגם שנאמר כפיו כב)סופק כא, äîN(יחזקאל J
øòöì äöéìî íä ìàîùäå ïéîéä óë úàëä àìà ?àéîè àáåà éøáãî àðéè÷ áø éøáãá éåðéùä

õøà äãñé éãé óà" áåúëù åîë .úåéîùâáå úåéðçåøá ìàøùéì ãåøé áöî ìò(úåéîùâä éðéðò)éðéîéå
"íéîù äçôè(âé ,çî äéòùé)øîà éåâäù äî éë .ä"á÷ä ìù åéãé éúù é"ò íéçâùåî åìàå .

ùé úîàáå .óåâä øòö ïéðòì ÷ø àåä "íìåòä úåîåà ïéá øòöá íéåøùù åéðá úà øëåæ ä"á÷äù"
íúùø úçù éì åðîè íðç éë" úåòø éúù ìò ïðå÷ì(óåâä éðéðòì äæ)åøôç íðç ,éùôðì"íéìäú)

(æ ,äìíéä ééà J Léåâä éøáã ìò óéñåä àðéè÷ áøù äî äæå .

חמתי" והניחותי כפי אל כפי אכה אני "וגם שנאמר כפיו כב)סופק כא, J(יחזקאל
àø÷ã àôéñ ïî øåøá äæå ,ä"á÷ä ìù åéùòî ìò øáãî ÷åñôäN(àøîâá àáåä àìù)'ä éðà" àåäù

ïéðòä .è"é ÷åñôá íù øëæåî åéôë ú÷éôñá åîöò àéáðä äùòîù éðôî øåøá äæ íâå ."éúøáã
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äøåúá åðéàø ñòëì éåèéá àéä íéôë ú÷éôñù"åéôë úà ÷ôñéå" ÷ìá ìöà(é ,ãë øáãîá)ì"ð J L
è÷ìîä

ה"ב)ובירושלמי פ"ט האדמה.(ברכות לרעידת אחרים טעמים הנביא אליהו אמר
ויעשנו" בהרים יגע ותרעד, לארץ לד)"המביט קד, מביט(תהלים שהקב"ה בשעה [א]

יושבות האומות] [של קרקסיות ובתי תיטראות ושאנןבבתי נחרב,בטח מקדשו ובית ,
העולם(כאילו)הוא את משכב(להאבידו)מפיל מפני מגיע שהאסון אמר אחא ור' [ב] .

עכ"ל אדם בני בין המחלוקת מפני אומרים ורבנן [ג] åäéìà"זכור. úøãà" êë ìò áúëN J
("øñåî èáù" øáçî ,øéîæéàî ïäëä åäéìà 'ø ïåîã÷ä ìáå÷îä ìù)åìà íéøáã äùìùá ïðåáúäì éåàø" :

íéáùåéù 'ïðàù'å ,íäéìà åáø÷úé àìù íäéáéåàî íéçåèá úåîåàäù àåä 'çèá' éë äàøðå .è÷ðù
ãçà ìë(ùéà)äåìùä éðôîå ,äøæ äãåáò íéãáåòù ô"òà íäì àá äæ ìëå .åúðàú úçúå åðôâ úçú

àìù ìò áøç Lìàøùé ìùN ùã÷îä úéáå .Låäòøì ùéàN íäéðéá íåìù ùéù øîåìë ,íäéðéá ùéù
íðéç úàðù äúéä àìà ,íåìù íäéðéá äéä(á"ò è àîåé)øåæçì ìåëé åðéàù ìò ä"á÷ä ìù ñòëå .

'åäåð ìò âàùé âåàù' äæ ìòå .äæ ïååòî åáù àì ïééãòù éôì ùã÷îä úéá úåðáìå(ì ,äë äéîøé)

ã"é à÷ñô è"ô úåëøá éîìùåøé ,åäéìà úãâà J L"åîìåò úà áéøçäì äöåøå

באופן שהנדבק ואפשר המחלוקת? לחטא שייך זכור משכב כיצד ביאר לא הרב המלקט: אמר

לבינה. בינו שנאה גורם וזה בעולם, אמיתית אהבה וחסרה באשתו, מהדבקות סר הוא טבעי, בלתי

כללי. חטא אותו על וחוזרים

הכבוד כסא תחת רגליו את דוחק וכו' ברקיע בועט אמרי äçâùääùורבנן åùåøéôN J
åäéìà ïéò J Líãà éðá éðéòî úøúúñî

רעמים âéמאי à÷ñô é"ô à"ç ,úéøáä øôñ J

זעפא רוחות? àåäùëמאי ,íãàä ìù éîéðôä åîìåòì äìéìå ,éðåöéçä íìåòä é÷ñòì àåä íåéN J
íãàä úà äùò íéäìàä éë ,åéìò úøòåñ åçåø ïéà ,äìéìì äìåùîä íãàä ìù åúåéîéðôá .åúéáá

øùé(íéáø úåðåáùç åù÷á ,íéáø íäùë "äîäå")êùîää ïî àåä ,àôòæ úàæ ìëá ùéù ïðéæç íàå .
íåé÷ øá ïðéà úåæåôçå úåøéäîä úåéùôðä úåòåðúä ìë ïëå .íãà éðá íò åéøù÷ ,åìù íåéä é÷ñòî
à÷ñô è"ô úåëøá ,äéà ïéò J Léðéá éðéá ä÷ñôä äúéä éàãå ,úåéëùîä ïäá íéàåø íàå ."éòù 'á"

æî÷úä íìåò úåáéúð ,ì"øäî ô"ò ïáåé)(ã"ô äøå

ברקא רבא אמר ברקים? äàåøמאי íãàäù ïåéë ìåàùì ùé àìà ?ïàë àáø ùãéç äî ò"öN J
äæì áåùééäå ?íé÷øáä éðôì íéîòø ïéã äðùîä äîéã÷ä äî éðôî ,íòøä úà òîåùù éðôì ÷øá

(êéøàäù ù"ééò)íìùä ç"ìö J L

ברקא רבא אמר ברקים? íéáø,מאי ïåùì "íé÷øá" àîù åòãé àì àìà ?äæá ùãéç äîN J
òãéåäé ïá J Lêøáé ãçà ÷øá ìò íâ éë äðò ïëì ?êøáì ïéà ããåá ÷øá ìòå

שבלב עקמומיות לפשוט אלא רעמים נבראו íåùîלא àøé åððéà íéäìà àøé àåäù íãàN J
àøåáä ìò úåáùçîá ãéîú òå÷ù àåä éë ,íìåòá øáãøòù ,"úåááìä úåáåç" ïééò :è÷ìîä øîà)

(å ÷øô ,äáäàä,÷éô äéòùé 'ø J Låàøåá úàøéá íìù åððéàù àåä ïîéñ ,íéîòøäî ìäáð àåä íàå
"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî
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פניו על שיפול צריך בענן הקשת את åáìáהרואה øäøäî øîåìë úù÷ä úà äàåøäN J
úåîã ùéù(çë ,à ìà÷æçé ô"ò)Lêøáéå åðîî åéðô êåôäé àìà øúåéá äèáä åðééä åá ìëúñäì øåñà .

íéãøç øôñá àáåäå ;úù÷ :êøò ,êåøò J(ïéòá úåéåìúä íéøôåñ éøáãî äùòú àì úåöî)øéëæî àåäå
"úåãåñ ïùåù" êë ìò øéäæäù(à"ò çð óã)øôñá ùéå ,á"ôø úðù øèôð ,äìåâä äùî 'ø é"ò áúëð øôñä)

(ã"î÷ú úðùá äðåùàøì øôñä ñôãðå ,"ïùåù" ïéðîë úåãåñ å"ðøú

àקשת ,ï"øä úåùøã J

á"òקשת ä÷ óã ,ãé øòù ,çð úùøô ,÷çöé úãé÷ò J

çðקשת úùøô ;ä à÷ñô ,åì 'îò â"ç ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù øôñ J

áéקשת ,é úéøáä øôñ J

úéøáä,קשת ïéðòì úù÷ ùéå ;íéî íéàìî íéøåëò íéððòá äëî ùîùäù úò ,éòáè úù÷ ùéN J
éøîâì úìëú äàøî åá ùéù(äéìë ïåùì)ùáã úåøòé J L(á"é ùåøã ìø 'îò à"ç)

âéקשת ,è úéùàøá ,äìá÷äå áúëä J

øåàקשת ,úù÷ì äìùîð ä"á÷ä úòôùäå .øåàä éðôá õöåçå øéúñîä ïðòì åìùîð íéòùøäN J
á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà á÷òé 'ø J Låðéìà äàøðå ïðòä úà ò÷åáä

í"éáìîäקשת J(âé ,è úéùàøá)

â"áìøקשת ìù åéáà éøáãá ïãN J(æ øòù à øîàî ,"íéîùä øòù")J Lúù÷ éðéðòá øäæ éøáãáå
íéùãç íéãâî

במאמרו וקיים בבריתו æéנאמן ,è úéùàøá ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J

הגבעות ועל ההרים ïééèùôò,על ìëéî ìàéçé 'ø ïåàâä J Líäáåâá íéðåùî íäù øîåìëN J
à ÷"ñ çëø 'éñ ç"åà ,ïçìåùä êåøò

הגבעות ועל ההרים úåòáâå",על íéøä" øúåéå íéðù à÷åã íéáø ïåùì ì"æç úðååë ïéà ìáàN J
óã ,ïøäà äèî çøô ,ïäëä ïåòîù ïá øéãà áøä J Lãàî äåáâ àåäù ãçà ìò íâ íéëøáî àìà

ñôãðá æñ

בטהרתה, רקיע וכו'הרואה ליליא כולי מטרא אתא à"ùøäîכי J

בטהרתה רקיע נראית לא המקדש בית שחרב èôùîìמיום íéðéò Jòé÷ø äàåøä ä"ã)

(äúøäèá

Eá"ò èð óã

בתקופתה חמה ã';הרואה ìéì úìéçúá ïñéð úôå÷úá ,ç"ë øåæçî úìéçúá íéùøôî ùéN J
,êåøò J Líäá äîç úéàøð àìå íéððåòî íéîé 'â éøçà íéîùâä úåîéá äðùå äðù ìë íéùøôî ùéå
øöåà" éøáã íãâðìå ,øôåñ íúçå "éáö íëç" úäéîú ïéðòì "íéùãç íéãâî" ïééò ãåò ;äîç :êøò

äáø àø÷éå ùøãîá àåä ïëå .ä"ñ 'îò úåëøá úëñî ,"íéðåàâä(ç ,âë).
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בתקופתה חמה æåîúהרואה úôå÷úá íéùøôî ùéN J(äðùå äðù ìëá)Läô÷åú àåìîá äîçäùë
úéùàøá ,ééçá åðáø ;'ö 'îò ,ïåàâ äéãòñ 'ø øåãéñ J(ãé ,à)òáøà ìù ïçìåù" åøôñáå ;ñôãåîä)

(÷å÷ áøä ãñåî 'ãäî ,"çî÷ä ãë" óåñáêåøòá àåä êëù "íéùãç íéãâî" ïééöå ;ïåùàø øòù óåñ
íìùääå÷)(èåãçà é"úë éôì ,äîç :êøò

ומלכות, שם בלי בירך שמהר"ל רכט, או"ח לשו"ע איגר עקיבא ר' בגליון מובא כי להעיר ויש

שבגירסת ע"ב נט ברכות על הש"ס גליון ע"ע שהזכרנו. הנ"ל והשיטות הספק מחמת ושמא

וכו'. שנין" כ"ח כל אביי אמר הוי? "אימת של הענין כל היתה לא הקדמונים

הגדול הים íéøöîìå"הרואה ìàøùé õøàì åá íéøáåòù íéä àåäå"N Jóéòñ çëø 'éñ ç"åà ò"åù)

(àäáøä ìáà .ìàøùé õøà ìù åúåáéùç éðôî ìåãâä íéä àø÷ðå" :"äøåøá äðùî" íù áúëå
óé÷îù íéîéä ìëáù ìåãâä àåäù ñåðéé÷åà íé ìò à÷åãã åäì àøéáñå øáçîä ìò éâéìô íéðåøçà

íéä ìò ìáà .åìãâ éðôî äîöò éðôá äëøá ì"æç åòá÷ åéìò ,åìåë íìåòä ìë úà(ïåëéúä)øáåòù
íéîé øàù ìò åîë êøáì ùé é"àì("úéùàøá äùòî äùåò")"äòéö÷å øåî" ìáà .ì"ëòá÷òé 'ø)

(ïéãîòéì øîàå ."ìåãâä íéä äùåò" êøáì ùéù êåøò ïçìåùä åîë åòéøëä "ïçìåùä êåøò" ïëå
çáùá áéúëãë äëøáä éðôì íéä ìù íéãîî áçø çèù úåàøì øãäì ùéù øáìéæ ïéîéðá 'ø ïåàâä

"íééãé áçøå ìåãâ íéä äæ" íéä(äë ,ã÷ íéìäú)äàåøå åúéá ïåìçî èéáî íãàä øùàë ìáà ,
Lãáòéãá àéä äëøáä ,åðîî íöîåöî çèù ÷ø ÷åçøî

וקלין חדין שמימיו חדקל, òãéåäéמאי ïá J Lì÷ãçì úøô øäð ïéá ìãáääN J

חדקל ôòמאי êåøá 'ø J Lúåéúåà 'ã ïá ùøù àåä éë äìîä åùøãN Jà"ç ,êåøá øå÷î ,ïééèù
439 óã à óéòñ ç ÷øô

ורבין פרין שמימיו פרת? á"òמאי äð úåøåëá ìò é"ùø J L"øèî íåù àìá äáøå ìãâù"N J
ïéáøå ïéøô ä"ã

דדגלת מיא דשתו משום מחוזא בני דחריפי ïåøùëהאי ìò òéôùäì õøà ìë òáèN J
èîù 'îò ,å"ëùú úðù 'ãäî ,úåëìä è÷ì ,ìà÷æçé úéá J Lïééòîå øäð ìë òáè ïëå åéáùåúàöîð)

("äîëçä øöåà"á

דגחורי אדמדם)האי הגוף של ביממא(העור דמשמשי משום ,åðúð ì"æç úàæ úîåòìN J
áìç äúå÷ùäìå íéçåøôà äúåà ìéëàäì ,åúá øåò ïéáìäì ãöéë äöò(á"ò óåñ èð úåáåúë)L

כלה לקראת חתן משיצא הגשמים? על מברכין úåòåáòáàäåמאימתי ,ïúç àø÷ð íùâäN J
äæ ÷åùî íéëôåùå íéî íéàìî íé÷ååùäù íéùøôî ùéå .äìë åàø÷ð åúàø÷ì íéìåòä ò÷ø÷ä ìò

ïúç :êøò ,êåøò J Läæ ÷åùì

Eñ óã

הטובה על שמברך כשם הרעה על לברך אדם íãàäחייב ìò ä"á÷ä àéáîù úåòøä éëN J
J Lêøáì áééçå àéä åúàåôøå íã úæ÷äá åîöò øòöîù íãàë åéúåðåòì äøôë ïäù ,ïä åúáåèì

à à÷ñô ,áè :êøò ,êåøò
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רכב סי' ברורה", ב"משנה לשון בשינוי דומובא ס"ק

הרעה על לברך אדם 179חייב ,41 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(â"ô ,ïéøåñé :à"ô ,'ä úáäà)

זכר שתלד רצון יהי מעוברת, äëøáåאשתו äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

שוא תפילת זו הרי זכר, אשתי שתלד רצון יהי מעוברת, éîìùåøéאשתו ,åäéìà úãâà J
'ë à÷ñô è"ô úåëøá

שוא תפילת זו הרי זכר, אשתי שתלד רצון יהי מעוברת, úåëøáאשתו éîìùåøéá ìáàN J
(â"ä è"ô)øáùîä ìò úáùåé øáë àéäùë åìéôà äìéòåî äìéôúäù åøîàúà øáåòä àéöåéù ãò)

(åùàøè÷ìîä ì"ð J L

יום מ' עד עובר על äîåìòúתפילה ãéâî J

בת ילדה äðãùואחר øçàì ä"ã à"ùøäî J L"øçàå" áåúë àì íéãìéä ìë øàùá éë åùøãN J
äàì

בת ילדה åúáואחר äðéã úàå ä"ã ,à"ò àì äãð ìò à"ùøäî J

דינה" שמה את ותקרא בת ילדה כא)"ואחר ל, øàù(בראשית ìëá éë úàæ åùøã ì"æçN J
àì ìáà ,úá äúéä äìù äãéìáù ãîìì àáå .øñç ïàë ìáà "øäúå" ïåéøä ïéðòá áåúë úåãéìä

æ ÷"ñ àë ,ì úéùàøá ,äîéîú äøåú J Lïåéøää ïîæá äéä ïë

תחילה מזרעת áאשה ,áé àø÷éå ,ééçá åðáø J

תחילה מזרעת 162אשה 'ã úåãâà ,ì"øäî J Líìåòä úåãçàì àéáäì éãë äæN J

תחילה מזריע 43איש ìàøùé çöð ;162 'ã úåãâà ,ì"øäî J(æ ÷øô)

תחילה מזריע åìùאיש äîìùää úà ìòåôä ìà àéöåî ãçà ìë éëN J(åãâðëù ãöä úà)øúåé
à øåâ ,ì"øäî J Låîöò çë úìôëä øùàîåè ,åî úéùàøá ,äéø(å à÷ñô ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî)

תחילה מזריע áאיש ,áé àø÷éå ìò äéøà øåâ J L÷åñôäî êë ì"æç åùøã äî éðôîN J'ãäî)

(á à÷ñô ,íéìùåøé ïåëî

תחילה מזרעת äìéçúאשה úòøæî äùà ä"ã ,à"ò àì äãð ìò à"ùøäî J

בנקבות זכרים íééçäתלה øåà J(á ,áé àø÷éå)

יירא" לא רעה ז)"משמועה קיב, äëøáå(תהלים äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

יירא" לא רעה ùàø"משמועה ìù 'à íåéì 'á ùåøã ,èôùî úò ,á ùåøã ,íéúòì äðéá J
äðùä(ãé 'îò)

יירא" לא רעה 231J232"משמועה 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(à ,ïåçèá)

יירא" לא רעה 76"משמועה óã úåëøá ìò à"øâ J

יירא" לא רעה øåæâéù"משמועה ìëë äáäàá åéìò ìá÷îù äî àåä ïåçèáù øåàéáä éôìN J
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åúáåèì äæù ïéîàéå 'ä åéìò(ïåçèá êøò ,çî÷ä ãë ,ééçá åðáø)ïëì .÷òåæ åðéàå úçðá ìáåñ ïëìå
ìåàù éøáã J Läòøì åúåà áéùçî åðéà éë "àøéé àì äòø äòåîùî"

לרישיה מסיפיה לסיפיה, מרישיה וכו' יירא" לא רעה íà"משמועה ïéá ìãáää äîN J
á÷òé ïåéò J Làùéøì àôéñî åà ,àôéñì àùéøî ùøåã

לרישיה מסיפיה לסיפיה, מרישיה וכו' יירא" לא רעה äî"משמועה ùøôì íéðôåà 'âN J
åäéðá J Lêë íéùøåã íà åà ,êë íéùøåã íà ìãáää

לרישיה מסיפיה לסיפיה, מרישיה וכו' יירא" לא רעה àùéøäî,"משמועה íéùøåã íàN J
íéùøåã íàå .'äá çåèá åáì ïåëð éë ,ãéúòá àåáéù äîî àøéé àì 'äá çèåáäù ïàë åãîéì ì"æç

ùîî áåè åì äùòé 'äù íãàä åúåà äëæé äæ ïåçèá øëùá ,àôéñäîíìåò úåáéúð ,ì"øäî éøáãëå)

("äáåèì åæ íâ" øîåàä ìò à ÷øô ,'ä úáäà áéúð 43 'á"ùéà ïåæç" úèéùë àìã äæå .,ïåçèáå äðîåà)

(á ÷øôøéáã ù"ø ø"åî J L325 'îò à"ç ,"øñåîä úåøöåà" äæá ïééò

שאין אני מובטח אמר בעיר, צווחה קול ושמע בדרך בא שהיה הזקן בהלל מעשה
ביתי בתוך àèçé?זה àìå áåè äùòé øùà õøàá ÷éãö ïéà éøäå ,åîöòá çåèá äéä êàéäN J

úåçåì éðù ,ä"ìù J Lúîåòøú éìáå äáäàá ïéøåñéä úà ìá÷ì åúéá éðá úà ãîéìù çåèá äéä àìà
.âð óã ,íãøèùîà 'ãäîáå ;ãò÷ à÷ñô ãö÷ 'îò à"ç ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáä,øôñä úìéçú)

(éùéîç øîàîåäéìà ïéò ;ñ"÷ú øîàî óåñ ,íéøôà úåììåò ;

ביתישהיה בתוך זה שאין אני מובטח אמר בעיר, צווחה קול ושמע בדרך úåøòéבא J
ùáã('æ ùøã ,ãî÷ 'îò à"ç)

ביתי בתוך זה שאין אני מובטח אמר בעיר, צווחה קול ושמע בדרך בא à÷åãNשהיה J
íéä ééà J Läòø äòåîù íåùî àåøéì åì ïéà äæ éðôîù äáéñä åîöò àåä ,'äá åìù ïåçèáä

ביתי בתוך זה שאין אני מובטח אמר בעיר, צווחה קול ושמע בדרך בא úãîNשהיה J
àîù ùùç àìå ,ùàøî íéøçàì òéãåä àåä .úåéøáä øàù ìù ïåçèáë äðéà ììäì äúéäù ïåçèá
óã äöéá ìò ,òãéåäé ïá J Låäåîë âåäðì åãîìéù éãë íéøçàì øîà íâå .ùééáúé æ"éòå äãáúé

úîàá äðäå ä"ãá íù ïëå ,ï÷æä ììä ìáà ä"ã æ"è,äæî úö÷î áúë à"ùøäî íâ :è÷ìîä úøòä)

('ñ óã úåëøáá

ביתי בתוך זה שאין אני מובטח אמר בעיר, צווחה קול ושמע בדרך בא àìNשהיה J
åîòøúé àìù åúéá éðá úà êðçì ìéâø äéä ììä àìà ,ïåñà íåù äø÷ àìù ùàøî òãéå àéáð äéäù
òãå ä"ã â ,áé øáãîá ,äëøá úôñåú J Lùôð úååìùá òøåàî ìë ìá÷ìå ä"á÷ä ìù åéúåãî ìò

é"ôòã(ñôãðá 71 'îò)ä"ìùä éøáã ìò ññåáî äæå ;(úéøáä úåçåì éðù)ìéòì

בה'" בטוח לבו נכון יירא, לא רעה ז)(תהלי"משמועה קיב, דדרשתם היכי כי רבא אמר
וכו' מדריש לרישיה מסיפיה מדריש, לסיפיה מרישיה קרא, ïåùàøäלהאי ùåøéôäN J

ùåøéôäå .åúáåèì ìëä éë òãé éë ,äòø äøåùá åéìà òéâú øùàë ìäáéé àì 'äá çèåáä íãàù àåä
,íäøáà áøä J Läðîî ìöðéå äòø äøåùá ìë åðîî 'ä òðîé ,'äá çèåá íãàäù øëùáù àåä éðùä

åäéìà ïéò ;'î à÷ñô è ÷øô úåëøá ,"úåãâà ìò à"øâä øåàéá"ì åùåøéôá ,à"øâä ìù åðá

איש" "חזון שיטת בביאור 325–329 עמ' ח"א המוסר", ב"אוצרות זה על הרחבנו המלקט: אמר
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את àåäùחטאה íãàå .ãçô åì àá ïëìå ,ãñôäì ïëåî àåäå ,ïåøñç ìòá àåä àèåç íãà éëN J
éùéîç ÷øô úìéçú 23 ìàøùé çöð ,ì"øäî J Lãçôî åðéà ,íìù

תמיד" מפחד אדם יד)"אשרי כח, כתיב(משלי תורה בדברי ההוא ,,úåëøá ìò éøéàîä J
'ë óã åúîã÷äá

כתיב תורה בדברי ההוא תמיד", מפחד אדם ïëìå"אשרי ,åãåîìú çëùé àîù âàåãùN J
á"ò äð ïéèéâ ìò úåôñåú J Lãéîú åéìò øæåç

כתיב תורה בדברי תמיד", מפחד אדם úåð÷ì"אשרי åì øùôà éà óåâ ìòá àåä íãàä éëN J
éùéîç ÷øô úìéçú 23 ìàøùé çöð ,ì"øäî J Låðîî çëúùäì úãîåòå ,úåîéìùá äøåúä

כתיב תורה בדברי תמיד", מפחד אדם ãé"אשרי ,çë éìùî ìò à"øâ J

כתיב תורה בדברי תמיד", מפחד אדם íééç"אשרי çåø ,ïé'æåìå íééç 'ø Jï÷úä ,á úåáà)

ò(äøåú ãåîìì êîö

שמרוני שמרוני אומר וכו' כסא לבית óåñáהנכנס ñôãð 74 äáåùú ìò äùøã ,ì"øäî J
"äìåâä øàá"

ועון תקלה דבר יארע Làèçולא úáùçîá ìùëäì ìåìò íåøò ãîåòù ïåéë éë êë ù÷áîN J
éç ìë éðéò J

אמת ורפואתך ההקזה, על åìתפלה ÷éæé àì úåôåøúä é"òù àìà ?ïàëì "úîà" ïéðò äîN J
òãéåäé ïá J Líéøçà íéøáàá àôåøä

לרפאות לרופא רשות à"ùøäîניתנה J L"àôøé àåôøå" éåèéáä ìôëî úàæ åãîìN J

לרפאות לרופא רשות íéðéò,ניתנה çúô ,à"ãéç J Lùðåòë 'ä çìùù éìåç úåàôøì íâN J
ïàë

ירפא" יט)"ורפא כא, לרפאות(שמות לרופא רשות שניתן éúùמכאן äî éðôî ò"öN J
äùòðä òöôå äëî àôøî íà éã àì éë ãîìì àá àìà ?ãáì "àôøé" áåúë äéä íà éã äéä ,íéìî
,êìîä úøéæâ øúåñë øáãä äàøðå íéîù éãéî àáù úéòáè äëî àôøî íà íâ àìà ,øçà íãà é"ò

úåùø äðúéðù ä"ã à"ò äô óã àî÷ àáá ,úåôñåú J Løúåî

ירפא" יט)"ורפא כא, לרפאות(שמות לרופא רשות שניתן òãåéùמכאן àôåø ìë" J
éç åæ äëàìîå äîëçáåîöò òðî íàå .úåàôøì àåä áé(äæá ÷åñòìî)ì"ëò "íéîã êôåù äæ éøä

äðúéð' ïðéøîàã àäã àøáúñîå" :áúë äæ éðôìå .ï"áîøúåùø'úåàôøì àôåøìàìå úåùø òîùîå)

(àá ,äáåçäââù ùùç íåùî øåñà åðéàù øîåì(äìåçì ÷éæéå åìåôéèá äòèé íà)åøîàé àìù éîð éà .
ùôð çå÷ô ììëáå ,úåàôøì àåä äåöîã úåùø 'úåùø' éàä ìáà 'åëå '?àôøî àåäå ,õçåî ä"á÷ä'

J L"àåä(áî 'îò ,÷å÷ áøä ãñåî 'ãäî ,"ï"áîø éáúë" ,íãàä úøåú ,ï"áîø)
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ירפא" יט)"ורפא כא, לרפאות(שמות לרופא רשות שניתן ìòמכאן êåîñì ïéà åðéîéáN J
úåðùì äéðéîë ìë åàì" .åúåà úåàôøìå àôåøì àåø÷ì íìåòä êøãá âäðúäì äìåçä áééç àìà ñð
ùé øåñéà èòîëå .íéàôåø é"ò åàôøúðù úåøåãä éãéñç äîëî ìåãâ àåä éë øîåìå àîìòã ïééâåñ

åéúåðåò øéëæî äæå ,äðëñ íå÷îá ñðä ìò êîåñù íåùî åà àøäåé íåùî åà øáãá:è÷ìîä øîà)

(á"ò ë úéðòú ,åéúåéëæî åì íéëðîåá à÷ñô åìù 'éñ ,äòã äøåé ,óñåé éëøá ,à"ãéç J Là÷ñôá íùå)

(àôåø) ù÷áì áééç äìåçä" :ã("åîöòá ìáåç àåä åàì íàå ,äçîåî øúåéä

ירפא" יט)"ורפא כא, לר(שמות לרופא רשות שניתן ùéåפאותמכאן éðåöéç éìåç ùéN J
àôåø ô"ò éðåöéç éìåçå .åøåæî òãåé àåä éë ä"á÷äî òáèä êøã ô"ò àôøúð éîéðôä .éîéðô éìåç
äî ,éðåöéç éìåçá åäæ ,úåàôøì àôåøì úåùø äðúéðù ïàëî 'àôøé àåôøå' åùøãù äîå .äçîåî

åäéìà úøãà ,à"øâ J Lúåàøì ïéòä ùåçì äàøðù(çé ,àë úåîù)

שהרופאים בזמננו שמא וצ"ע זה. לפסוק עזרא אבן ר"א של פירושו על מבוססים הנ"ל דברים

מכשיר כשיש וכן הרופא, של לעיניו גלויים הם הפנימיים האברים גם ואז האדם את מנתחים

הרופא,(רנטגן)אולטרה–סאונד לעיני גלוי הכל כבר נהיה הפנימיים, האברים מצב מה בבירור המשקף

יוסף עובדיה ר' הגאון כתב זו סברא רופא. ע"י טיפול לקבל ללכת יש בזה שגם הדין ("חזוןוחזר

מט) עמ' ח"א, אבלות הל' עובדיה",

אחר במקום ועשירים אחד במקום עניים תורה דברי המלקט: ה"ה)אמר פ"ג השנה ראש .(ירושלמי,

אחר במקום דבריו מברר יח)הגר"א ה, איוב על פנימית(פירושו "סיבה היא פנימית במחלה שהכוונה

האדם כאשר נפשית. בבעיה אלא פתולוגית, אנטומית בבעיה מדובר לא כלומר וצער". יגון ובפרט

אינם הם אבל כאביו לשכך אם כי לרופאים מוצא אין לזה אחר, נפשי סיבוך או דכאון מסיבת חולה

לרופאים] ללכת חייבים גופנית, והיא אחרת מחלה כל אבל הסיבה. את לסלק כיצד כך כל יודעים

è÷ìîä ì"ð J

ירפא" יט)"ורפא כא, לרפאות(שמות לרופא רשות שניתן úåôñåúäמכאן úééùå÷ ìòN J
äëîá ÷ø àìù ãîìì äøåúä äàá éë ùãçì ùé ,"àôøé àåôøå" íéìî 'á äáúë äøåúä òåãî
àôåøì úëìì ùé úåéîéðô úåìçîá íâ àìà ,äøåáçå òöô ìò äùøôá ïàë øáåãîù åîë úéðåöéç

.úåàôøúäì éãë(ìéòì íéàáåîä à"øâäå àøæò ïáà à"ø éøáã ãâð äæå)óã àî÷ àáá ìò ,íééç úøåú J L
à"ò äô

ירפא" יט)"ורפא כא, לרפאות(שמות לרופא רשות שניתן íéòðîðäמכאן íéðöî÷ ùéN J
äðùðå áøòúðù åðà éî ,ùðåò éðòì åì íøâ ä"á÷ä íàù àìúîà é"ò íé÷ãèöîå íééðòì óñë úúìî

àúååöîì äéçúô àìã àòøú" :ì"æç åøîà êë íùì àîù ?áöîä úàì"æç ìöà "äåöî" ïåùì íúñ)

(íééðòì ä÷ãö ïéðòì àéä"àéñàì çéúô àäé(æé ,å äáø íéøéùä øéù ùøãî)úçúôð äðéàù úìã øîåìë .
,éðòì(íåøâé 'ä)?íòè äîå .úéáä éðáî ãçà ìù éìåç úåàôøì éãë ñðëäì àôåøì úúì çúôééù

àéäù àìúîàá äìçîä ìåôéèä çéðæî åððéà àåä äìåç àåä øùàëù íùë ,íãàä åúåà êðçì éãë
åéðåòá éðòì øåæòì õîàî ìë úåùòì åéìò êë ,äøéæâä úà úåðùì áøòúäì åì äîå íéîù úëî

,éèå÷ì øúá éèå÷éì J Lúôéåæî äðòèá åúåà çéðæäì àìå'îò ñôãðá ,à"ò äô óã àî÷ àáá ìò
ãîJâî
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בחכמה האדם את יצר Låîöòאשר íãàä ìò àìà ä"á÷ä ìò úáñåî "äîëç" úìî ïéàN J
à"ùøäî J

בתורתך חלקי ותן וכו' אומר מטתו על לישון åéúåäâäáהנכנס à"øâä íâå øåèä íâN J
íúåëééù äîå óéñåä òåãî ò"öå .ïåàâ íøîò áø é"ò àøîâì åôñåð åìà íéìîù åøéòä àøîâì
äî å"ç ìåò ú÷éøôë äàøéé àìù ,äìéìáå íåéá ãåîìì áééç íãàäù ïåéë àìà ?äðéùä úëøáì

íìùä ç"ìö J Läøåúá å÷ìç ïúéù 'äî ù÷áî íãàä ïëìå ïåùéì êìåäù

בי שבראת נשמה à"ùøäîאלוהי, J Läîùð ,çåø ,ùôð úììåë ïàë "äîùð" úìîN J

בי נפחתה אתה בי יצרת åððîæáאתה óéñåäì âåäðù äî øàáî ãåòå ."úøöé" äìîä øàáîN J
íìùä ç"ìö J L"úøöé äúà" éðôì "úàøá äúà" íéã÷äì éåàøä ïî ìáà ,"úàøá äúà"

הטובה על שמברך כשם הרעה על 41לברך 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(à ,'ä úáäà)

הטובה על שמברך כשם הרעה על äëøáåלברך äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

הטובה על שמברך כשם הרעה על íééçäלברך øåà J(à ,çë úåîù)

הטובה על שמברך כשם הרעה על íéðôìלברך äùåò æà ,äùòîì àéáî 'äùë ÷ø äæN J
÷éãö éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J Lïë äðéà äøåúáù äçëåúä úàéø÷ ïîæá ìáà ,ïéãä úøåùîéùéîç ÷ìç)

(ã"é àåáú ,144 'îò

הרע וביצר טוב ביצר לבבך, êéùìàבכל î"ø J(æë ,áé úåîù)

הרע וביצר טוב ביצר לבבך, 82בכל ,41 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(â ,äãåáò :è ,äøåú);
40 'á íìåò úåáéúð(à ,'ä úáäà)174 ,ìàøùé úøàôú ;(æî ÷øô)

הרע וביצר טוב ביצר לבבך, úåáàבכל ìò ,éåì úùåã÷ ,áå'öéãøáî ÷çöé éåì 'ø ø"åîãà J
ä äðùî ,á ÷øô

הרע וביצר טוב ביצר לבבך, íâåבכל áåèä øöéî íâ úåøøåòúä ïäì íéëéøöù úååöî ùéN J
åäéðá J Lúáù âðåòå ,äðåò úåöî åîë ,òøä øöéî

הרע וביצר טוב ביצר לבבך, êéøöéבכל éðùá ä"ã èôùîì íéðéò J

ממונך מאודך, äבכל ,å íéøáã ,äéøà øåâ ,ì"øäî J

ממונך מאודך, éãö÷בכל éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J('é ,118 à"ç)

ממונך מאודך, èôùîìבכל íéðéò J

בשמחה לקבולי אלא נצרכה ãלא ÷"ñ äøåøá äðùî ,áëø 'éñ ç"åà ò"åù J

בשמחה 149לקבולי íééç êøã ,ì"øäî J,â"ô)(éåôö ìëä

בשמחה á"ëלקבולי à÷ñô è"ô úåëøá ,éîìùåøé ,åäéìà úãâà J
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בשמחה äù÷îלקבולי äðäå ä"ã 'ç ùåøã ,ïåéö úáäà ,ç"ìö éùåøã J

דבר אהלל באלהים דבר, אהלל ïéàùבה' äî äæá ùé éë ,íé÷åñô äîë ïàë åàéáä òåãîN J
åäáà 'ø ä"ã òãéåäé ïá J Läæá

לטב משמיא דעביד 232כל 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(à ,ïåçèá);

לטב משמיא דעביד ìòכל øîàé øùàëå" :åðåùì åæ .äáåèì ïéðòä êôåä åîöò øåáéãäN J
áúåë áåùå ."äáåèì òø åúåà é"ùä ïúé æà ,äáåèì àåäù 'úé åá çèåá àåäå òø äàøðù øáãä
ú"éùä ,'úé åá çèåá àåäå ,òø äàøð àåäù íãàä ìò äî øáã àá øùàë" :åéøáã êùîäá íù

à ÷øô ,íùä úáäà ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J L"'úé åá ïåçèáä ãöî äáåèì äúåà êôäî'îò á"ç)

(âî

לומר רגיל אדם יהא òãéåäéלעולם ïá J L"íìåòì" åøîà òåãîN J

עביד לטב רחמנא דעביד éãö÷כל éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø Já"ç ,'à à÷ñô 'à øãà ã"é ,140 á"ç)

à à÷ñô 'á øãà ç"ø 143('

עביד לטב רחמנא דעביד ïåîäáכל ùéøùäì ì"æç åù÷áùë àìà ?úéîøà ïåùìá äîìN J
ïåùì åðéáä íìåë àì éë íòä úôù æà äúéäù úéîøà ïåùìá åøáã ,äáåè äâäðäå äáåè äãî íòä

ùãå÷ä(æòìá úåæòåìì íéàøå÷ ,à"ò çé äìéâî)åéãéîìúì àáé÷ò éáø øáéãùë ìáàäùòî éøçà)

(ïìäì ìåâðøúäíéøáã ,äëøá úôñåú J Lùãå÷ä ïåùìá øáã(ä ,å)êãàî ìëá ä"ã óåñùåøéôä)

(ïîçð áø éøáã á"ò èò úåáåúë ïî êëì àîâåã ãåò ù"ééò 48J49 'îò ,éðùäéøáãî äéàø ãåò éì ùéå .
"åøúòúúã éëéä éë åëééùðì åøé÷åà" àæåçî éðáì àáø(à"ò èð î"á)ïåùìá åáúë äæ éðôìù ô"òà

øáéã øéòä éðáì úàæ ìëá ,"åúùà ìéáùá àìà íãà ìù åúéá êåúá äéåöî äëøáä ïéàù" ùãå÷ä
úéîøàá

עביד לטב רחמנא דעביד øñåîכל úåçéù ,õéáìàåîù íééç 'ø J(è ,á"ç)

וחמור תרנגול עקיבא, רבי 43מעשה 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(à ,'ä úáäà)

וחמור תרנגול עקיבא, רבי åäéðáמעשה J Láè úîàá àäé óåñáù êëá íøåâ 'áèì' øîåàäN J

תרנגולא בהדיה והוה בדברא ובת אזל עקיבא, משנתו)רבי להקיצו רש"י: וחמרא(פירש ,
אכליה אריה אתא לתרנגולא, אכליה שונרא אתא לשרגא, כבייה זיקא אתא ושרגא.

êøãá?לחמרא åúà åéñëð úçé÷ì úòá íùøðù øãñäî ,åéñëð ìåñéç úòá øãñä êåôéä ò"öN J
íå÷é àìà äðéùá ò÷úùé àìù éãë ìåâðøú ç÷ì .íúåáéùç øãñ éôì àåä åúà íúçé÷ì øãñ àìà

ãåîìì(æ ÷øô ,äùåã÷ øòù ,"äîëç úéùàø" áúë ïëå ,äìéìä éöçá àøå÷ ìåâðøúä éë ,úåìéìá)ë"çàå .
î úàùì éãë øåîçúåøåáäå íéöå÷ä ïî åúåà ìéöäì àåä àâøùäå .êøãá åéöôçå åéìèìèïééò)

("íéúçôä ïîå íéöå÷ä ïî ìåöéð øåà ìù ä÷åáà åì äðîãæð" à"ò àë äèåñúøéîù úôãòä ìù øãñä äæå
åäðéìã éâéäå éîæéäì àèî éë" ,äé÷ìç àáà ìöà åðéàø ,úåøåáçå íéòöôî øäæéì øùàî åùåëø

,"äëåøà äìòî åðéà äæå äëåøà äìòî äæ ,äéðàîì(á"ò âë úéðòú)ìáà .íúåáéùç êøã åðîð éøä .
íéùôçîä íééîåøäî àáé÷ò 'ø ìù åùôð ìéöäì éãë 'ä úçâùäá àåä íìåñéç úòá íúééðî øãñ

÷åçøîì äàøð àâøùä øåà .åéøçà(êùåçäî äáøä äçåã øåà èòî).äìéçúá äæ øåà äáéë 'ä ïëìå
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,øúåé íéáø÷úîùëå .÷åçøîì òîùðä ìåâðøúä ìù çøåö ìå÷ åòîùé øúåé íééîåøä íéáø÷úîùëå
è÷ìîä ì"ð J Läðåøçàì óøèðä àåä ïëìå .øåîçä ú÷éäð òåîùì íéìåìò

לטב רחמנא דעביד íìåò,כל úåáéúð ,ì"øäî J Läáåèì ïéðòä úà êôåä øáë åîöò øåáéãäN J
à ÷øô ,íùä úáäà(âî 'îò)

לטב רחמנא דעביד "íâכל øîåà äéäù åæ íâ ùéà íåçð éøáãì äæ éåèéá ïéá ìãáää äîN J
"äáåèì åæ(á"ò ç÷ ïéøãäðñ ;à"ò àë úéðòú)òøä øáãä íò ùîúùî ä"á÷ä àáé÷ò 'ø úòãì àìà .

,áåè àåä åéùëò øáë éë øåáñ äéä åæ íâ ùéà íåçð ìáà .äáåè äàöåú åðîî àöú óåñáå äæä
úåãìåú" ,äàðìåôî á÷òé 'ø ãéâîä J Láåè åîöò àåä ãöéë úåàøì éãë ÷éîòî èáî íéëéøö ÷ø

á"ò ç÷ ïéøãäðñ ìò "éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,"óñåé á÷òé

להו עקיבא)אמר לטובה"?(רבי הכל הקב"ה שעושה מה 'כל לכו אמרי øåáéãäNלאו J
òãéåäé ïá J Läáåèì ïéðòä êôåä åîöò

להו עקיבא)אמר לכו(רבי אמרי àåäלאו äùòðä ìëù óëéú íäì äàøä àáé÷ò éáøå"N J
åøîàù åîë àìå 'åëå "åëì éøîà åàì" øîàå äáåèì(íéøçà)'åëå "êøáì íãà áééç" íãå÷î

éáø úãî ìáà .'åëå äçîùá êøáé íå÷î ìëî áåè åðéàù òãåéù óàù øîåìë ,äçîùá åäðéìåá÷ì
åìåëã àáä íìåòì åøéëéù åîëå ,òø ììëá åðéàå ùîî äáåèì àåä äùòîäù øéëäù äéä àáé÷ò

à à÷ñô ïåùàø øãà ã"é ,140 á"ç ,÷éãö éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J L"áéèîäå áåèä

Eàñ óã

הקב"ה לפני מועטים אדם של דבריו יהיו לעולם מאיר רבי משום הונא רב ואמר
מעטים" דבריך "יהיו וכו' א)שנאמר ה, J(קהלת Làø÷îä éøáã ìò øéàî 'ø óéñåä äîN J

äùåã÷äëøáå("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

הקב"ה לפני מועטים אדם של דבריו יהיו לעולם מאיר רבי משום הונא רב ואמר
יהיו כן על וכו' האלהים לפני דבר להוציא ימהר אל ולבך פיך על תבהל "אל שנאמר

מעטים" א)דבריך ה, ãîìì(קהלת àá àìà ?÷åñôä éøáã ìò øéàî 'ø óéñåä äî ò"öN J
äáéúä éðôì ãøéù õ"ù åúåà ïéðòì åøîàù åîë ,íäá úåáøäì ïéà ä"á÷äì çáù éøáã åìéôàù

"?êøîã éçáù åäìåëì åäðéúîééñ .'åëå æåæòäå øéãàäå àøåðäå øåáéâä ìàä" øîàå(á"ò âì úåëøá).
ïî øúåé äìòî íãàì ïéà äæá éë úøúåéî äìî é"ò ÷æðé ïô ùùåçù éðôî ä÷éúùá äáøéù àìå
éãâðì 'ä éúéåù" åîöòá íéé÷é éë ÷åúùéù àìà .÷æð åá ùéù øáãî úçøåá àéä íâù äîäáä

íìùä ç"ìö J L÷åúùì íãàì åì éåàø úèìçåîä úåçëåðä ìåîå ,"ãéîú

מועטים אדם של דבריו יהיו äéäלעולם àìà ?àø÷îá øáë øîàðä ìò óéñåäì àá äîN J
äáùçî êåúîå úåðéúîá óéñåî íà ìáà ,úåìéäáå úåøéäîá øáãì øåñàù áåùçìå úåòèì øùôà

'á ÷"ñ .à ,ä úìä÷ ,äîéîú äøåú ;åäéìà ïéò J Lúàæ íâ øñà ïëì ?øúåî úøãåñî

מעטים" דבריך יהיו כן íâ"על éë øîåì àá àìà ?÷åñôä ìò øéàî 'ø óéñåä äî ò"öN J
äðåéìòä äçâùää ãâð úåù÷ øáãì àì íãàä øäæéé 'äì äìéôúá(à"ò äë úéðòúá òøéàù åîë).

íåìçë àåä äæä íìåòù øîåìë "ïéðò áåøá íåìçä àá éë" ,åéðôìîù ÷åñôì êîñð ÷åñôä úùøãå
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à ,ä úìä÷ ,äëøá úôñåú J Lúîàä úà íéùèùèîä íéìôèå íééããö íéðéðò äáøä íò ,óåòé'îò)

(335

רע ויצר טוב יצר יודי"ן, בשני åäéìàוייצר ïéò J

מיצרי לי é"ùøאוי J Líéøåäøäá éðòâééîäN J

מיצרי לי אוי מיוצרי, לי úåáåèאוי úåãî ùé íéîòôì àìà ,é"ùø ùåøéô ìò ÷ìåçN J
òãéåäé ïá J Líãàá úåòø úåãî úåãéìåîä

מיצרי לי אוי מיוצרי, לי äîåìòúאוי ãéâî J L"øöééå" ìù "éå" ,äáéúä úìéçú åùøã ì"æçN J

מיצרי לי אוי מיוצרי, לי àåäאוי ïëìå ,íéðåúçúäî íâå íéðåéìòäî íâ àøáð íãàä éëN J
øùéä øåà J Låìù ïååéëì êùåî ãö ìë éë ,íéããöä éðùî ãéîú ìáåñ

מיצרי לי אוי מיוצרי, לי ïéáåøéòáאוי ìáàN J(à"ò çé)éåà ,éøöéî éì éåà :êôéäì àñøéâä
àøåá åðùéðòéù äîî àåä éúéîàä øòöä éë ,ø÷éòä úà íéã÷î ïàë éë êëì øáñää .éøöåéî éì
éì éåà" äæä íìåòá ,íéðîæ øãñ éôì ïã ïéáåøéòá ìáà .éòøà àåä øöéä úîçìîî øòöäå ,íìåò

è÷ìîä ì"ð J L"éøöåéî éì éåà" ìù áìù òéâé íãàä úúéî éøçàå "éøöéî

הראשון באדם הקב"ה ברא פרצופין áדו ,äéøà øåâ ,ì"øäî Jæ ,á úéùàø,íéìùåøé ïåëî 'ãäî)

(çé à÷ñô

זנב אמר וחד פרצוף, אמר íãàäîחד ÷ìç àéä äùàä íò àåä çåëéåN J(áðæ)àìéîî äæáå
äîöò éðôá úéø÷éò äøéöé àéä åà ,íéëàìîäî øúåé äáåùç àéä(óåöøô)øúåé äáåùç äðéà ìáà

çñ ÷øô 314 íùä úåøåáâ ,ì"øäî J Líéëàìîäî

זנב אמר וחד פרצוף, אמר äáåùçëחד äìéçúá äàøáð äùàä íà ,éðåéòø àåä çåëéåäN J
ùéàì äåù ,ïë íâ äîöò éðôá(óåöøô)åà ìôè úðéçá àéäå ,ùéàì øæò ùîùì éãë äàøáðù åà

"éèå÷ì øúá éèå÷éì"á àáåî ,íéîëç ãåáë J Lãáìá áðæì"øäî ìù åøåàéáî êôéäì àåä äæ ùåøéôå)

(íéëàìîì äàååùää ïéðòì ìéòì

לפורענות וקדם בראשית למעשי 101אחור 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(à ,ä÷éúù)

הקטן מן מתחילים ובקללה הגדול, מן מתחילים àìבגדולה äìì÷á íâ àîìéã ò"öN J
äùàä ïëå .éåúéôá ìéçúä àåä éë äìéçú ùçðä ùðòð úòãä õò àèçá àìà ,ïè÷ä ïî íéìéçúî

äå .äìéçú äìùëðù àéä éë ,ùéàä éðôì äùðòðàì ìåáîá òåãî ìàåù ãåò .åæ äìàùì áåùéé
íéîëç úëéîñ J L"äîäá ãòå íãàî" åùðòð àìà ïè÷ä íò ìéçúäì äæ øãñ åøîù

הקטן מן מתחילין ובקללה הגדול, מן מתחילין à"ùøäîבגדולה J

מלמד בהמה, והדר אדם מעיקרא השמים" עוף ועד רמש עד בהמה עד "מאדם
לפורענות קודם àáשהאדם úùøô ,àúìéëîá øàåáî ïëåN J(áé ,áé)äøéáòá ìéçúäù éî

ìëå 'åëå äéçáå äîäáá 'åëå øùá ìë òåâéå" ÷åñôäî ò"ö ìáà .úåðòøåô äìéçúä åðîî äìéçú
"íãàä(àë ,æ úéùàøá)àë ÷"ñ âë ,æ úéùàøá ,äîéîú äøåú J Läæì áåùéäå ?êôéäì éøä
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פרצוף; דאמר יצירות)למאן çé(ב' ,á úéùàøá ,ééçá åðáø J

פרצוף, דאמר יצירות)למאן 90(ב' íééç êøã ,ì"øäî J(íãàä äá ÷áãéù äáåè äãî äæéà ,á"ô);
314 ,íùä úåøåáâ ;"äìåâä øàá" óåñá ñôãð 76 äáåùú ìò äùøã(çñ ÷øô)úéùàøá ,äéøà øåâ ;

(æë ,à)ïëå(å ,á)

פרצוף; דאמר יצירות)למאן äëøáå(ב' äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)(àúJ öù 'îò)

יודי"ן בשני "וייצר" דכתיב היינו פרצוף, דאמר äæלמאן íéååùä úåçåë éðù øîåìëN J
Láðæ øîàã ïàîì ïë ïéàù äî ,äæì

בראם" ונקבה "זכר דכתיב היינו פרצוף, דאמר ãçàלמאן ìëì éë ,íéáø ïåùì "íàøá"N J
,ãøôð óåöøôLíéáø ïåùìá øîåì ïåëð ïéà ,áðæ ÷ø äúéä åìéà ïë ïéàù äî

שנים לברוא במחשבה עלה ñ'בתחילה 'éñ à"ç à"áùø ú"åù J

שנים לברוא במחשבה עלה çéבתחילה ,á úéùàøá ,ééçá åðáø J

אחד אלא נברא לא ולבסוף ב', לבראות במחשבה עלה ïåðâñבתחילה åøáã ãöéëN J
é ,è éìùî ìò ,à"øâ J L?ä"á÷ä ìöà ïåöø éåðéù ùé åìéàë

הראשון לאדם והביאה לחוה הקב"ה שקלעה ìëמלמד øåáéç ïéðò ìò ìùî àåäN J
úåëøá úåãâàì øåàéá ,à"øâ J Läúéðáú úåîéìùá äúåà àéáäì éãë ,äéúåâøãî(ñôãðá 80 óã);

(à"ò æî óã àîåé ìò "òãéåäé ïá" ïééò ,äùàä úåøòù úòéì÷ êøåö ìù ãåñ íòèå)

הראשון לאדם והביאה לחוה הקב"ה שקילעה ùéåמלמד ,áåè øáã äìù úåøòùá ùéN J
äì éôåé ïä ãçà ãöî .òø øáã ïäá(à ,ã íéøéùä øéù ,"íéæòä øãòë êøòù")ùé éðù ãöî ìáà

äáåèì ïôåà úàæá ùé äùàá ùéù úåðù÷ò úãî ïë .ìåùëî ååäé ìáì íîöîöìïòîì ù÷òúúùë)

(äáåè äøèîà"ò çé ïéáåøéò ìò ,åäéìà ïéò J Lìîñ ïàë úåùîùî úåøòùäå .òøì äæá ùéå

הראשון לאדם והביאה לחוה הקב"ה שקילעה ïéðááùמלמד äæá äøåä ä"á÷äN J
úåéùôð úåðåëú êëì úååìúäì êéøö íà éë ,íééçøëää íéëøöä ÷åôéñá éã àì úéùåðàä äçôùîä
ïéò J Lúåãîä úåîîåøå ùôðä úåðåøùë åçúôúé íäîù ,úøàôúäå éôåéä éùâøë ,íééðçåø íéâåðéòå

çö÷ à÷ñô è ÷øô úåëøá ,äéà

ליופי אלא אשה אין חייא: ר' תני והרי המלקט: ע"ב)אמר נט (כתובות

אשתו היא ואפילו בדרך אשה אחורי אדם יהלך åùá÷לא êìäîä ìëå" :í"áîø ïåùìN J
"õøàä íò éì÷î äæ éøä äùà éøçà(á"ëä à"ëô ,äàéá éøåñéà 'ìä)øå÷î í"áîø äàø ïéðî ò"öå

åëìä äãåäé áøå áø éë àáåä à"ò àô ïéùåãé÷áå ?õøàä íò éì÷î àìà ,õøàä íò íúñ àì àåäù
,íðäéâ éðôìî êìâø íøä äãåäé áøì áø åì øîà :êøãá íäéðôì úëìåää äùà äúéäå ,êøãá

L"äðîã÷ðù úëìì øäî" :é"ùø ùøôîå

אשתו היא ואפילו בדרך אשה אחורי אדם יהלך øæòäלא ïáà ò"åùáN J(àë 'éñ)áúë
"áèéä øàá"(á ÷"ñ)àéáä "íé÷ñåôä øöåà"áå .äéúåîà 'ã êåú ÷ø àåä øåñéàä é"àøäî úòãìù

Läéúåòåðúáå äëåìéäá øéëîù ìë øåñéàä æ"áãø úòãìå ;àøîâäî úåéàø äæì
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מעות 115המרצה 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(á ,úåùéøô)

רבנו כמשה תורה בו יש éçאפילו ìë éðéò J Líðäéâî äðéâî äøåú ììë êøãá éëN J

היה הארץ עם äëøáåמנוח äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

היה הארץ עם íàèùøáìäמנוח äãåäé ìàéúå÷é 'ø ø"åîãà J(æðàö)ìç ,áéöé éøáã ú"åù ,÷
èì äáåùú ,éùîç

אשה אחורי ולא ארי 36אחורי íééç êøã ,ì"øäî J(äçéù äáøú ìà ,à"ô)

מתפללים שהציבור בשעה כנסת בית אחרי ולא ע"ז אחרי êìåä[ילך] åäåàøé íà éëN J
íà ìáà ;'ä úãåáò íò óåúéùá æ"ò ãáåò àîù éë ,êë ìë äáåøî åúåðâ ïéàù øùôà æ"ò éøçà

à"ùøäî J Lä"á÷ä ìù åúåàéöîá øåîâ øôåë àåäù åäåãùçé úñðëä úéáì ñðëð åðéà

בית אחורי ולא ע"ז אחורי ע"ז, אחורי ולא אשה אחורי אשה, אחורי ולא ארי אחורי
מתפללין שהציבור בשעה úéðôåâ,כנסת äðëñ ãâð ;øåîçä ìà ì÷äî ïàë ùé úåâøã òáøàN J

úåúéëì ìöôúî øåáéöäù äæá íéáøä úà ÷éæî ìù äðëñ ãâðå ,ìëùá äðëñ ãâð ,úéøñåî äðëñ ãâð
æø à÷ñô è ÷øô ,äéà ïéò J Lúåðåù

לזבוב דומה 126יצה"ר 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(á ,ø"äöé)

לזבוב דומה øùááיצה"ר äëî øáë ùéù íå÷îá àìà íìù øùáá á÷ð úåùòì çë åá ïéàùN J
á"ô÷ øîàî óåñ ,íéøôà úåììåò J Láåáæä àá íùì ,çåúô

לזבוב דומה äëøáåיצה"ר äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

לזבוב דומה áåùçיצה"ר ïîù ùéàáäì äìåëé ë"ôòàå äùìçå äì÷ äéøá àéäùN Jø"äöé êë)

(äáåùç àéäù äîùð íâ ì÷ì÷ì ìåëéà"ùøäî J L

לחיטה דומה לזבוב; דומה éèå÷ìיצה"ר ;á÷òé ïåéò J Låìà íéìùî éðù ïéá íéìãáääN J
íùá ,"íéîëç úëéîñ" íùá ,"íéðéòì äåàú" íùá :ïìäãìë íéðåù íéùåøéô àéáä éèå÷ì øúá

"÷çöé éðéò" íùá ,"úåáåçø øàá" íùá ,"øôåñ áúë"

לזבוב דומה à"øâיצה"ר J(çé ,à úåø)

לזבוב דומה áìä,יצה"ר ìù éìàîùä ììçî õôå÷ àåäå .åúåôéôò úåøéäî éðôî äæ éåîéãN J
íãàì ì÷ì÷ì ,úåáùçîä ïëùî íù áìä ìù éðîéä ììçä ìà óòå ,úåéøîåçä úåàúä ïëùî íù

íéä ééà J Låéúååöîáå åúøåúá íâ

לזבוב דומה áùåçיצה"ר äàåøäå ,çèùî äæéà ìò äòåðú àìì çð íéîòôì áåáæäù åîëN J
ãéî àåöî úòìå ,ïùé åîë äàøð òøä øöé êë ,÷éæîå çøåô ãéîå àåä éç úîàá ìáà úî àåäù

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,íéáø úá øòù J Låðîî øäæäì ùéå àåèçì íãàä úéñî àåä

הלב מפתחי ב' על ויושב לזבוב דומה Läåöîיצה"ר àåä äùòù ïåòä åìéàë íãàì äòèîN J
'ã ÷øôì ääâä ,â øòù éøçà íé÷øô ,íééçä ùôð J
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ה מפתחי ב' על ויושב לזבוב דומה íå÷îì,לביצה"ר íå÷îî úåøéäîá çøåô áåáæä éëN J
éìàîùä ìà áìä ìù éðîéä çúôî êë(á÷òé ïéò ìò "óñåé õò"á ÷úòåî äæ øáã ,íééçä ùôðá ì"ðëå).

éðéðòá íâ íãàì ì÷ì÷î øöéäå .çåøä éðéðòá ïéîéäå ,øîåç éðéðòá äúôî áìä ìù ìàîù ãö ãåòå
íéä ééà J Låéúååöî

לזבוב דומה éãö÷יצה"ר éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J Läåöî àåä äùòù ïåòä åìéàë íãàì äòèîN J
(ç ,øåëæ ,179 á"ç)

הלב פתחי ב' בין ויושב לזבוב דומה הרע Läåöîיצר àéä äøéáò åìéàë íãà éðáì úåúôìN J
÷éãö éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J(ã"é íéùåã÷ ,157 â"ç)

לזבוב דומה øæåçיצה"ר íéîòô äàî åìéôà åúåà íéùøâîù äîëå äàìð åðéà áåáæä éëN J
àåä åéåúéô íéçåãù äîë òøä øöé êë .åúåà íéâøåäù àì íà åãâð äöò ïéàå .íåäéæä íå÷îì
øéàî äùî áøä é"ò êåøò ,åìòôå åéç ,íééç õôçä J Láåùå áåù íãàä úà ãéøèäì øæåç ïééãò

è"ð÷úú 'îò â"ç ,à"ëùú ,çöð ,øùé

רוקח" שמן יביע יבאיש מוות ïîùá"זבובי åúåàéöî úìéçúá éë ,áåáæì òøä øöé ìùîðN J
êë .òáåðä ïéòîë äùòðù ãò åìåë åùéàáî åá úåäùì óéñåî íà êà .ìåãâ íùåø åá äùåò åðéà
ìò äçãð åðéàå åá úåäùì óéñåîù ïåéëî êà .íãàäá êë ìë íùåø äùåò åðéà äìéçúá òøä øöé

'à ÷"ñ à ,é úìä÷ ,äîéîú äøåú J Låùéàáî ,åãé

רובץ" חטאת "לפתח שנאמר דומה הוא חטה ז)כמין ד, כאן:(בראשית רש"י [מפרש
חטה"] íãàì"לשון äúôî òøä øöé êëå .åôåâá úåàéøá íãàì úúì ïåùàø àåä äèçä éëN J

ìáà .úå÷ôúñäáå íåöîöá òøä øöéá ùîúùé íà ïåëð äæå .àéøá äéäéù ïååéëì åúåà êùåî àåäù
íéä ééà J Låðîî øöåðä òøá ìåôé ,ïñø éìá íãàäùë

לרעה יועצתו ואחת לטובה יועצתו אחת באדם, בו יש כליות à"øשתי éøáãî ò"öN J
àøæò ïáà(âé ,èë úåîù)íéä ééà J Läæì áåùééäå .íéùð úååàú ùé úåéìëä çëáù

לימינו" חכם àøúá"לב àáá ô"ò íúðåëN J(á"ò äë)øéùòäì äöåøäå ,íéøãé íéëçäì äöåøä"
äøåàä êøã íãà ùôçé øîåìë ."ïéôöé(íìåòä íåøã àåäù),äëéùçä êøã êìé øéùòäì äöåøä ìáà .

*áé ÷"ñ .á ,é úìä÷ ,äîéîú äøåú J Lùîùä øåà êë ìë ïéà ïåôöáù

שופטן הרע יצר רשעים: וכו' שופטן טוב יצר Jצדיקים: L"ïèôåù" âùåîä øåàéáN J
à"ùøäî

לנגד אלהים פחד אין לבי בקרב לרשע: פשע "נאום שנאמר שופטן הרע יצר רשעים
ב)עיניו" לו, òøä(תהלים øöé øîåìë J(òùôä àåäù)ãçôì àì åúåà äòèîå êë íãàì åì íàåð

íéä ééà J L"ïèôåù" åäæå .íéäìàî

שופטן הרע יצר רשעים: וכו' שופטן טוב יצר Jéðòצדיקים: úçðî("øðì êåøò" øáçîî),
úåëøá ïðéøîàã àä ùøôì ùé äìàä íéøáãä éô ìòå ä"ã ,éúå÷åçá úùøô(á øåè äò óã)
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Eá"ò àñ óã

כועס éãö÷כבד éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J(ç"é äëåðç 169 à"ç ,å"è äëåðç 166 à"ç)

שוחק ìáàטחול .à"øâ ù"ééò 'ä ÷øô úìéçú ,äøéöé øôñá àåä ïëå .úéìàîù 'ù 'éô é"ùø J
ïúð 'øã úåáàá(â ,àì)'éñ òáù øàá ú"åù ,ñ÷ 'éñ ä"éáàø ë"ëå úéðîé 'ùá ìåçè ìù ä÷éçù

,íéããåáî íé÷ìçì øøåôì ÷åçöä úìåòô éë .íééç íéäìà éøáã åìàå åìà éë ÷éúòîä ì"ðå .æñ
"íéùãç íéãâî" ïééò ãåò ;àåùå êçåâî äàøð ìëä æàå ,ìåìëîä úà úåàøì éìá

שופטם טוב á"ëôיצר óåñ â"ç ,íéëåáð äøåî J

שופטם טוב 132יצר 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(ã ,øöéä çë)

שופטם טוב à"øâיצר J(à ,à úåø ìò)

שופטם טוב àéðúיצר ,éãàìî æ"ùø J(øôñä úìéçú)

שופטם טוב íâôיצר äî íéðéáî íìëùá àìà ?"íäéìò èìåù" àìå "íèôåù" áåúë òåãîN J
åäéðá J Líäéùòîá ùé

בינונים אנו כגון רבה: ìéöäאמר ä"á÷äù úòëù åúðååë éë ùøôì ùéå .à"ùøäî ïééòN J
úçôð äéä ,éðò äéä å"ç íà ìáà .ïåéñð åì ïéà éë ÷éãö àåä éàãå ,øéùò àìå éðò åððéàå åúåà

àáø øîàå ä"ã ,íéä ééà J Låîöòá ãùç êë .éðåðéá ÷ø äùòðå

בינונים אנו כגון רבה: ïîìéäאמר ÷çöé ìàåîù áøä ïåàâä äù÷äN J("øùéä øåà")åìéôà" ïî
"òùø êéðéòá äéä ,äúà ÷éãö êì íéøîåà íìåòä ìë(:ì äãð)àåä ì÷ùîä íù éë úåðòì ùé .

Léðåðéáë åîöò úà íãà ÷éæçéù éã ,êë åì íéøîåà àìùë ìáà .íìåòä ìë åì åøîàù äîì ééãâð
è÷ìîä ì"ð J

גמורי לצדיקי או גמורי לרשיעי אלא עלמא איברי לא רבא ìôëואמר ïàë ïéà òåãîN J
íéä ééà ;à"ùøäî J L'åëå "áàçàì àìà àîìò éøáéà àì" àáä øîàîä íò

לר' הזה, עולם לאחאב דוסא. בן חנינא ולר' עמרי בן לאחאב אלא עלמא איברי לא
הבא עולם 179חנינא ,129 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(â ,ïéøåñé :ã óåñ ,øöéä çë)ìò äùøã ;

"äìåâä øàá" óåñá ñôãð 76 äáåùú

לו והדומים אחאב בעבור עוה"ז åäéðáנברא J Líéðáìå øùåòì äëæ áàçàN J

מאדך ובכל נפשך äëøáåבכל äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

ממונך בכל מאדך, éäìובכל 'ãàî' àø÷ðN Jøúåî åúå(äîåìç 'å)íãàäù äî ìò ééãåàî úôñåúå
ìåãâä úáùì 'à ùåøã óåñ ,úàö úò ,âë ùåøã ,íéúòì äðéá J Låúåîéìùì çøëåî(æñ÷ 'îò óåñ);

íé÷øôì éùù ùåøã ,úåùòì úò ,èì ùåøã óåñå(àðø 'îò óåñ)

מאדך ובכל נפשך ãòבכל óã ïéøãäðñ ìò ,íééç úøåú J

מאדך ובכל נפשך ÷æöבכל 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,÷åãö 'ø J
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מאדך ובכל נפשך ÷àבכל ,éàçà 'øã úåúìéàùì ,äìàù ÷îòä ,á"éöðä J

מאדך ובכל נפשך ìòבכל øåáòì àì éãë åðåîî ìë ìò øúååì ,ùôð úøéñî íà äøé÷çN J
,å íéøáã ,äîéîú äøåú J Lúåéøò éåìâ åà íéîã úëéôù ,æ"òá ÷ø åà úåøéáòä ìëá àåä ,øåñéà

ä(ãë ÷"ñ);

ממונך בכל מאדך, ìåáâובכל ùé íìåòá øáã ìëá àìà ?êë åùøã ïë éðôîù ïåéòøä äîN J
õ÷å(åö ,èé÷ íéìäú ,"õ÷ éúéàø äìëú ìëì").íéðù áåøá åà úåîëá åà úåëéàá åà àöîð ìåáâäå .

ï÷ãæî íãàäù åà .äðéùá ïëå .äúùîáå ìëàîá õ÷ àåäù ãò ìåáâ ùé ,äúåùå ìëåàä ìùîì
åðéà íìåòì ë"ôòàå ."íéúàî äöåø äðî åì ùé" ,ïë àì ïåîî úáäàá ìáà .åúåàú ú÷ñåô øáëå
õôç øàúì àá "ãàî" ïëì ."åãéá åúåàú éöçå úî íãà ïéà" .äð÷éæ úòì åìéôà ,åòáåù ìò àá
"ãàîä" ìë åúãåáòìå åì øåñîìå 'ä úà áåäàì åðéåèöð äæá íâå .ïåîîä úáäà àåä ,óåñ åá ïéàù

êãàî ìëáå ä"ã .ä ,å íéøáã ,äëøá úôñåú J Låðìù ïåîîä ,åðìù(46J47 'îò ,ïåùàøä ùåøéô)

אדם לך יש ואם נפשך". "בכל נאמר לכך מממונו, עליו חביב שגופו אדם לך יש אם
מאדך" "בכל נאמר לכך מגופו, יותר עליו חביב ááçîשממונו êë ìëù ùåøéôä ïéàN J

"åùôð ãòá ïúé ùéàì øùà ìëå" ùøôî ÷åñôä éøäù ,åéìò úåîéå åùôð ïúéù åðåîî úà,á áåéà)

(ãïëåî åðéàå åôåâ çøåè ìò øúååì ïëåîä ùéà ùé úååöîä íåé÷ ãòáù øæòéìà éáø úðååë àìà .
äáøä çåøèì àìå ïåîî ãéñôäì óéãòî àåä äåöîä íåé÷ øåáò êôéäì ùéå ,åðåîîî ãéñôäì
úåðù ,à"øâ J Làáé÷ò éáø éøáã íäù åîë úåîì åùôð úåøéñî ïéðòá øæòéìà 'ø éøáã ïéàå .åôåâá

íòåð éøîà ;è ÷øô úåëøá ,åäéìà

אדם לך יש ואם נפשך". "בכל נאמר לכך מממונו, עליו חביב שגופו אדם לך יש אם
מאדך" "בכל נאמר לכך מגופו, יותר עליו חביב ááçîשממונו êë ìëù ùåøéôä ïéàN J

"åùôð ãòá ïúé ùéàì øùà ìëå" ùøôî ÷åñôä éøäù ,åéìò úåîéå åùôð ïúéù åðåîî úà,á áåéà)

(ããñôä éðôîù åúðåë àìà .éàãåì ñðëäì ìëåî íãàä åðåîî ìù÷ôñïéò J Låùôð ìù äðëñ
åäéìà

בתורה ועוסק ברבים קהילות מקהיל שהיה עקיבא לרבי ôìNומצאו Jøáåãî à"ùøäî é
àìù åìéôà ,ùôð øåñîì àáé÷ò éáøì åì øúåî äéä ãöéë øøáì øùôà ìáà .ãîù úøéæâ úòùá

ñôãðá çôøJæôø 'îò ,íéùãç íéãâî J Läøéæâä úòùá

לשועל 62משל 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(åè ÷øô ,äøåú)

לשועל úåéçëמשל åìùîð úåîåàä :ïàë ìùîðäN J(ìòåù)íéâãë ìàøùéå(óñåé ìù åòøæ)íééçå
íéîä êåúá(äøåú íäù ,íéîì åëì àîö ìë éåä)åàö" íéåâä åðòèå .úåòøä úåøéæâä ïä úåúùøäå

"äøåú ïúî éðôì åðéúåáà éîéá äéäù åîë äùáéä ìò ãçé äéçðå íéîäî(åéøáã ï÷úì ì"ð ïë)åðòå .
íà ,íé÷øôì äøåú ìåèéá ìò åðà íéùðòð êë ,äøåúá íé÷ñåò ïééãò åð÷ìçù ïîæá äîå" :íäì

à"ùøäî J L"!?ïëù ìë àì äøåúä úà ùåèé ìàøùé ììë

כאן? עד תלמידיו: לו ãçà"á"אמרו êéøàî àåäù åàø íéãéîìúä .ãåñ äæá ùéN Jïåùìë)

(ïàë àøîâäúåðåøçà íéìî 'â ìù úåáéú éôåñ éøäå ."êéäìà 'ä úà úáäàå" øîåì êéùîî åðéàå
"ì"æø éøîàî øòù"á ì"æéøà áúëù åîë ,íéáéåàá úåëäì ìâåñîä íù ,ä"ëú íä,èé÷ úáù ìò)
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(ãåé óã ñôãðáéøçàù úåéúåàå ,úåîù á"ò ïî 'à àåäå éøöîä úà åðáø äùî äëä äæ íùáù
.é"ãù(ñôãðá 'ë óã ,øäæ éðå÷éú úîã÷ä ìò êìî àñë ïëå ;íéèôùî úùøô óåñ æ"îøä áúë ïëå)íäå .

ïåéëù àáé÷ò 'ø íäì äðò ìáà .ñåôåøñåðøåèì âøåä äéä êéùîî àáé÷ò éáø äéä åìéàù åòãé
åúîùð äàöéå ,íéìîä ãéâäì êéùîäì éåàøäî ïéà ,íùä ùåã÷ ìò úåîì äôöî äéä åéîé ìëù

úåëæ äùî éáø J L"ãçà"á(æ"îøä)úîã÷ä ìò êìî àñë ;ñôãðá æéø óã ,à"ò ç÷ óã á"ç øäæ ìò
àôåâî äéùôð äéìò áéáç íàã ä"ã ñôãðá à"ò ë óã ,øäæ éðå÷éúíéøôñî úåôñåä äîë åðôñåäå)

(íéðåù

שבזוהר המקשה חדשים" "מגדים עיין ע"ב)עוד רנד דף קרא(ח"ב בהאי נשמתיה "ונפק אמרו

של זו מלה אמר רק כי קושיא, שאין המעתיק ונ"ל באמירתו? המשיך כן שאמנם ומשמע 'ואהבת'".

אלהיך" ה' "את הבאות המלים משלש הם תכ"ה, של תיבות סופי כאשר "ואהבת",

עקיבא:) רבי זה(אמר פסוק על מצטער הייתי ימי "åìéôàכל åðéðåîã÷ åùøãù äîN J
äåàúî äéä àáé÷ò éáø ìáà .äæ áöîì òéâé àìù óéãòî äéä íãàä åúåàå ,ãáòéãá ÷ø àåä "ìèåð

è ,á"ç ïéã øå÷ç ,úåøîàî 'é J Läæ áöîì òéâéù ÷ùåçå

עקיבא רבי זה:)(אמר פסוק על מצטער הייתי ימי 39כל á"ç ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J
à ÷øô ,íùä úáäà áéúð

עקיבא:) רבי זה(אמר פסוק על מצטער הייתי ימי íãàìכל åì øúåî úåôñåúä éôìN J
úà åìàù åéãéîìúå .íéîã úëéôùå úåéøò éåìâ æ"ò ìò ÷ø àìå ,úååöî øàù ìò íâ ùôð øåñîì
íäì äðòå .íéáøá äøåú ãîìì éãë ùôð øåñîì áéåçî êðéà éøä øîåìë "?ïàë ãò" àáé÷ò éáø
éôì ìáà .úååöîä øàù ìò íâ íéîù íù ùã÷ì äæì äëéç åéîé ìëå ,äéä åîöò ìò øéîçî éë
ùé ä"ã óåñ ,à"ùøäî J Lùôð øåñîì ïéãä ïî ïëìå ,ãîùä úòùá ïàë øáåãî í"áîøä úèéù

íãà êì

עקיבא:) רבי זה(אמר פסוק על מצטער הייתי ימי è"ôכל úåëøá éîìùåøé ,åäéìà úãâà J
ä"ë à÷ñô

עקיבא:) רבי זה(אמר פסוק על מצטער הייתי ימי äðååëáכל òîù úàéø÷ àø÷ íåé ìëN J
äîåìòú ãéâî J Lìòåôá ùîîúî àì äæù øòèöäå åæ

עקיבא:) רבי זה(אמר פסוק על מצטער הייתי ימי åîöòìכל íåøâì íãàì åì øåñàN J
íéðéò çúô ,à"ãéç J Làìéîî ïåéñðä åì àá ë"àà äúéî(.âð ïéáåøéòì)

עקיבא:) רבי זה(אמר פסוק על מצטער הייתי ימי "ãòכל åúåà åìàù åéãéîìúù äåîúN J
êéøàî" äéäù ãåòå ?ãîùä úòùá úååöîä ìò ùôð øåñîì äåöî ùéù åòãé àì íåìë "?ïàë
÷åñô ìò øòèöî éúééä éîé ìë" ìù øáñää äîå ?ïåùàø ÷åñô òöîàá åúà åøáã íåìë ,"ãçàá
?äæá íäì øàéá äî ?äåöîä íéé÷é àìù íúòã ìò äìò íåìë "?åðîé÷à àì éãéì àáù åéùëòå äæ
äåãâð éìîìà" ì"æç åøîàù åîë ,äúéîäî íéù÷ åéä íéîåøäî ìáåñ äéäù íéøåñéäù éàãå àìà

"àîìöì åçìô äéøæòå ìàùéî äéððçì(á"ò âì úåáåúë)àøòö íåôì" éë äáåøî øëù åì ùé äæ ìòå
,äåöî íåé÷ úòá úåîéù éãë ,ïéøåñéä ìù øòöäî åùôð àöú àìù ììôúä àáé÷ò éáø ìáà ."àøâà
ù÷áî àåä òåãî øîåìë "?ïàë ãò" åìàù íäå .äåéö 'äù äåöîä íåé÷ éðôì ïéøåñéäî úåîé àìå
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àåø÷ì ïéã ô"ò åì øùôàù ïîæ òéâéù ãò äëéç àåä ìáà .ïéøåñéä úåøîì íéé÷úäì åééç êùîä
íìùä ç"ìö J L'ä úåöî íåé÷ éãë êåú úåîìå òîù úàéø÷

עקיבא:) רבי זה(אמר פסוק על מצטער הייתי ימי äכל ,å íéøáã ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J
'á ÷"ñ øáã áçøä

עקיבא:) רבי זה(אמר פסוק על מצטער הייתי ימי úåîéùכל åì éã äéä àì àáé÷ò 'øN J
úåøâà ,÷å÷ ä"éàøä J L'äì åúáäàî æåæé àì ë"ôòàå ,ïéøåñéä ùéâøäì íâ äöø àìà ,íúñ äúéî

äðø 'îò ã"ç ,ä"éàøä(ä"ôøú ,æåîú 'ë êéøàú)

אהבה: במצות יט, פרק ישרים" "מסילת מדברי זה חידוש הראי"ה לקח אפשר המעתיק: (אמר

נגדם"ב עיכובים שיתגברו מה וכל וכו' השי"ת כבוד להגדיל תפילתם כל וכו' האמתית הדיעה עלי

הרשום צבא שר כמו אמונתם. תקף והראות וישמחו לבם יאמץ להעבירם, כח יותר שיצטרכו עד

רבי כי ליישב ואפשר הוא. כן לא חדשים" "מגדים ליקוטי ע"פ להלן לכאורה אבל וכו'. בגבורה"

הקב"ה. כבוד למען היסורין, את להרגיש כן שלימה בדיעה כיון מעשה בשעת וגם ימיו כל עקיבא

מהירושלמי) ראיה הבאנו ולהלן ההרגשה. את ממנו סילק ה' בפועל אבל

עקיבא:) רבי זה(אמר פסוק על מצטער הייתי ימי ã"çכל ,åäéìàî áúëî ,øìñã à"ø J
253

עקיבא:) רבי בשרו(אמר את סורקין והיו וכו' זה פסוק על מצטער הייתי ימי כל
ברזל של ìéâðòבמסרקות óñåé 'ø äù÷äN J(ïàë ,ñ"ùä éðåéìâ)êåøá ïá í"øäî éøáã ìò

(æé÷ú 'éñ úåùãçä ,âøáðèåøî)õ"áùú éøáãá àåä ïëå(åèú 'éñ)øîåâ íãàäù éøçà éë åáúë íäù
,íùä ùåã÷ ìò åùôð øåñîì åúòãáïéøåñéá ùéâøî åðéà"õîåà óñåé" åáúë ïëå .àôæåé óñåé 'ø)

(ïàäïéìçåð ùé ;áôú 'éñ(çî úåà ,úåäâä)æåò ìãâî ,ïéãîò á÷òé 'ø ;(å"ë úåà à äðô ,ïçåá ïáà).
ïäëä ÷åãö 'ø áúë ïëå(äàáä à÷ñôá åéøáã àéáð)á"ç ,øæòìà úçðî ú"åù ;(àøéòæ àòøú)è÷åìî J L

ñôãðá öø 'îò ,"íéùãç íéãâî" é"ò

באחד נשמתו שיצאה 'äàöéעד äø÷î éô ìòå åúîùð äàöé ïéøåñéä ãöîù ùåøéôä ïéàã"N J
äéøæòå ìàùéî äéððçá åðéöîãë ,åúîùð äàöé àì ïéøåñéä ãöî Léë àéä úîàäN ÷ø .'ãçàá åúîùð
ïéøåñéäå ìæøá úå÷øñîä åèìù àì ïë åîëå .'åëå ùàä ïäá äèìù àìå ùàä ïùáëì åëìùåäù

ììë àáé÷ò éáøáíäá ùéâøî äéä àìååúåãçàå äáäàä úåîéìù úéìëúì æà òéâäù ãöî ÷ø .
.íãà úîùð 'ä øðå ,ä÷åáàä éðôì ìèáúîù øðä òáèë ä÷éùðá ãçàá åúîùð äàöé ù"úé
,ïäëä ÷åãö 'ø J L"ä÷åáàäá äãçàúðù åúîùð äàöé ,úåîéìùá 'úé åúåäìà øåà åì äìâúðùëå

277 'îò é à÷ñô ,éçéå úùøô ,úéùàøá ,÷éãö éøô

נשמתו יצתה 32;באחדעד ÷éãöì òåøæ øåà ,÷åãö 'ø J Lúå÷øñîá åúîùð äúöé åøîà àìN J
,íéøîàî éèå÷ì(228 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

מהירושלמי באמת המלקט: ה"ה)תוספת פ"ט קרי(ברכות "שרי עקיבא שרבי כדבריהם, משמע

ליה אמר וגחך. שמע "פני(טורנוסרופוס)קרית ומפרש וכו'. את" ביסורין מבעט אי את, חרש אי סבא!

ביסורין כישוף לעשות אתה מכשף "או בהםמשה": תרגיש [עכשיו]שלא מדבר שאתה הדברים שהם ,
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לא בה', דבקותו רוב שמתוך הרי עכ"ל. להכעיסני" ומשחק אתה ביסורין מבעט או אתה. ושוחק

ביסורין. הרגיש

באחד" נשמתך שיצאה עקיבא רבי "אשריך ואמרה קול בת úáיצתה æà àöéù íòèN J
íìåòì åòéãåä àìà .úéøæëà äë äúéî úåîé äæë ìåãâ ÷éãö ùéàù íùä ìåìéç åîë äéä éë ,ìå÷

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,÷çöé éðéò J Läìòîä úéìëúá äìò äæ é"òù åàåìîå

מחלד" ממתים ה', ידך "ממתים אמרו שכרה? וזו תורה זו השרת: מלאכי (תהליםאמרו
יד) êøãëיז, "ãìç" êøãë ,ä"á÷ä ìù åãéî úéòáè äúéî úåîé àáé÷ò éáøë ÷éãöù éåàø äéäN J

õøàä ìë(á ,èî íéìäú)íìåòá çöð ééçì êëá íéëåæ íé÷éãöä ,"íééçá í÷ìç" 'ä íäì äðò .
íäì å÷éöäù íéòùøä ìë ìù í÷ìçì íéëåæ íâå ,úîàäïâá åøáç ÷ìç ìá÷îù ,à"ò åè äâéâç ô"ò)

(ïãòà"ùøäî J L

הבא עולם לחיי ì"øäî,מזומן J Lïéãä úãîá äìéçú øåáòì êøèöéù éìá øîåìë ,"ïîåæî"N J
ë ,ë øáãîá ,äéøà øåâ(æé à÷ñô óåñ ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî);

הבא עולם לחיי åìמזומן ùéù àåä "ïîåæî" ìáà ,ãáìá íéåñî àåä "÷ìç" éë ùøôì ùéN J
á"ò â÷ úåáåúë ìò 161 â"ç úåãâà ,ì"øäî J Lá"äåòá ø÷éò

המזרח שער כנגד ראשו את אדם יקל äîå÷åלא ùàø úîøäá ,ïåøâ úéèðá êìé àì øîåìëN J
à à÷ñô ì÷ :êøò ,êåøò J Lùàø úðëøäáå äîå÷ úôéôëá àìà äôå÷æ

ומערב מזרח אלא יפנה לא ìéòìובגליל éë ò"öN J(íãà ìù åúèî úòéá÷ ïéðòì ä óã úåëøá)

,íìåò ìù åáøòî ãöáù éììëä .äðéëùá úåðéçá 'á ùé àìà ?ìéìâäå äãåäé ïéá å÷ìéç àì
íìùä ç"ìö J Lùã÷îä íå÷îá àéäù éãåçééäå

Eáñ óã

הכסא לבית יהושע ר' אחר נכנסתי אחת åéðôîùפעם åìöà äàø äâäðä éåðéù äæéàN J
à"ùøäî J Låìàä úåëìää ãîì àåä

ליה אמר וכו' הכסא לבית יהושע ר' אחרי נכנסתי אחת פעם עקיבא ר' אמר תניא
אחרי נכנסתי אחת פעם אומר עזאי בן תניא וכו'. ברבך? פניך העזת כאן עד עזאי בן

ברבך? פניך העזת כאן עד יהודה ר' לו אמר וכו' הכסא לבית עקיבא ïåéëר' ò"öN J
Läæá áåùéäå ?øáãá ùåãéç äî ,òùåäé 'øî àáé÷ò 'ø ãîìù äî úåëìää ïúåà éàæò ïá ãîìù

å ÷"ñ óåñ ,äãåäé õøà ,'â 'éñ ,íééçä úåöøà ,í"éáìîä J

בימין ניתנה שהתורה מפני בימין מקנחין øåñéàùאין ïéãîò á÷òé 'ø øåãéñ úåòîùîN J
áà ,åéúåòáöàá çð÷îá àåä äæéøáãå øåøéá ïééòå .øúåî øçà õöåç åà øééðá ùîúùî íà ì

ñôãðá àöù óã ,á"ô â àúòîù 'â øòù ,ïäë éô ,ïøàëééà áåã øëùùé áøä J Låéìò íé÷ìåçä

לפה קרובה שהיא מפני בימין מקנחין øáãאין ìëî ,ãéä ïåé÷ð ìò øåîùì íéëéøö éëN J
ñôãðá öù óã ,á"ô â àúòîù 'â øòù ,ïäë éô ,ïøàëééà áåã øëùùé áøä J Løåòéë
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תפילין בה שקושר מפני בימין מקנחין íéçéðîאין åéìòù ìàîù ãé íöò çáéù àì äîìåN J
à"ùøäî J L?ïéìéôúä

תורה טעמי בה שמראה מפני בימין מקנחין Läøåúאין øôñ êåúî íéàøå÷ì äðéâð éîòèN J
é"ùø J

תורה טעמי בה שמראה מפני בימין מקנחין ùéùאין úåøåö ïéáäì äöåø íãàä øùàëN J
éîòè äæá ïéáîå ,ïéîé ãéá øéðä ìò úåøåö øééöî àåä ãåòå íéàìë ,äëåñ ,ïéáåøéò úåëìäá àøîâá

âé à÷ñô óåñ ,åñø 'îò à"ç ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J Läøåúøòù)

("äùåã÷" úìéçú ,úåéúåàä

בה שאוכל מפני בימין מקנחין ïéîéá?אין äùåòù úåëàìî øàù éðôî øîà àì äîìåN J
à"ùøäî J Låúåéç íãàì åì ùé åúìéëà é"ò àìà

בה שכותב מפני בימין מקנחין ä"ìùאין øôñ íùá ìéòìë àìãå ,äøåú éøáã áúåë øîåìëN J
Lùîî ùãå÷ úåéúåà áúåë àåä ïàë ,úåøåö øåéö ïéðòì

תפילין בה שקושר מפני וכו' בימין מקנחין ìàîù?אין ãé ìò íéçðåî ïéìéôúä éøä ò"öN J
øùéä øåà J Lïéîéá àåä ìòåôá "íúøù÷å" úåöî ø÷éòå úìòôð àéä ìàîùä àìà

שהיא מפני וכו', בימין ניתנה שהתורה מפני בשמאל? אלא בימין מקנחין אין מה מפני
שאוכל מפני תורה, טעמי בה שמראה מפני תפילין, בה שקושר מפני לפה, קרובה

בה שכותב מפני äðçבה, øá øá äáøå àáø éøáã äîéã÷ä àøîâäù íòèN Jíéîòèä éðù)

(íéðåùàøäéë ,äðç øá øá äáøå àáø éðôì ïîæá íéîã÷åî íäî ÷ìçù ô"òà íéîòèä øàù éðôì
òãéåäé ïá J Líéøáâá ÷ø íéëééù íéøúåðä íéîòèä ïë ïéàù äî .íéùð ìöà íâ íéëééù íäéøáã

שהיא מפני וכו', בימין ניתנה שהתורה מפני בשמאל? אלא בימין מקנחין אין מה מפני
שאוכל מפני תורה, טעמי בה שמראה מפני תפילין, בה שקושר מפני לפה, קרובה

בה שכותב מפני áîøJçìøבה, úåà÷ñô è"ô úåëøá ,äéà ïéò J

העקרב מן הנחשים מן דברים, משלשה ניצול הכסא בבית הצנוע המזיקין.כל ומן ים
עליו מיושבים חלומותיו אף אומרים úåãâàויש ìò à"øâä øåàéá J

ושתיקותא צניעותא הכסא דבית êåøò,קבלה J Lïé÷éæîäî åúåà ìéöäì òéî÷ íä øîåìëN J
ìá÷ :êøò

רחמי ומבעי שתיקותא דיסורי, êåøò,קבלה J Lïéøåñéäî åúåà ìéöäì òéî÷ íä øîåìëN J
ìá÷ :êøò

הכסא בבית שצנוע למי אלא "צנוע" קורין êéäìà"אין íò úëì òðöäå" ÷åñôä éøä ò"öN J
(ç ,å äëéî)øúñá òåðö àåäù éî ,åðéãéá äæ ììë àìà ?êë ùøôì òîùî àì(àñëä úéáá åîë)éë

åäéìà ïéò J Lúåéøáä íò åéúåçøàá íâ òåðö äéäé àåä éàãå ,úéäìàä úåçëåðä úà ùéâøî

עליך" "ותחס צניעות בו שראה מפני "רודף" מדין שאול את הרג לא דוד מדוע מובן (כדלהלןובזה
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אליהו") "עין דברי עי"ש ע"ב למחול?סב רשות לו ואין הרודף את להרוג הנרדף חייב תורה דין ע"פ והרי .

דוד. בהריגת ייכשל לא תמיד", לנגדי ה' "שויתי של ההנהגה שאול מקיים אם דוד שפט אלא

מהמערה שאול התרחק אח"כ וכאשר שאול, של מעילו כנף חתך דוד תבלין. נוסיף המלקט: (אמר

ונמנע שאול את להרוג דוד של בידיו שהיה לו הוכיח הבגד כנף את לו שהראה וע"י אחריו קרא

לביתו וחזר בזה התפייס ששאול היא ועובדא כד)(שמזה. פרק סוף מוכיחהמו"א שצניעותו מכאן .

האמת) את ויקבל שמים, יראת בו שהיתה

תתרחק שלא כדי וצא הערב וצא, æàåהשכם ,íéðùé íãà éðáù ïîæá êéëøö äùò øîåìëN J
êùç :êøò ,êåøò J Lêéëøö úééùò ïîæá íäî áø ÷çøî ÷çøúäì êøèöú àì

וצא הערב וצא, àìהשכם ,ãë éìùî ìò à"øâ J

Eá"ò áñ óã

הקרקע מן חוץ שכב משכב כל ïéãîòעל á÷òé 'ø úåäâä J Läðéöä éðôîN J

הקורה מן חוץ שב מושב כל àúîé÷åàעל ãéîòäì íéçøëåîå ."ìåôéú àîù" ùøéô é"ùøN J
äæá ùéå .åá íéëîåú íéããöäî íéãåîò éðùå ,ò÷ø÷ä éðô ìòî äáåâá úçðåî äøå÷äù øáåãîù
ùéù äãéîò ,äëéîñ äá ïéàù äáéùé" úåèùôá ùøôì øùôà ìáà .øäæéé àì íà áùåéì äðëñ

"åðîéä äçåð äëéîñ äá(á"ò àé÷ úåáåúë)áâ úðòùî äì ïéàù àñë ùéù é"ùø íù ùøôîå(ë"ò),
óéñåäì øùôàå .ò÷ø÷ä ìò úçðåîä äøå÷ ìò åìéôà úáùì àì åøîà ïë ìòå óééòúî íãàä äæáå
øåáòë äæá ìâøåîä íãàäå ,íãàä óåâ ÷éæçäì íéöîàúî áâä éøéøù éë åðéîéá íéàôåøä úöò éôì

Låáâá íéáàë åìöà åçúôúé íéðù

השחר בעמוד åøéäæäùשינה éðôîN J(â ÷øô ,úåáà)ïî íãàä úà àéöåî úéøçù ìù äðéù éë
ïåàâ éàä áø íùá à"ùøäî J Lúøúåî ïééãò øçùä ãåîòá äðéù éë ãîìì àá ,íìåòäàáåî)

(äîèñà êøò ,"êåøò"á

השחר בעמוד ãîøשינה 'éñ óåñ ,÷éãöä ú÷ãö ,ïäëä ÷åãö 'ø J

בדינרי מילי מזבן הוה קפרא ìëìבר äîëç éøáã øîåà äéäù äîî ñðøôúî äéä àåäN J
Lïúðù äöò ìë ìò øðéã çéåøîå ,õòééúäì àáä

בדינרי מילי מזבין קפרא íéðåàâäבר úåáåùú J(ç"îøú ,ïéìøá ,éáëøä .à .øã 'ãäî)æ"öù 'éñ ,

בר ברומי, קרי קרנא שפוך. קדרך, דרתחא עד שתי. דצחית עד אכול, דכפנת עד
זבין דאבוך תאני תאני, ïôëמזבין :êøò ,êåøò ïééò J

בר ברומי, קרי קרנא שפוך. רדקך, דרתחא עד שתי. דצחית עד אכול, דכפנת עד
זבין דאבוך תאני תאני, é"ùøמזבין ïééò J

תחתיך" אדם ד)"ואתן מג, אדום(ישעיה אלא אדם תקרי אל ,÷"ñ úåëøá ,úîàá àøå÷ J
å"è

עליך à"ùøäîותחס J Läæ ÷åñôá äìî äøñçù éðôî êë åùøãN J
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עליך àåäותחס éë ìåàù úà âåøäì ùéå ,ùôð çå÷ô éðôá ãîåòù øáã êì ïéà éøä ò"öN J
èôùîì íéðéò J Lóãåø(äúà äâéøä ïá 'úäî ä"ã).

כלל, שאול ע"י סכנה בו שאין שמואל של נבואתו ע"פ דוד ידע כי מוסבר. המלבי"ם ע"פ [אבל

"רודף"] דין לו אין ממילא ימלוך, מלוך ודאי מלבי"םאלא היום)– הנה ד"ה ד כד, (לשמו"א

עליך íäìותחס ïéàù åàøéùë íéúùìôäî ìàøùé úðëñ íåøâì àì éãë åúåà âøä àì ãåãN J
ä"î 'éñ ,íéãéñç øôñ J Lêìî

להורגו" השכם להרגך, "הבא אמרה àöîéוהתורה úøúçîá íà" ÷åñôá ?äøîà ïëéäåN J
"íéîã åì ïéà ,úîå áðâä(à ,áë úåîù)åøîàå(à"ò áò ïéøãäðñ)ãéîòî íãà ïéà ä÷æç ?àîòè éàî

àá :êøò ,êåøò J Làúéáã äéøîì äéì àðìéè÷ éàôàá éà÷ éà øîà øîéî àäå ,åðåîî ìò åîöò

בך שהיתה המלך)צניעות עליך(שאול חסה 104היא 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J,úåòéðö)

(à"ô

בך שהיתה המלך)צניעות עליך(שאול חסה äëøáåהיא äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

בך שהיתה המלך)צניעות עליך(שאול חסה àðâîהיא äá ÷éñòã àðãéòá äåöî éëN J
àìöîå(.áë äèåñ)úîøåâ úåòéðöäå .íéäìàä íìö åðîî øñ ïë íà àìà åðîæ éðôì úî íãà ïéàå

á÷òé ïåéò J Läåöîá ÷ñåòì äîåã àéäå ,äðéëù úàøùäì

בך שהיתה המלך)צניעות עליך(שאול חסה ìåàùהיא ìù åúåòéðö ìéòåú äî ò"öN J
åäéìà ïéò J Läæì áåùéäå ?"óãåø" ïéã åðîî òåðîì

המלךצ שאול של äøòîá,ניעות ìåàù úà âåøäì ãåã ìù åúåøùôàá äúéäù ïåùàø ïåéñðáN J
úçé÷ì ìù éðùä ïåéñðá øîàù åîë ,"äæä øáãä äùòà íà éì äìéìç" åéùðàì äðò àì äîì

øçà ïôåàáå ä"ã óåñ ,òãéåäé ïá J Lúéðçä

מגדר לפנים "úåøãâ"גדר úìî ì"æç åùøãN J(â ,ãë à"åîù)à"ùøäî J Líéáø ïåùì ,

ממערה לפנים òãéåäéמערה ïá J L?úåøòî 'á íù åéäù ì"æçì ïééðîN J

מהם נהנה אינו הבגדים את המבזה ãøN"÷כל J(à ,à à"ìî ìò)ùøãî øúåñ äæ éë äù÷ä
øçà(ãë à"åîù ìò éðåòîù èå÷ìé)éðù úîàá ìáà .åîã ïðèöð ,êàìîä ìù åáøç äàøù úîçîù

éãë íéãâáá åúåà åñéë ïééãò ìáà ,êàìîä úééàø úîçî øø÷úð éòáèä åîåç .ïàë ùé íéðéðò
J Líéãâáä åì åìéòåä àìù ùðòð ,ìéòîá êúçù úîçî ìáà .åðúéîé àì éðåöéçä øå÷äù øåîùì

è÷ìîä ì"ð

"ויכסוהו שנאמר מהם נהנה אינו סוף הבגדים את המבזה לו"בבגדיםכל יחם ולא
א) א, "åäåñëéå(מל"א áúëì éã äéä éë "íéãâáá" úøúåéîä äìîäî êë åùøãN J(øáã ìëá)àìå

à"ùøäî J L"åì íçé

הבגדים את המבזה ïëìåכל .øöåð åðòîìù äåöîä úà ãâáäî ÷ìéñù ïàë øåîàä ïåéæáäN J
íéä ééà J Lúéöéö úååöî åðîî ìèéáù åùøã
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הבגדים את המבזה úàכל ìåñôì àìå ,úåéöéöä íå÷îá àìù ãâáä êåúçì ãåãì åì äéä éëN J
òãéåäé ïá J Lãâáä

לי? קרית íééçäמסית øåà J(áé ,ì úåîù)

בו מכירים רבן בית של תינוקות שאפילו בדבר מכשילך אני äàéáäהרי àøîâä òåãîN J
L'ä ìò àìå ïèùä ìò áñåî "úñéå" éë åðãîìì ?íéîéä éøáãî ÷åñô ãåòå ,ìàåîùî ãçà ÷åñô

à"ùøäî J

חצות עד זריקתו; ועד שחיטה à"ùøäîמשעת J Låúáø÷ä ïîæ øîâ ãò øîåìëN J

שבהם הרב áø"טול íò" éåèéáá éë êë åùøãN J(æè ,ãë à"åîù)éøäù ,úøúåéîë "áø" úìî
"ùéà óìà íéòáù" áåúë øáë(åè ,ãë)à"ùøäî J L

שבהם הרב á÷òéטול ïéò ìò ó"éø J

הרעה" על וינחם ה' ראה טו)"וכהשחית כא, äëøáå(דהי"א äùåã÷ Júëéîñ" øôñ àåä)

("íéîëç

הרעה" על וינחם ה' ראה טו)"וכהשחית כא, אבינו(דהי"א יעקב ç"ìöראה ;à"ùøäî J
íìùä(ãåñ ô"ò øàáî)

הרעה" על וינחם ה' ראה טו)"וכהשחית כא, ראה(דהי"א יצחק של à"ùøäî;אפרו J
íìùä ç"ìö(ãåñ ô"ò øàáî)

הרעה" על וינחם ה' ראה טו)"וכהשחית כא, ראה(דהי"א הכיפורים כסף ,íìùä ç"ìö J

הרעה" על וינחם ה' ראה טו)"וכהשחית כא, ראה(דהי"א המקדש ïéðòäבית äîN J
øîàé øùà" ÷çöé úãé÷òá áåúë éë ,ùã÷îä úéá äàøùíåéä"äàøé 'ä øäá(ãé ,áë úéùàøá),

à"ùøäî J Lïîæ øçàìù "íåéä" åìéôà

בשם חברו בשלום שואל אדם שיהא øîåàå,התקינו éàî ä"ã :áë úåëî ìò òãéåäé ïá J
æòåá àîéú éëå

וכו' הזה בזמן הבית בהר הרוקק éðéòכל åéäå" íéìîä éðôî ,"äæä ïîæá" åìéôà åãîìN J
"íéîéä ìë íù éáìå(â ,è à"ìî)à"ùøäî J L

Eâñ óã

במקדש אמן עונין äæאין ìáà .é"ðãà ãåòå ã"åãé íù óåøéö àéøèîéâá àåä "ïîà" íù éëN J
íù êééù àì ïëìå .é"ðãà éåèéáá àìå ãáìá ã"åãé íùä íéàèáî åîöò ùã÷îá éë ,ïéìåáâá ÷ø
.'åâ íìåòä ïî 'ä úà åëøá "äëøá" åðééäã "äìäú äëøá ìë ìò" íù øîåà ìáà ,"ïîà" úìî
àåäù äæä ãåáëä íùã åæ äðååë ìò úåøåäì ;ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá åðééäã "äìäú"å

á"ò î äèåñ ìò à"ùøäî J Làáä ãòå äæä íìåòä ïî ùã÷îá àåä ä"éåä íù
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במקדש, אמן עונין ועד)אין לעולם מלכותו כבוד שם ברוך ענו: éåðéùì(ובגבולין íòèN J
åäéìà ïéò J Läæ

תורתך" הפרו לה', לעשות קכו)"עת קיט, ïîæä(תהלים êøàù äàåø äúà íà :ïðáø åøîàN J
íéæáð åðà åéùëò ,íúåëìî úòáå íéðåùàøä úåîéá äúéä äð÷úä åæù øîàú ìà ,úåìâä êùîðå

åæ äð÷úá ïéáééçå íéðéîàî åðà ïéà øáãä ïé÷æäùëå(êë øîàú ìà)úò :êøò ,êåøò J L

תורתך" ñôãðá"הפרו 'á óã ,úåëøáì äçéúô ,éøéàîä J

תורתך" הפרו לה', לעשות קכו)"עת קיט, øåã(תהלים äàøú øùàëù ùøôì ùéù äàøðN J
íäéìò äáéáç äøåúä ïéàù(êúøåú åøôä),äøåúä ïåéæá òåðîì éãë êìöà äñðåëì 'ä íùì äùòú

íéøçàì ãîìì àì ,"êúøåú åøôä" ìù äåðò úãîá âäðú ïëå .ñðë íéøæôîä úòùá ïìäì ù"îë
Líéøæôîä íäå íéáøá äøåú úöôäá íé÷ñåò íäù íéøçà øåãä éîëç ùéù äòùá ,úùãéçù äîî

äéùéøì äéôéñî ä"ã à"ùøäî J

תורתך" הפרו לה', לעשות קכו)"עת קיט, מדריש,(תהלים לסיפיה מרישיה קרא האי
מדריש לרישיה á÷òéמסיפיה ïåéò J

פזר המכנסים, êìúבשעת ,íéãîìî ÷éôñî ïéàå ãåîìì íéöåøä íéáø íéãéîìú ùéù äòùáN J
ãîìúå äúà êì ,íéãîìî ÷éôñî íäì ùé íàå .éèøôä êãåîéìî ãéñôúù ô"òà íúåà ãîìúå äúà

òãéåäé ïá J Løåãá íéîñøåôîä íéîëçä ìöà

פזר המכנסים, äáøבשעת íéøáã ùøãîá ïëåN J(é ,æ)éäú ìà"."úøâåá úáë êéðéòá äøåú
äáø íéøéùä øéù ùøãîá ïëå(áë ,ã)Läúôåç úòùá äìòá ìò äáéøò àéäù äìëë ,"äðôåèú úôð"

כנס עליו, חביבה התורה שאין דור ראית Líéãéæîאם åéäé ìàå íéââåù åéäéù áèåî éëN J
á÷òé ïåéò J

קבוץ äëøáåזלת äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)àøô÷ øá ùøã ä"ã

קבוץ úåãâàìזלת à"øâä øåàéá J Líäéìò ïééò äúà ,íéãîåì íìåòä ïéàù øáã ,äøåúä ïéðòìN J
úåëøá

מינה קנה קבוץ äàøúזלת íà .íééðçåø íéøáãì æîø àìà ,úåéîùâ éðéðòì äöò äððéàN J
íéîëç ìöà äîëç äð÷úå äúà êì ,íäéìò äáéáç äðéàå íãà éðá ìöà úìæìåæî äøåúäù
úåöçî úáù áøò åîë ãåîéìá íéìæìæî íãà éðáù úåòùá ,ùøôì ùé ïëå .êøåãáù íéîñøåôî

òãéåäé ïá J Läîëç äð÷úå äúà êì ,íåéä

מינה קנה קבוץ äåöîזלת úéàø íà .íééðçåø íéøáãì æîø àìà ,úåéîùâ éðéðòì äöò äððéàN J
àáåî ,÷çöé éðéò J Lêë ìò áø øëù ìá÷úù óåñ .äîéé÷ì øéäæ äúà äéäú ,äá íéìæìæî íéøçàù

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á

גבר דאית 80באתר íééç êøã ,ì"øäî J("íéùðà ïéàù íå÷îá" óåñá ,á"ô)



äãâà éùåøô è÷ì 304

גבר תהוי לא תמן גבר דאית באתר גבר. הוי תמן גבר, דלית äðùîבאתר éøä ò"öN J
àéä úùøåôî(á ,úåáà ,"ùéà úåéäì ìãúùä íéùðà ïéàù íå÷îáå")éëøöá ÷åñéò ïéðòì íù àìà .

à"ùøäî J Läøåú ãîìì ïéðòì ïàëå ,äøåú ìåèéá úö÷ äæá ùéù ô"òà øåáéö

גבר תהוי לא תמן גבר דאית באתר גבר. הוי תמן גבר, דלית äðùîבאתר éøä ò"öN J
àéä úùøåôî(á ,úåáà ,"ùéà úåéäì ìãúùä íéùðà ïéàù íå÷îáå")'ìãúùäì' àì åøéäæä íù àìà .

øáë ùé íàù ãîéì ïàë ìáà .íäî ìá÷ ,êúåà åðéî íéøçà íà ìáà .éåðéî ìá÷ì çåøèì øîåìë
á÷òé ïåéò J Läæ ãé÷ôú êéìò ìá÷ú ìà äúà ,äàøåä äøåî êîå÷îá

גבר הוי תמן גבר דלית ìãúùäבאתר íéùðà ïéàù íå÷îá" àéä úùøåôî äðùî éøä ò"öN J
"ùéà úåéäì(ä"î á"ô úåáà),øáâ àäú àì ïîú øáâ úéàã øúàá :êôéäì ÷åéãä íùì àá àìà ?

Lïéåùá ä"ã á"ò áë äèåñá úåôñåú ïééòå .êëì éåàøä øçà ùéù íå÷îá äàøåä äøåî äéäú àìù

קטנה פרשה בהאיזוהי תלויים תורה גופי יישרשכל והוא דעהו דרכיך "בכל ?
ו)ארחותיך" ג, äùòé(משלי àìå" íéîù íùì åéùòî ìë äùåòä úìòî øàéá í"áîøäN J(íãà)

éãéì äàéáî äùòîä åúåàå äìåòôä äúåà ë"àà äìî íåù àèáé àìå äðè÷ åà äìåãâ äìåòô
êéëøã ìëá' åøîàå äæ ïéðò ìò íéàéáðä åæøéæ øáëå .'åëå 'åëå "äìòî éãéì àéáîä øáãì åà ,äìòî

ðòä ìë íéîëç åììë øáëå .'åäòãøöå÷á ïðåáúî äúà øùàëù ãò 'åëå øúåéá øö÷ ïåùìá äæä ïé
àìå íéøåáç åá åøáåç øáëù ,åúåììëá äæä íåöòä ìåãâä ïéðòä ìò åøîàð êéà íéìîä íúåà
åéäé êéùòî ìëå' íøîà àåäå ,ììë ÷ôñ íåù éìá éäåìà çëá øîàð àåäù òãú ,åìåë úà åôé÷ä

'íéîù íùì(à"éî á"ô úåáà),éùîç ÷øô ,íé÷øô äðåîù ,úåáàì äîã÷ä ,äðùîä ìò í"áîø J L
çðøJæðø 'îò ,çôà÷ é"øâä 'ãäî

קטנה פרשה בהאיזוהי תלויים תורה גופי יישרשכל והוא דעהו דרכיך "בכל ?
ו)ארחותיך" ג, äðåé(משלי åðáø J(å ,â éìùî ìò)

דעהו דרכיך בכל קטנה, ïåçèáפרשה ,çî÷ä ãë ,ééçá åðáø J

דעהו" דרכיך ו)"בכל ג, úéúéîà(משלי äòéãé åäòãú åúðååë éë .åäøëæ êéëøã ìëá øîà àìåN J
êøãá" åùåøéô "êéúåçøåà øùéé àåäå" .ùðåò úúìå øëù úúì ,çéâùîå ìåëé àåäùå ,åúåàéöîá

à"ùøäî J L"åúåà ïéëéìåî äá ,êìéì äöåø íãàäù

ארחותיך" יישר והוא דעהו, דרכיך ו)"בכל ג, "çøà"(משלי .äéåìâå äáçø àéä "êøã"N J
äéåìâ éúìáå äøö àéä)(âé ,á éìùî ìò à"øâúååöîá øîåìë "êøã"á úåéåòèî øåîùú äúà øîåìë .

úòãì äù÷ù úååöîä ïúåà "úåçøà"á íâ êøîùé 'ä äæ é"ò .âéùäì ì÷å äéåìâ äðåëðä êøãä ïäá
J Lúåçøàä úà êì øåîùé 'ä ,íéëøãä úà øåîùú íà .òøä øöéî åà úåòèî ìöðäì ãöéë ïäá

ì"æéøà íùá ,ïéòä úéàøî ,à"ãéç ô"ò('â éìùî ìò ,"äøåú éèå÷ì")

לשם תעשה לך הגלוים הדרכים "בכל זה: לפסוק בגר"א גם כך משמע קצת המלקט: (אמר

תכשל") שלא ינקה הוא מהנסתרות כלומר באתכסיא, הוא ארח ארחותיך, יישר והוא שמים,

עבירה לדבר אפילו רבא: àúøúçîדרש íåôà àáðâ :éùðéà éøîàã åðééä :á÷òé ïéò úñøéâN J
÷éãö éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J Léø÷ àðîçø(è"é á÷ò ,69 ,ä ÷ìç)

עבירה לדבר æðøאפילו 'îò óåñ ,çôà÷ é"øâä 'ãäî ,éùéîç ÷øô ,íé÷øô äðåîù ,í"áîø J
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עבירה לדבר ãôñäìאפילו 'á ùåøã ,ãåôñì úò ,âñ ùåøã ,íéúòì äðéá J(ãëú óã)

עבירה לדבר úéäìàäאפילו äðåëì ãåâéðá àéä úåéðåöé÷ì äéèñN Jà"ô úåòéã 'ìä ,í"áîø ïééò)

(ã"ä,ìàîùä ìà åà ïéîéä ìà òöîàäî úåèðì ùåøã íéîòôì ,íéîù íùì åéùòî ìë ïååëîä ìáà
íùì äðååëä äéäú íà ÷ø ,åãéá àéä äøéáò úååö÷ä ìà äàéöéäù",÷çöé úãé÷ò J L"íéîù

á"ò á óã ,áò øòù ,øáãîá úùøô úìéçú

עבירה לדבר אפילו דעהו, דרכיך úéèøôבכל äçâùä é"ò òá÷ð íìåòá øáã ìëù êúòã ïúN J
ïåéò J Läøéáòî òðîú æ"éòå .'ä úøæò éìá äøéáòá åà äáéðâá çéìöúù éåëéñ ïéà ïëìå .'ä ìù

á÷òé

עבירה לדבר ÷èòאפילו 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,ïäëä ÷åãö 'ø J

עבירה לדבר äîëçאפילו êùî J(âë ,å àø÷éå)

עבירה לדבר ä"á÷ä.אפילו é"ò äçâùäá ìëä àìà äø÷î íåù ïéàù åéùòî ìëá ïéîàéùN J
òðîéå ä"á÷äî ùåáéå äæ ãåñé øåëæé äøéáò úåùòì åãéì äòéâäù ïîæá íâ ,åæ äáùçîá ìéâøä

òãéåäé ïá J Läøéáòäî

וקלה נקיה אומנות בנו את אדם ילמד àåäלעולם áàä åìéôà àìà ?"íìåòì" éàîN J
òãéåäé ïá J Låðáì øùåòä ùéøåäì çéìöéù êåîñé ìà ,øéùò

כמו) וקלה דתלמיותא(נקיה åúìåëéîמחטא øúåé äéäé àìù ì÷ ãåîéì ù÷áéù àåä ìùîðäN J
úåëøá ìù úåãâàì åøåàéáá à"øâ J L'úåòéâð' øîåìë ,äééðô äá àäé àìù äé÷ðå ,äá õå÷éå

אשתו ע"י לכהן נצרך סוף לכהן, נותנן ואינו ומעשרות תרומות לו שיש òðåîùëNכל J
ð ,ìá÷îä ïîäîåìòú ãéâî J Líéøæì êìúå åðîî ìá÷ú àì åúùà íâù äãî ãâðë äãî ùðò

בצערו שמים שם המשתף ìñé÷כל 'äù ììôúäì íãàä ìòå ."äøöá éëðà åîò" øîåà 'äN J
;à"ùøäî J L"åøòöá 'ä óúùî" åäæå .ä"á÷äì çåø úçð ïòîì ,äøöä úà

האדם ולכך תועבה. הוא זה דבר בלבד, גופו לצורך שהיא "תפילה מהר"ל: עיין עוד המלקט, אמר

בתורה הש"י את לעבוד שיוכל כדי לו שיתן רק גופו, להנאת יכוין לא צרכיו על הש"י אל כשמתפלל

פ"ב)ובמצוות" תחילת עבודה, עולם, (נתיבות

בצערו שמים שם המשתף á"éôכל á øòù ,íééçä ùôð J

בצערו שמים שם המשתף áכל ,â íééç çåø ,ïé'æåìåî íééç 'ø J

בצערו שמים שם המשתף ÷"äכל úåîáé ìò ,ìåàù éøáã J

פרנסתו לו כופלין בצערו שמים שם המשתף éëøöכל íùì íâ äñðøô ù÷áî øîåìëN J
íéä ééà J Låì íéìôåë ïëìå .åôåâ éëøöì íâå ,úååöîå íéîù

לך" תועפות "וכסף שנאמר פרנסתו לו é"ùøכופלין J Läìéôë ïåùìN J

עפה" "מגילה מן ראיה לו להביא א)(ויש ה, ושדרינהו"(זכריה "עייפינהו וכן "כפול", (כתובותותרגומו

סז.)
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תורה מדברי עצמו המרפה à"ùøäîכל J Léàøò êøãå éåôéøá ìáà ,ãîåìù ô"òàN J

צרה ביום לעמוד כח בו אין תורה, מדברי עצמו המרפה úåìùøúäå,כל úåìöòá ãîåìäN J
òãéåäé ïá J Läøö úòá åéìò ïâú àéäå úåæéøæá ãîìé ÷ø .íéùåãéç ùãçé àìå åãåîéì çëùé

באתם?כשירד 'למה להם אמר אותם שראה כיון וכו' לגולה יהושע ר' אחי בן חנניא
באנו' תורה 'ללמוד לו åàáùאמרו åðòùë ìáà .ì"åçì úàöì øåñà éøä éë íúåà ìàùN J

ãåîììá÷òé ïåéò J Låúòã äçð à"ò âé óã æ"ò ô"ò øúåî äæå)

מטהרים והם מטמא הוא Jהתחיל L÷ôåñî øáã àìà ,àîè éàãå àåäù øáã åøäéè àìN J
à"øâ ;íéðéò çúô(íòåð éøîà)åðàôî ò"îø ú"åùá òîùî ïëå ;òãéåäé ïá ;(ç÷ 'éñ óåñ)ïééò ;

äæá êéøàäù "íéùãç íéãâî"

מטהרין והן מטמא הוא øåñàהתחיל àåäù øáã åøäéè àìù ùøéô "òãéåäé ïá" øôñáN J
øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Lïàë ïåëð äæ øåàéá ïéàå .àøîåç åâäðù øáãá ÷ø àìà ,ïéãäî

ìàøùé(æñJåñ 'îò íù ,ì÷äì éàùø åøáç ïéà øñàù íëç ìù äæ àùåðá íéðåéò ãåò ù"ééò)

בחו"ל חדשים וקובע שנים מעבר היה יוסף בן ìà÷æçéעקיבא ,äéîøéî åìàù àì äîìåN J
ì"ö àìà ?á"ä à"ô ïéøãäðñ éîìùåøéá øàåáîë ,ì"åçá íéðù åøáéò íä íâù äéøð ïá êåøáå
äåöî úòéñð òñð àìà ñåðà äéä àì àáé÷ò éáø ìáà ,é"àá øáòì åìëé àìå íéñåðà åéä íäù

øùéä øåà J Løáéò úàæ ìëáå ,ì"åçì

Eá"ò âñ óã

מציו תורה""כי תצא ג)ן ב, ÷âð(ישעיה ,úååöîä øôñ ,í"áîø J

תורה" תצא מציון ג)"כי ב, íìùä(ישעיה ç"ìö J Líéùãç éùàø úòéá÷ ïàë æîøð ãöéëN J

ביבנה 48כרם 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(àé ,äøåú)

בנו אליעזר ור' נחמיה ור' יוסי ור' יהודה ר' שם היו ביבנה לכרם רבותינו כשנכנסו
הגלילי יוסי רבי íàשל àìà ?éìéìâä éñåé 'ø ïá øæòéìà 'ø äøö÷á åøîà àì òåãî ò"öN J

àáú ,äáø íéøáã ùøãî ìò ì"ãø J L?ïáä ìò åà áàä ìò áñåî "éìéìâä" éåðéë íà òãð àì ïë
"íéùãç íéãâî"á åàáåä åéøáã ;æë ÷"ñ

בהלכה פנים נסביר ואתה אני וכו' פנים" אל פנים משה אל ה' àìù"ודיבר ïéðòäN J
òãé àìà ,åðåéò çë ìëá çøèù úåøîì äëìä ÷ñôá äòè àîù ìàøùéá äàøåää äøåî ùåùçé

÷çöé éðéò J Låúòøëäá åì òééñ 'ä éë

בהלכה לישראל פנים øîàéåהסבר ãéîìúä ç÷ôúé ,úåçîù íéðô ãéîìúì äàøé áøä íàùN J
òãéåäé ïá J Lúåîòåæ íéðô áøä åì äàøé íà ïë ïéàù äî .ùåãéç

25J26הסכת 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(ä ÷øô ,äøåú)

æהסכת äìî åùøã ãöéëN J,æë íéøáã ,äîéîú äøåú J Lãçà àöåî ïäù úåéúåà éôåìéçá ?úà
'è ,'æ ÷"ñ è
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ùáãהסכת øåöî J Lúåáéú 'á àåä éë ì"æç åòãé ïëìå ,òøìî "úëñä" úáéú úðéâð ïéàN J

בחבורה אלא נקנית תורה שאין לפי בתורה, ועסקו כיתות כיתות éããäעשו éåáø ùéN J
äááø íëî äàîå ,äàî äùîç íëî åôãøå" ÷åñôä ìò íéðäë úøåúá åøîàù åîë ,"øù÷" àø÷ðä

"åôåãøé(íù é"ùøá àáåîå ç ,åë àø÷éå)ùé äìôëää çëá ,ãçé íéãîåì íãà éðá äùîç øùàë éë .
éðá äàî ìù çë ãçà ìëì ùé ãçé äàî íéãîåì íàå ,íãà éðá äùîç ïåáùç íäî ãçà ìëì

àåä íéòùø ìù øù÷ ä"ã à"ò åë ïéøãäðñ ìò åäéðá J Líãà

תורה דברי על עצמכם íúìéçúכתתו íé÷éãöá äãîä àéä êë éë ,"äùéúë" ïåùì àéäN J
ç"öø øîàî ,íéøôà úåììåò J Läåìù íôåñå ïéøåñé

יהגה ואח"כ תורה אדם ילמוד כתת, ואח"כ íù.הס é"ùøå à"ò èé äøæ äãåáò ïééò J

הדורות מן בדור זו הנהגה לשנות אין ולכן בתהלים, מהפסוק זאת למדו המלקט: נ"ל

הבדים" אל לו)"חרב נ, 297(ירמיה ,22 íééç êøã ,ì"øäî J÷åáéãá ,å"ô :ïéãá íéðåúî ,à"ô)

(íéøáç'ç úåøåëá ìò 121 'ã úåãâà ;26 ùù ÷øô úìéçú ,äøåúä áéúð ,íìåò úåáéúð ;

הבדים" אל לו)"חרב נ, ìò(ירמיה íãàä àáé àì íéðéðò ÷îåò êåúî åðúøåú ãåîì êøãîùN J
ãçà ìëù í"åëòä éúã ë"àùî .íéøéáç íò ãåãçå ìåôìô é"ò ÷ø äúúîà ìòå äøåú ìù äéøåá
äá ÷ñåòä í"åëòë äá ÷ñåò àåä äðä ,íéøéáçì êéøö ïéàå åúòãå åðåöø éôë åîöòì úã åì äùåò

ïéøãäðñ úëñîá 'éøîàå .úåãéçéá åãåîìù(.èð)Líéîù éãéáN äúéî áééç äøåúá ÷ñåòä í"åëò
íéáëåë ãáåòä úãîë äøåúá ÷ñåòä äæ ë"òå .áøç úúéî àåäù óééñá åúúéî ìëã íù ïðéøîàå
ãåîìá éåöî úåòèä éë .'åë ïéùôèîù àìà ãåò àìå øîàå .óééñå áøç úúéî ùðåòì éåàø úåãéçéá
ãåò àìå øîàå .åúåòè åì åòéãåäì éðù ùé íäî 'à äòèé íàù íéáø ìù ãåîìá ë"àùî ,éãéçé
J Lïéàèåçù åðééäå ,àîèä øäèìå øåñéàä øéúäì ãéçéá éåöî úåòèä éë 'åë ïéàèåçù àìà

à"ò é úåëî ìò à"ùøäî

הבדים" אל לו)"חרב נ, íéîù(ירמיה ïî íéëøåëî åãøé øôñäå óééñä éëN J(äì ,äáø àø÷éå),
á÷òé ïåéò J Láøçá ïåãéð ,éåàøë äøåúá ÷ñåò åðéà íàå

הבדים" אל לו)"חרב נ, æ"ùø(ירמיה øåà J(íìò÷)áñ 'îò ,úåîù

הבדים" אל לו)"חרב נ, æ'(ירמיה úéðòú ìò ,ìåàù éøáã J

נואלנו" "אשר התם וכתיב "ונואלו" הכא כתיב שמטפשין. אלא עוד יב,ולא (במדבר
"נואלויא) מהכא אימא ואיבעית יג)צוען"שריוכו' יט, àéáä(ישעיה äî íåùî ò"öN J

÷å÷æ åðéà øáëå úåòéãé àìîå äøåúá ìåãâå øù øáë àåäù íãà øîàé àîù àìà ?úåàø÷î 'á
à"ò é úåëî ìò ,åäéìà ïéò J Lúåùôèì òéâé øù íâ éë éðù ÷åñô àéáä ïëì ?äøåáçá ãåîìì

עליה עצמו שממית במי אלא מתקיימין תורה דברי Líéëôäאין 'á íä óåâäå äøåúä éëN J
çöð ;118 'á úåãâà ;43 'à úåãâà ;"äìåâä øàá" óåñá ñôãð 16 äøåúä ìò äùøã ,ì"øäî J

181 íééç êøã ;æ ÷øô 46 ìàøùé(÷ñòá èòîî éåä ,ã"ô)290 ;(äøåú ìù äëøã àéä êë ,éùù ÷øô)
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אדם התורה "זאת שנאמר עליה עצמו שממית במי אלא מתקיימין תורה דברי אין
באהל" ימות יד)כי יט, ìò(במדבר à"ùøäî J L"íãàä úøåú úàæ" ì"ö äéä éë ïàë åùøãN J

á"ò æð ïéèéâ

תורה של באהלה עצמו את שממית ãéבמי ,èé øáãîá ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J

תורה של באהלה עצמו את שממית äîëçבמי êùî J(èé ,áë úéùàøá)

באהלה עצמו את שממית תורהבמי éëשל åðàöîå .äøåúä ìò åîöò òâééî øîåìëN J
úî øáàá ùîùîä åîë ,äúéî úàø÷ð äùìåçä(á"ò äð úåîáé)úéðòúá åøîà ïëå .(à"ò åë)éãë"

"äøåúä úàæ" íéìîä éðôî úàæ äùøã ïàë åùøãå .åùìçéé øîåìë ,"åúåîéå øòöì âðåòî åàöé àìù
"äøåúä ú÷åç úàæ" íéìîá äìéçúî äùøôä ìëù éøçà úøúåéîë àéäù(á ÷åñô),äîéîú äøåú J L

ãé ,èé øáãîá ,äëøá úôñåú ;âñ ÷"ñ ãé ,èé øáãîá

לבו" "וימת הכרמלי נבל אצל מפורש וכן המלקט: לז)אמר כה, ימים(שמו"א עשרה אחרי ורק

"וימות" שוב לח)כתוב .(כה,

באהל" ימות כי éøô"אדם ,ïäëä ÷åãö 'ø J Lãáìá ìäåàë åéðéòá æ"äåò ìë íéùéù ïéðòäN J
÷éãö('à úåòåáù 32 ã"ç)

יהגה ואח"כ תורה אדם øå÷ילמוד ,àøîâä èùô òãéù ãò åáø éôî ãåîìéå òîùé øîåìëN J
à"ò èé óã æ"ò ìò à"ùøäî J L"åúøåú" úàø÷ðå ,åîöò úåçåëá äâäé ë"çà

ושותק ושניה ראשונה פעם רבו עליו "óà".שכועס ïî ìåôë àåäù "íéôà" ïåùì ùøãN J
à"ùøäî J Läøäèå äàîåè ãåîéìá øùàî øúåé çøåè ùé íéðéã ãåîéìá éë

טהור לדם טמא דם בין להבחין ãåîéçזוכה íã úðçáäá øáåãîN Jë äãðá äéäù äùòîë)

(á"òíìåò ìù åæøá íé÷ñåòä ä"ã à"ò áî óã ïéøãäðñ ,åäéìà ïéò J L

ממו דיני בין להבחין נפשותזוכה לדיני íé÷ñåòäנות ä"ã à"ò áî óã ïéøãäðñ ,åäéìà ïéò J
íìåò ìù åæøá

נפשות לדיני ממונות דיני בין להבחין Jזוכה Läæì áåùééäå ?ïéçáäì êøåöä äî ò"öN J
òãéåäé ïá

אלעזר ר' פתח וכו' אכסניא בכבוד יוסי ר' פתח וכו' אכסניא בכבוד נחמיה רבי פתח
אכסניא בכבוד הגלילי יוסי ר' של 48J49בנו 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(àé ,äøåú)

אלעזר ר' פתח וכו' אכסניא בכבוד יוסי ר' פתח וכו' אכסניא בכבוד נחמיה רבי פתח
אכסניא בכבוד הגלילי יוסי ר' של ìöðéùבנו ùøã ïåùàøä ?úåùøãä ïéá ìãáää äîN J

ïéò J Läëøáì éåàø äéäéù ùøã éùéìùäå .áøå÷î úåéäì äëæéù ùøã éðùä .íé÷æðäî çøàîä
åäéìà

הוא" אחיך כי אדומי תתעב ח)"לא כג, íéëåáð(דברים äøåî J(áî ,â)
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Eãñ óã

לו עומדת שעה השעה, מפני הנדחק וכל דוחקתו. שעה השעה, את הדוחק Jכל
àîåçðú ;çñ÷ æîø ,úåîù ,éðåòîù èå÷ìé J Làø÷îäî êëì úåøå÷îN(øáàá 'öåä)å 'ôà÷ñô ,àöé

ä

הרים ועוקר íéäסיני ééà J L"íéøä ø÷åò" ,"éðéñ" åìàä úåîùä øåàéáN J

קרא לא לביתיה אומנא èôùîìאפילו íéðéò J

בתוכה שרוי שת"ח מסעודה áéהנהנה ,çé úåîù ,äéøà øåâ ,ì"øäî Jà÷ñô ,íéìùåøé ïåëî)

(åë

השכינה מזיו נהנה כאילו בתוכה שרוי שת"ח מסעודה הנהנה åñôä÷כל éë êë åùøãN J
"íéäìàì íéçáæå äìåò äùî ïúåç åøúé ç÷éå" øîåà(áé ,çé úåîù)éë áéø÷äì øåñàù òåãé éøäå

"åãáì ä"åäéì éúìá íøçé íéäìàì çáåæ" áåúë(èé ,áë úåîù)àìà .à"ò é÷ úåçðîá ùøåôîëå
ãò ,â äìåòä úøåú ,à"îø J Låðéáø äùî ìù åðçìåù ìò åìëàù æåîøì àá

השכינה מזיו נהנה כאילו בתוכה שרוי שת"ח מסעודה הנהנה ìëכל ááìðä ùéàä"N J
ïåëð åôåâ ãéîòäìå àéøáäì ÷ø ìëåà àåä øùà íçìá åúðåë ïéàù .äåöî úãåòñá ìëåà åéîé
äðäð åìéàë äá áñéî ç"úù äãåòñî äðäðä ìë' íøîåà àåäå .'åëå äîëçä ùôðä úãåáòì ïîåæîå
,áì øòù ,éçéå úùøô ,÷çöé úãé÷ò J L"íãàá íöòúîä ìëùä àåä íëç ãéîìúäå .'äðéëùä åéæî

á"ò ãðø óã

בתוכה שרוי שת"ח מסעודה ïéëäùהנהנה åà ,åøúé ïéëäù äãåòñ äúéä åæ íà äøé÷çN J
äéîçð 'ø çúô ä"ã åî÷ à÷ñô ,íéä ééà J Läùî ïúåçì ãåáë úúì äùî

בתוכה שרוי שת"ח מסעודה éãö÷הנהנה éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J(82 'â úåãìåú)

בשלום" "לך לו יאמר אל מחברו à"áèéøהנפטר J(:èë úéðòúì)

בשלום" "לך לו יאמר אל מחברו Jהנפטר Läæî øîùäì êéøö àì ,ãéô÷î åðéàù éîN J
è÷ ãòåî úëñî óåñ ìòù ,óñåé é÷åîéðï

בשלום" "לך לו יאמר אל מחברו ìùהנפטר åúãåáòá íìúùäì íãàä ìò ìèåî éëN J
ùé éç àåäùë ìáà .êúçøèá úâùä øáëù "íåìùá êì" åì íéøîåà úåîì êìåä øùàëå ,ä"á÷ä

áúåëä J Läë ãò úâùäù äî ìò úåîéìù ãåò óéñåúù "íåìùì êì" øîåì("á÷òé ïéò" è÷ìî)

בשלום" "לך לו יאמר אל מחברו à"ùøäîהנפטר J

בשלום" "לך לו יאמר אל מחברו ÷áöהנפטר ÷"ñ ,åäéìà ìå÷ ,à"øâ J

בשלום" "לך לו יאמר אל מחברו äìòîהנפטר äëéìä ìò äøåî ã"îìá ùåîéùä éëN J
ïåùìá íà ÷ø ãéô÷äì ùé :ãåòå .åá øàùðå âéùä øáëù áöîä ìò äøåî ú"éáä ùåîéùáå .äìòî
úéá ìà íåìùá éúáùå" á÷òé ù"îë ,àãéô÷ ïéà úåðåùì øàùá ìáà "íåìùá êì" åîë "äëéìä"
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"éáà(àë ,çë úéùàøá)äúà ä"ã ,'ä äùøô úìéçú ,úåîù úùøô ,äáø ùøãî ìò øàåú äôé J L
'åëå àöåî

בשלום" "לך לו יאמר אל מחברו ïåéòהנפטר J Làø÷îá úåîå÷î äîëî êë ìò àéùå÷N J
á÷òé

בשלום" "לך לו יאמר אל מחברו äìòîהנפטר äëéìä ìò äøåî ã"îìá ùåîéùä éëN J
åäéìà ïéò J Låá øàùðå âéùä øáëù áöîä ìò äøåî ú"éáä ùåîéùáå .äìòî

בשלום" "לך לו יאמר אל מחברו åöøהנפטר éë øùôàå .íé÷ñåôá àáåä àì äæ ïéã òåãîN J
"íåìùì" ïéá ìãáää äî øåøéá ãåòå ."çèá êìé íåú êìåä" éë ,ìàøùéî íéùåçéð éðéî ìèáì

'ç ÷"ñ åè ,åè úéùàøá ,äîéîú äøåú J L"íåìùá" ïéáå

בשלום" "לך לו יאמר אל מחברו íå÷îáהנפטר àì ìáà ,åëåìéä êøãá àåä "íåìùá" éëN J
åäéðá J Lòéâé íùì øùà ãòé

בשלום" "לך לו יאמר אל מחברו èé:הנפטר úåëøáì ìéâðò óñåé 'ø ìù ñ"ùä éðåéìâ J
øôñîä ìë ä"ã

בשלום" "לך לו יאמר אל מחברו ìàåîùהנפטר éðéò J

בשלום" "לך לו יאמר אל מחברו óñåéהנפטר éëøáá à"ãéçäN J(ìø 'éñ úìéçú)àéùå÷ àéáä
"éáà úéá ìà íåùìá éúáùå" øîà íâ åðéáà á÷òé éøä(àë ,çë úéùàøá)áåè íåéå" åðãîì ïëå

"ùãå÷ä ïî íåìùá àöéù äòùá äùåò äéä(.ò àîåé)íãàäù àåä "íåìùì" éë áùééì ùé àìà .
íãàäùë ìáà .øúåé äìåò åððéà ,úî àåäùë ïë ïéàù äî .úåðåéìò øúåé úåìòîá úåìòì êéùîî
á÷òé êëå .äðëñä áöîî úàöì äöåø àìà úåäåáâ úåìòîá äìòéù 'äî ù÷áî åððéà äðëñá àöîð

ù ìåãâ ïäë ïëå .äðëñäî ìöðäì ù÷áøùéä øåà J Läðëñä áöîî àöéù ìò çî

מנוחה להם אין äîìùä,ת"ח éãéì àá ìëùä ïéàù íúðååë àìà .äçåðî íäì ùé éàãåN J
40 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Løúåéå øúåé ìëùá âéùäì óéñåîå(è ,äøåú)

מנוחה להם אין åäéìàת"ח ïéò ;íìùä ç"ìö J Läâùäì äâùäî íéëìåäN J

מנוחה להם אין éãö÷ת"ח éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J('æ òè÷ 63 úáù 'à)

מנוחה להם אין äîëçת"ח êùî J(à ,áì úéùàøá)

שכינה פני להקביל זוכה בתורה ועוסק המדרש לבית ונכנס הכנסת מבית Jהיוצא
'ä à÷ñô ã"ô úáù éîìùåøé ,åäéìà úãâà

שכינה פני להקביל זוכה בתורה ועוסק המדרש לבית ונכנס הכנסת מבית Jהיוצא
äìéôú íå÷î àåä úñðë úéá éë ,äâéøãîì äâéøãîî ÷ñôä éìá äìåò éìàøùéä êéà ì"æç åãîéìN
äìåò àöîð .ìëùä úîìùäì ïåéòå ãåîéì íå÷î àåä ùøãî úéáå ,úåùâøúäå áìä úåáäìúä ìù
'ø ìù åðá ,õéùôéì ÷çöé êåøá 'ø J Lìëùäå ùàøä úåîéìùì áìä úåîéìù ïî íìåñä úåìòîá

ìàøùé úøàôú ,õéùôéì ìàøùé(äðùîä ìò)à à÷ñô æòåá ç à÷ñô ã"ô úåëøá ,
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המדרש לבית íéáùåéבתורהועוסקונכנס íúñù åìàë àìå ,"÷ñåò" íéé÷ì íâ íéëéøöN J
òãéåäé ïá J Líù

חיל" אל מחיל ח)"ילכו פד, íéëéøö(תהלים äìéôúáù íùë .íò éåáø ïåùì àåä ìéçN J
à"ùøäî J Líéáø íò ãåîìì ùé ãåîéìá ïë ,áø ïåîäá ììôúäì

בציון" אלהים אל ח)"יראה פד, ùøãî,(תהלים úéá íâå úñðë úéá íâ àéä "ïåéö" íâN J
"äìéôú úéá éúéá" íù éë ïåéöì äëæé ïëìå(æ ,åð äéòùé)"äøåú àöú ïåéöî éë" ïëå(â ,á äéòùé)L

äëøáå äùåã÷ J("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)

מנוחה להם אין àéäת"ח úàæå ,äâùäì äâùäî åëìéå äøåúä ãåîéìá å÷ñòé á"äåòá íâ éëN J
à"ùøäî J Líúçåðî

בעולם שלום מרבים חכמים äéèðäתלמידי éðôî íéàá íìåòá äàðùäå úå÷åìçîä éåáøN J
úîàä úòéãéá" :í"áîø ïåùì .åæ äòéãé íìåòá õéôäì íéëéøöù íä ç"ú .úåéøîåçä éøçà
úåàðùä åìà ÷åìéñ úáéñ .'åëå äæá äæ íãà éðá é÷æð åìèáéå ,äàðùäå äáéàä ú÷ìúñî
óåñ â"ç ,íéëåáð äøåî J L"äåìàä úúéîà æà íãà éðá úòéãé àéä úåéåèìúùääå úåéåèèå÷úääå

àé ÷øô

בעולם שלום מרבים חכמים úåîáé,תלמידי ,úåëøá :äæ øîàîá úåîééúñî úåúëñî òáøàN J
øðì êåøò ò"ò .úåîáé óåñ ìò à"ùøäî J Lêëá íúåà íééñì íòèä äîå .úåúéøëå øéæð

שלום מרבים חכמים à"ìתלמידי à÷ñô è"ô úåëøá éîìùåøé ,åäéìà úãâà J

שלום מרבים חכמים à"øâתלמידי J(é ,à íéøáã)

של מרבים חכמים øðìוםתלמידי êåøò J("íéáøî" ïåùì ,úåîáé úëñî óåñá)

בעולם שלום מרבים חכמים äðáééתלמידי àì éîìåòä íåìùäù íéáùåçù íéòåè ùé"N J
ø÷çîä é"òå äîëçá íéø÷åçä ç"ú íéàåøùë ë"à .úåðåëúáå úåòéãá ãçà ïåéáö é"ò íà éë
ïë åðéà úîàáå .íåìùä êôéäå úå÷åìçîì íéîøåâ íä äæáù íéáùåç ,úåèéùå íéããöä íéáøúî
,íå÷î íäì ùé íìåë êéà åøøáúéå ,úåèéùä ìëå íéããöä ìë åàøúéù àåä íåìùä éåáø éë .'åëå
úåòéãä ìëå ,íéèøôä ìëå íé÷ìçä ìë õåáé÷ é"ò ÷ø éë .'åëå åðéðòå åîå÷î ,åëøò éôì ãçà ìë
åúàøé 'ä úòãå ,÷ãöäå úîàä øåà äàøé íãé ìò à÷åã ,íé÷åìçä úåòåö÷îä ìëå ,úåðåù úåàøðä
äîëç éøáã íéãìééîå íéøàáîå íéáéçøî íäù äîá éë ,íåìù íéáøî ç"ú ïë ìò .'åëå åúáäàå
åøéëé íìåë éë .íåìù íéáøî íä äæá ,íéðéðò ÷åìéçå éåáø íäá ùéù íéðåù íéðôî íéðôá ,íéùãç
,úåëøá ,äéà ïéò J L"'ä éãåîéì íìåë äîä ,äàøðä éôë íäéúåèéùå íäéëøãá íéëôää íâ ,íìåëù

àñù à÷ñô éòéùú ÷øô

מפני הבריאה, של אחדותו לעומק המבין אמיתי ת"ח כי דבריו, על להוסיף ונ"ל המלקט: (אמר

שיש השונות לשיטות גם בעולם שיש המקום מה להבין שיוכל סובלנות בו יש הקב"ה, של אחדותו

בעולם) שלום ירבו אלו ת"ח במרירות. עמהם ינהוג ולא ה', עובדי בין ישראל בעם

בוניך אלא בניך תקרי áéאל ,à"ç ;â ,à"ç íééçä ùôð J
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בוניך אלא בניך תקרי æ"èאל ÷"ñ úåëøá ,úîàá àøå÷ J

בניך" שלום ורב ה' לימודי בניך יג)"וכל נד, בוניך(ישעיה אלא בניך תקרי ì"æçNאל J
.ç úåëøáì ,äîåìòú ãéâî J L"êéðá" úìî äæ ÷åñôá íééîòô áéúë éë ïàë åùøã

בניך" שלום ורב ה' לימודי בניך יג)"וכל נד, åîë(ישעיה ."?'ä éãåîéì" åéäé íä ãöéëN J
"åðîìöá íãà äùòð" áåúë íãàä úàéøáá(åë ,à úéùàøá)êìîðù ä"á÷ä ìù äåðò é"ùø ùøôîå

ïåáùçá åç÷é óàå ,íäéøáç íò åöòééúéù ç"ú êë åâäðé íà ,åðîî íéúåçô íäù íéëàìîä íò
éèå÷ì øúá éèå÷ì J L"êééðåá íåìù áøå" æà ,íäî íéúåçôä úà

בוניך אלא בניך תקרי éåàøë,אל íúåà åëðçéå äîåàä ïééðáá å÷ñòé íéîëç éãéîìú íàN J
æîøðë ,íåìùì åìàå åìà åëæé .íéðáä íä íòä ììëå ,íéðåáä íä ç"ú ."íåìù áø"ì íòä äëæé

äìîä ìù äùøãáå éø÷á ÷åñôáéèå÷ì øúá éèå÷ì J L

בשלום עמו את יברך äëøáåה' äùåã÷ J Lùã÷îä úéá øãòä úòá íâ íåìù àéáú äøåúN J
("íéîëç úëéîñ" øôñ àåä)
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äàô úëñî
E'à ÷øô

בעוה"ז 220פירותיהן ,152 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(á ,íåìù :á ,ç"îâ),27 ìàøùé úøàôú ;
186(áñ ,æ íé÷øô)

הארץ עם אצל מתארח áéאינו äëìä æè ÷øô ,ïéìëåà úàîåè 'ìä óåñ ,í"áîø J

בשביעית חוב åì:המחזיר ïéèéâ ò"ò J

הוידוי היה íéøáãìכיצד ,äéøà øåâ ,ì"øäî J(ãéJ âé ,åë)

מינו שאינו על ממין הפרשתי âéלא ,åë íéøáã ,äéøà øåâ ,ì"øäî J

אותך מלברך שכחתי âéלא ,åë íéøáã ,äéøà øåâ ,ì"øäî J

ממנו באוני אכלתי ãéלא ,åë íéøáã ,äéøà øåâ ,ì"øäî J
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úåëøá éîìùåøé
Eã äëìä óåñ ,á ÷øô

וכו' כוונית לא יומי מן אנא [הגדול] רובא חייא רב ç"ð;אמר øòù óåñ ,÷çöé úã÷ò J
äàøî äôé ;ì"ô á"ç ,éç ìë íà ,úåøîàî äøùò

וכו' כוונית לא יומי מן אנא [הגדול] רובא חייא רב éìåãâאמר åìéôàù åðãîìì åàáN J
úîìùåîä äðååëî úòã úçñäá íéìùëð íìåò("äìéôú ïåéò" á"ò ãñ÷ àøúá àáá ïééò)ìò ë"ôòàå

J Léììëä éùåðàä ñðåàä êåúî ÷ø àìà ,úåìùøúäå ïåãæá ì÷ì÷é àìù æåò ìëá õîàúäì íãàä
íéîëç ãåáë

וכו' כוונית לא יומי מן אנא [הגדול] רובא חייא רב úãâàאמר ;èñ 'éñ òáù øàá ú"åù J
'é à÷ñô á"ô ,åäéìà

וכו' כוונית לא יומי מן אנא [הגדול] רובא חייא רב äáñאמר åéä íééìááäù éôì"N J
L"'úéðååë àìã' øòèöð äæ øáã ìòå ...íäéãé ìò äìåàâä àåáúù ïéãá åðéà ïëì ,úåìâä ïîæ êéøàäì

à"ð óã ,ìåëùà 'ãäî ,øåãéñ ,ïéãîò é"ø J

וכו' כוונית לא יומי מן אנא [הגדול] רובא חייא רב ô'אמר ,äøåúä ìò øôåñ íúç J
òãéåäé ïá ;íéèôåù(ïàë)íéðåàâä éùåãéç ;(íéàìë úëñî éøçà åñôãðå ,íìùä á÷òé ïéò 'ãäî)

וכו' כוונית לא יומי מן אנא [הגדול] רובא חייא רב éãö÷אמר éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø Jáùéå)

('á 123÷éãöä ú÷ãö ;(âìø ,èø úåà÷ñô),177 õåøç úåáùçî ;(182 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

וכו' כוונית לא יומי מן אנא [הגדול] רובא חייא רב éöåöéðאמר ,úåéìâøî ïáåàø áøä J
ç"ò 'îò ,úåëøá éîìùåøé ìò ,øîú éìò ;á"ò ãì úåëøá ìò øåà

מנית אנא אמר שמואל וכו' כוונית לא יומי מן אנא [הגדול] רובא חייא רב אמר
הבנין] שורות משה: פני [פירש דימוסיא מנית אנא אמר חייא בר בון רבי אפרוחיא,
ìù äðëñì èòîë åòéâäù ãò úåéîùâä úåèùôúä íäì äúéä íäéúåáùçî ÷îåò êåúîù ì"ð J

è÷ìîä ì"ð J Líééçá øàùäì éãë éîùâ ÷öåîá æçàäì íé÷å÷æ åéäå "åøáãá äàöé éùôð"

מנית אנא אמר שמואל וכו' כוונית לא יומי מן אנא [הגדול] רובא חייא רב אמר
הבנין] שורות משה: פני [פירש דימוסיא מנית אנא אמר חייא בר בון רבי אפרוחיא,
åéä íäéîéá ìáà .íåéå íåé ìë úåù÷áå úåðååë íéôéñåî åéä íäéúåáùçî ÷îåò êåúîù ì"ð J

úåìéôú åìéôà áåúëì øåñà éë ,íäéðôì äìéôú øôñ éìá íéììôúî(á"ò åè÷ úáù),ïëù ïåéëå .
"àðãéøèî àîìéã àðéôúñîå àúìéî äá ùãçì àðìéëé àðà" àøéæ 'ø ãéòä éøä(á"ò èë úåëøá)

úåáçøúî úåáùçîä øùàë øîåìë ."éú÷ñôäù íå÷îì øåæçì òãà àìå äòèà àîù" é"ùø ùøôîå
íéçåøôàä úà øôñ ìàåîù øùàë ïëìå .òåá÷ä çñåðá ÷éñôä äôéà ììôúîä çëåù ,úåôòúñîå
äøåùì åèáî øéáòä äëøáå äëøá ìëá ,øôñî íäì ïúðå ,ïéðáä úåøåùá åèáî õòð ïåá 'øå ,åéðôìù
ìëå .êéùîäì éãë øåæçé íùìå ,àöîð àåä äëøá äæéàá úòãì ãîòî ÷éæçä êëå ,äðîî äåáâä

è÷ìîä ì"ð J Líäì àåä çáù äæ
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úáù úëñî
Eâ óã

מסכתא בהאי רבי קאי כי לך, אמינא éðúלאו .å óã ïéìåçá ?úàæ åì øîàù àáåî ïëéäN J
"éðåéìâ éìåùá" ,øèééì äùî áøä J Líåçìì áùú éë ç"ø(÷å÷ áøä ãñåî 'öåä)

Eè óã

הספר לפני אדם ישב äæáלא åãîéì àìà ?"íãà øôúñé ìà" äøö÷á åøîà àì òåãî ò"öN J
àì éðôî íéøñåà ,ùåùçì ïéàå óéìçäì íééøôñî 'ãå 'â åì ùéù ïîåà øôñ éðôá áùåé åìéôà

òãéåäé ïá J Lâåìô

E'é óã

אלהיך לקראת "הכון משום אלא וליצלי? הכי ליקו ועוד המייניה? למיסר טריחותא
יב)ישראל" ד, "àúåçéøè(עמוס äðåùàø àéùå÷ ìò äæá ì"æç åðò àì àìä úåôñåúä åù÷äN J

åéìò íéãáëå íãàä ìò äù÷î òøä øöé ,äåöî íéé÷ì ùé øùàë úîàá àìà ?"äéðééîä øñéîì
åéøáà(úåùøä éøáãá åîë àìãå)úîàáå .åéìò "àúåçéøè" àìéîî ,"ïåëéä" úååöî ùéù ïåéë ïàë ïë .

áåðàîéøî ø"åîãà íùá ,éèå÷ì øúá éèå÷ì J Lúåìàùä éúù ìò äúðò àøîâä

מריה קמיה כעבדא אמר ומצלי, ידיה ופכר גלימיה שדי åéúåòáöàá,רבא åéãé ÷áåç"N J
é"ùø J L"åáø úîéàî øòèöîä íãàë

מריה קמיה כעבדא אמר ומצלי, ידיה ופכר גלימיה שדי êîúé"רבא åúàèç éìáçáå"N J
(áë ,ä éìùî)à à÷ñô øëô :êøò ,êåøò J L"øëôúð éåèçã éìáçáå" åîåâøú

לאחוריו ידיו "נותן חננאל רבנו בשם הביא והר"ן השניה. ביד מחזיקה יד פירושו נ"ל המלקט: אמר

להם אין "כאילו המסביר אבוהב ר"י דברי הביא צ"ה סי' או"ח על יוסף" וה"בית בקולר". נפיק כעבד

אליעזר ציץ שו"ת הדברים ביאר זולתו". יכולת להם ואין ד)ידיים סי' כהרמב"ם(ח"ט לפרש יש או .

לפניו" "כפותים

לתפלה מפסיקין אם ÷äöת"ח 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,ïäëä ÷åãö 'ø J

שעה? בחיי ועוסקים עולם חיי íâמניחין íéù÷áî éë ,íìåò ééç ùé äìéôúá íâ éë ò"öN J
äòùá ÷ø äðéâî äåöî éë ì"æç åøîà àìà !ùã÷îä úéá ïéðá ìò åìéôàå ,äçéìñ ìòå ,äáåùú ìò

äá ÷ñåò íãàäù ïîæá àìù åìéôà äðéâî äøåú ìáà ,äá íé÷ñåòù(à"ò áë äèåñ)çéëåä äæìå .
ïî äôéãòå ,äá ÷ñåò åðéàù äòùá íâ íìåòì äðéâî "íìåò ééç" àéä äøåúá ÷ñò åìéà éë åúåà

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,íéøùé çøåà J Läìéôú

תועבה 80תפילתו 'à ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(á ,äãåáò)
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תועבה" תפילתו גם תורה, משמוע אזנו ט)"מסיר כח, ïåùì(משלי øîàð òåãîN J
åðæà øéñî" àìå "äòéîù"ãåîéìîàìà ,åúåà òãåéå äæ øáã ãîì øáë íãàäù ùé àìà ?"äøåúä

åì äîìå ,ìåîúà åúìéôú ììôúä éøä ïë åîëù ì"æç ïàë íéëðçî .áåù òåîùì äöåø åððéà
à"øâä íùá ,éèå÷ì øúá éèå÷ì J Läãî ãâðë äãî ?áåù òåîùì ä"á÷äì

תועבה תפילתו íðéàגם åìù íéáåè íéùòî íâ éë ãîìì àá ?"íâ" úìîá úåáøì àá äîN J
á÷òé ïåéò J Líéåöø

תועבה תפילתו תורה, משמוע אזנו ééçמסיר ïéðòì úåëøá ïðùé äìéôúá íâù ô"òàN J
íìåò(ãåòå åðì çìñ ,ïðåç äúà),"äáòåú" ùåøéô ô"ò íúðååë àìà ?ãöéë ."äáòåú" øáãä áùçð

äá äúà äòåú(à"ò àð íéøãð)åììèöéù éãë äòù ääåù åðéàå åãåîéì òöîàá ÷éñôî íà øîåìë
òãéåäé ïá J Låéúåáùçî

תועבה" תפילתו גם תורה משמוע אזנו ט)"מסיר כח, äìîäù(משלי à"ùøäî äù÷äN J
åæ "äøåú" òîù øáëù øåáñ éë äøåú òåîùî åðæà øéñîä éë ùøôì øùôàå .øåàéá äëéøö "íâ"

åøîåàá 'ä åì ìåîâé ,øáòáäîìå .äìîá äìî ,íéîòô äîëå äîë øáòá éúòîù êúìéôú íâ éøä
óñåé ñãøô ,é÷ñååàðàöàô óñåé 'ø J Líäéúùì ãçà ïéã éøä ?òîùà(à"öøú ,áå÷øèòéô)úìéçú ,

äøù ééç úùøô

תועבה" תפילתו גם תורה משמוע אזנו ט)"מסיר כח, äìîäù(משלי à"ùøäî äù÷äN J
äòîùð øáëù ,úìá÷úî äðéà äòåá÷ä äøùò äðåîù úìôú ãáìá àì àìà .øåàéá äëéøö "íâ"
'ø ïåàâä J Lúìá÷úî äðéà ,åúìéôúá øáã ùãçîù úéèøôä "åúìéôú" íâ àìà ,úåáø íéîòô

ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò

סעודה שעת עד בדין יושב ø÷áäדיין ïî äùî ìò íòä ãåîòéå" ÷åñôä åùøéô ì"æç ò"öN J
"áøòä ãò(âé ,çé úåîù)ìáà ,úéùàøá äùòîá ä"á÷äì óúåù äùòð úîà ïéã ïãäù åðãîìì

äúà òåãî" :åøúé øîàù ë"çà ÷åñô ãåò ùé éøä ìáà .äãåòñ úòù ãò ÷ø äùî áùé ìòåôá
"áøò ãò ø÷á ïî êéìò áöð íòä ìëå êãáì áùåé(ãé ,çé)úùøã éôì úàæ øîàù øîåì äù÷å .

ãò ÷ø ïéãá ÷ñò ìáà .àø÷î ìù åèåùôë ,ùîî íåéä ìë íù áùé äùî éàãå àìà .ì"ðä ì"æç
ùîî íúåà ïãå áùåé àåäù áùçå êëá äòè åøúéå .äøåú ìàøùéì ãîéìå áùé ë"çàå ,íåéä éöç

à"ùøäî J Líåéä ìë

סעודה שעת עד בדין יושב ä'דיין óã ,äîã÷ä ,úåáà ìò ,øîàù êåøá ,ïééèùôò êåøá 'ø J

לאמתו אמת דין úîàדן ïéã ä"ã à"ò é óã úáù ìò úåôñåú J Läîåøî ïéã é÷åôàìN J

להקב"ה שותף נעשה לאמתו אמת דין ï÷úîåדן ,éåàøäå éòáèä áöîä úà øéæçî àåä éëN J
÷ùåòäù äîá"ò åô óã ,ãì øòù ,åøúé úùøô ,÷çöé úãé÷ò J L÷ùòðä ééç ì÷ì÷

להקב"ה שותף נעשה לאמתו אמת דין ÷íåéדן ìò éåðáä ,íìåòä áåùéé íéé÷î äæá éëN J
íåìùå ïéã úîà(à ÷øô óåñ ,úåáà)'îò ,ä ÷øô ,úåãâàä úåëåìäú ,ïøòèù äéøëæ óñåé áøä J L

14
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לאמתו אמת דין éìòáîדן ãçà àðåù åà áäåàù úåøîì ,úîàä úà øøáì ïééãä ãéô÷éùN J
ì"æø úðååë åäæå ä"ã à 'éñ èôùî ïùåç øåè ìò ,óñåé úéá J Líéðéãäãâð à"ùøäî úøòä ïééòå)

(åøéäæé íéìéëùîäå ä"ã á"ò ç óã àøúá àáá ìò à"ùøäî ,äæ ùåøéô

לאמתו אמת דין 42דן 'à ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Léìëù àåä ïéãä éëN J(é ,äøåú)úåãâà ;
60 'â

לאמתו אמת דין íéøôà,דן úåììåò J Läðåáä àåä åìéàë åì áùçð ïéðáä úà íéé÷îä éëN J
ã"é÷ øîàî óåñ

אמת דין Läáùçîáåלאמתודן ãîåàá àìà úîàá éåìú åðéàù éðééãã àãåùã ïéã é÷åôàìN J
âé ,çé úåîù ,äéøà øåâ ,ì"øäî J(ãì 'îò ,àì à÷ñô óåñ ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî)

א דין ìëáלאמתומתדן øôåëä ïéà äøåú ïéã éôì íéîòôì àìà ?"åúéîàì" ùåøéô äîN J
åéìò ìéèäì ìåëé ïééãä ,ìëá øôåë àåä ïëìå ,óåöç àåä ïéãä ìòáù ùéâøî ïééãä íà ìáà .òáùð
,ìåàù éøáã J Lùøåôîá äáåúë äðéàù ô"òà äøåú ìù "äúéîà" åäæå .åìù àðãîåà éðôî äòåáù

èåèøù äëéøö äìéâî ä"ã á"ò æè äìéâî ìò ,ñôãðá à"ò äì÷ óã ,øôñä óåñáù íéèå÷éì

אמת דין äדן à÷ñô ,æ÷ 'éñ ù"àøä ú"åù J

אמת דין à'דן ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Läøåúáù úåëìää éôì àìà åúøáñ éôì ïåãì åì ïéàN J
188 ,186 ,42(à ,ïéã :é ,äøåú)

אמת דין דן 131דיין 'â úåãâà ,ì"øäî J Líéäìàì êééù èôùîä éëN J

אמת דין ì"øäî,דן J Lä"á÷äì óúåù äùòð ïééãä äæáå .åøéáçì êééùä ïéð÷á íãà òâé àìùN J
57 ,56 íééç êøã(íåìùå úîà ïéã ,à"ô)

אמת דין äìåâדן øàá ,ì"øäî J Lúåàéöîä øãñ ,íìåòä øãñ íéé÷î àåä èôùîä é"ò éëN J
107 ,70(éùù øàá ,éòéáø øàá)

אמת דין דן êéùìàדיין î"ø J(à ,äë íéøáã)

לאמתו אמת דין שדן úåçåìדיין éðù ,ä"ìù J L?"åúîàì úîà ïéã" éåèéáä úåìéôë òåãîN J
"ø óã íãøèùîà 'ãäîáå ;'é à÷ñô áë 'îò â"ç ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáäò(úéùàøá)

לאמתו אמת דין שדן éìùîדיין ìò à"øâ J(áé ,áë)äéòùé ìò(æé ,à)â íéøéùä øéù ìòå
(çJæ)úåîù ìò ,åäéìà úøãà ;(ç ,âë)íéøáã ìòå(åè ,âé)ïëå(èé ,æè)

לאמתו אמת דין שדן ìáàדיין ."úîà ïéã" àø÷ð äæå ,úåàåø åéðéòù äî àìà ïééãì ïéà éëN J
á"ò åè äìéâî ìò äãù éîåøî ,á"éöðä J L"åúéîàì" àø÷ð äæå ,äëìää ô"ò ïë íâ ïååëì åéìò

לאמתו אמת דין שדן éçדיין ìë éðéò J(íéùåøéô äøùò àéáî)

"לאמיתו" אמת דין הדן דיין àåä,זה ïåâä ïééã éë åúåà åîñøôé ïòîì èôåù åðéàù øîåìëN J
:åè äìéâî ìò ;òãéåäé ïá J Lúîàä øøáì éãë ,íéîù íùì ïã àìà
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לאמתו אמת דין שדן ìòדיין ùé äë ïéáå äë ïéá" :øîàé ìá ,íé÷ñåôä ú÷åìçî ùéùëN J
èé à÷ñô à"ò æ óã ìò ,íéä úåéìâøî J Lïéãä ÷îåòì øå÷çé àìà ,"êåîñì éî

ליבייהו á÷òé,חליש ïéò ìò ,óñåé õò 'éô ïëå ,íúòã äùìçù äìéçúá ùøéô é"ùø J
"íéùåãéç"å(á÷òé ïéòá ñôãð)é"ùøá 'á 'éôë àìãå ,øåàéá úôñåúá "áúåëä" ïëå

הערב" עד הבקר מן משה על העם יג)"ויעמוד יח, שמשה(שמות דעתך על תעלה וכי
אפילו לאמתו אמת דין שדן דיין כל אלא נעשית? מתי תורתו כולו? היום כל ודן יושב

אחת ïåéòשעה J Läæì áåùéäå ?"ìåáú ìåáð" åøúé øîà òåãî ,úçà äòù ïã ÷ø íà ò"öN J
á÷òé

מן משה על העם הערב"הבקר"ויעמוד יג)עד יח, ויהי(שמות ערב "ויהי התם וכתיב
ה)בקר" א, á÷òé(בראשית ïåéò J L"ø÷áä" úìîá äøúé à"ä úåà éðôî ïàë åùøã ì"æçN J

נעשה כאילו הכתוב עליו מעלה אחת, שעה אפילו לאמתו אמת דין שדן דיין כל
בראשית במעשה להקב"ה âéשותף ,çé úåîù ,äéøà øåâ ,ì"øäî Jà÷ñô ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî)

(áì

נעשה כאילו הכתוב עליו מעלה אחת, שעה אפילו לאמתו אמת דין שדן דיין כל
בראשית במעשה להקב"ה àשותף ,èôùî ïùåç ìò øåè J

נעשה כאילו הכתוב עליו מעלה אחת, שעה אפילו לאמתו אמת דין שדן דיין כל
בראשית במעשה להקב"ה úîàäשותף ìòå ïéãä ìò ,ãîåò íìåòä íéøáã äùìù ìò éëN J

íåìùä ìòå(à ÷øô óåñ úåáà)"õøà ãéîòé èôùîá êìî" ,÷ãö ïéã íéé÷î ïééã øùàëå,èë éìùî)

(ãà"øâä íùá ,éèå÷ì øúá éèå÷ì J Lä"á÷äì óúåù àåäå ,íìåòä úà íéé÷î äæáå

נעשה כאילו הכתוב עליו מעלה אחת, שעה אפילו לאמתו אמת דין שדן דיין כל
בראשית במעשה להקב"ה äîëçשותף êùî J(àë ,æè íéøáãì ïëå î ,åè øáãîá)

נעש כאילו הכתוב עליו מעלה אחת, שעה אפילו לאמתו אמת דין שדן דיין הכל
בראשית במעשה להקב"ה "ïîשותף éåèéáä áåúë íå÷î ìëáù éðôî êë åùøãù øùôàN J

ïî äùî ìò íòä ãåîòéå" äòéãéä à"ä íò ïäéúùá áåúë ïàëå .äòéãéä à"ä éìá "áøò ãò ø÷á
"áøòä ãòå ø÷áä(âé ,çé úåîù)úåçðîá øîàðì æåîøì(á"ò èë),à"ä úåàá àøáð äæä íìåòù

âé ,çé úåîù ,äîéîú äøåú J Líìåòä úà íéé÷î äæ ïééãå(áëJ àë ÷"ñ)

של אחד" יום בקר ויהי ערב ל"ויהי רומז כי הידיעה ה"א כאן יש אחר. אופן נ"ל המלקט: אמר

שותף. שנעשה נרמז כאן כלומר בראשית, מעשה

כולו היום כל בתורה עוסק כאילו לאמיתו, אמת דין íéìùäìהדן íãàì øùôà éàN J
ãîì íà ,åìåëá ÷ñò åìéàë åì áùçð ,úåîéìù åá ùéù øáãá ÷ñòù ïåéë ìáà ,äøåúä ìë ãåîéì

âé ,çé úåîù ,äéøà øåâ ,ì"øäî J Líåéä ìë(âì 'îò ,àì à÷ñô ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî)

בקר ויהי ערב ø÷éויהי éìë J(âé ,çé úåîù)
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וכו' לודים מאכל ראשונה úåãâàשעה ,ì"øäî J Läìù äìéëà éðîæ éôì ,äöåá÷ ìëì øåàéáN J
1 'à

לחמת אבן כזורק ואילך מכאן ת"ח. מאכל úúìששית äðåæú úìòåú åá ïéàù øîåìëN J
à"ùøäî J L÷éø äéäù íå÷î àìîî íúñ àìà ,óåâì úåçë

לחמת אבן כזורק ואילך ãåòåמכאן ,íù çåðì åôåñ ïéà àìà ?"úîç" à÷åã åøîà òåãîN J
åðîî ìáé÷ù éìá åôåâî åúåà ÷éøåäì åôåñ ,úåòù ùù éøçà ìëàî ìëåàä êë .ïáàä íùî å÷éøåé

à"øâä íùá ,éèå÷ì øúá éèå÷ì J Lúìòåú íåù

Eá"ò é óã

מרחץ בבית שלום àðאמירת ,ã íéø÷éò J

מרחץ בבית שלום 213אמירת 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(à ,íåìù)47 íééç êøã ;,à"ô)

(íåìù áäåà ,ïøäà ìù åéãéîìú

שלום אקרי גופיה úåîùäשם øàù éëN J('åëå íåçø ,ïîàð)"íåìù" íù ìáà .íãàä ìöà íâ ùé
."úîà" ä"á÷ä ìù åîù ïéà òåãî øåàéáå .ììë íãàá úàöîð åæ äãî ïéà(ùøãîäî òåéñ àéáîå)L

à"ùøäî J

שלום אקרי גופיה íåìùäשם ïòîì äðùîù éðôî "úîà" ä"á÷ä ìù åîù ïéàN Jäñ úåîáé)

(á"òá÷òé ïåéò J L

להודיעו צריך לחברו מתנה åæåהנותן ,äðúîä úà åì ïúåðù äæì äáäàä àåä ø÷éòä éëN J
147 íééç êøã ,ì"øäî J Läòéãéä éøçà ÷ø äàá('íãà áéáç' óåñ ,â"ô)

להודיעו צריך לחברו, מתנה Løåîâהנותן ìá÷î äéäéù éåàø êë ,øåîâ ïúåð ùéù íùë éëN J
J1 'à úåãâà ,ì"øäî

להודיעו צריך לחברו, מתנה äáäàì,הנותן ïîéñë ïúåðù äðéúðä éðôì åì òéãåäì êéøöN J
íéðéò çúô ,à"ãéç J Låðîî ìá÷ì ùééáúé àìù éãë

לחברו מתנה ìåàùהנותן éøáã J

שמה שבת וכו' לי יש טובה á"çמתנה ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J
:æì÷ óã íãøèùîà 'ãäîáå ;ääâäá ãô à÷ñô çö óã(øåà äøåú úìéçú ,úáù úëñî)éðù ãåòå ;

íãøèùîà 'ãäîáå ;àé ,è ,ç úåà÷ñô æîøJåîø 'îò â"ç ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáä úåçåì
:âìù óã(ìä÷éå)

שמה שבת וכו' לי יש טובה âðåòמתנה ìò óñåð éë ,"äáåè äðúî" àìà äðúî ÷ø àìN J
á÷òé ïåéò J Läúøéîù ìò øëù íéìá÷î êëì óñåðá ,äçåðîå

שמה שבת וכו' טובה 123,מתנה íéùåã÷ ìàøùé ;èëø à÷ñô ,÷éãöä ú÷ãö ,ïäëä ÷åãö 'ø J
(141 'îò ,äëøá øä 'ãäî)÷éãö éøô ;('à óåñ ,àùð 60 'îò ã ÷ìç ;5 óã úáù 'à)
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והודיעם לך שמה, ושבת גנזי בבית לי יש טובה úáùמתנה é"òN Jàéä ,äæä íìåò ìù
óã ,ã øòù ,úéùàøá ,÷çöé úãé÷ò J Léæðâ úéáá àéäå ,úéçöðå äðåéìò úøçà úáùì øëéä ïîéñ

á"ò àø óã ,ä"ð øòù ,ìä÷éå úùøôá áåùå ;à"ò èì

והודיעם לך שמה, ושבת גנזי בבית לי יש טובה äø÷éòמתנה éë ,òéãåäì ùé úáù à÷åãN J
1 'à úåãâà ,ì"øäî J Làáä íìåò àéä

שמה ושבת גנזי בבית לי יש טובה íìåòמתנה ïéòî àéä àìà ?"éæðâ úéá"á àéä òåãîN J
àáä(á"ò æð úåëøá)äìåë äøåúä ìë úììåë úáù úååöî éë(ä"ä à"ô úåëøá ,éîìùåøé)ìëù ïéàå

êáåè áø äî" .àáä íìåò ìåî àîìòá äîéòè ÷ø àéä úáù ïëìå .äëøò ìë âéùäì ìåëé íãàä
"êéàøéì úðôö øùà(ë ,àì íéìäú)äðúî êéøòäì íéòãåé åðà ïéàù ïåéëå ."éæðâ úéá" úáùçð ïëìå

ìù ïéîä åúåàî åéìò íéçøåîù ,øáãì òãåé åðéàù ÷åðéúì ïúåðä ìò ìùî ïàëì ì"æç åëéîñä ,åæ
ìäà J Làáä íìåò úðúî ïéòî "úáù" àéä äçéøîä .äðúî åì åðúðù òãú åîàù éãë äðúîä

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,á÷òé

שמה ושבת גנזי בבית לי יש טובה ïéîàîמתנה úáù é"ò àìà ?éæðâ úéáá à÷åã òåãîN J
åéìò ïåãà àåäå íìåòä úà àøá 'äù íãàä,úáùá ø÷ùî åððéà õøàä íò åìéôà ïëìå :è÷ìîä úôñåú)

(àøåðèøáå í"áîø ùåøéô à"î ã"ô éàîãá äðùîíéîù úàøé àìà åøöåàá ä"á÷äì åì ïéàù ïåéëå
ãáìá(á"ò âì úåëøá)äãåú éîçì ;á÷òé ïåéò J Líù àéä "úáù" íâ ïëìåøúá éèå÷ì"á àáåî)

("éèå÷ì

שמה ושבת גנזי בבית לי יש טובה íøèמתנה øùàë "äáåè äðúî" äì àø÷ ãöéë ò"öN J
äì àø÷ àìà ?ìàøùéì äúåà ïúðïëì .äëøò ìãåâ øéëî ä"á÷ä ÷øù åæ äðéçáî "äáåè äðúî"

J Låì ïúåðä ìù äáèää ìãåâá øéëî åððéà ÷åðéúä íâ éë ,÷åðéúì øëë ïúåðä ìò ìùî åìéùîä
"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,øæòéìà èå÷ìé

שמה ושבת גנזי בבית לי יש טובה "äðúî"מתנה úàø÷ð äîöò äøåúä íâ éøä ò"öN J
"äðúî øáãîîå" áéúëãë(à"ò ãð ïéáåøéò)ïåéë àìà ?"äáåè äðúî" àø÷éúù úáù ìöà ùé äîå

J Läáåè äðúî àéä éàãå ,øëù ìá÷é ãåò äæ ìòå ,íéâåðòúá úåáøäìå úåúùìå ìåëàì äåèöðù
"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,ùôð âðåò

לגלויי עביד לא שכרה úðúéðמתן àéäå ,àáä íìåò ìù úáù íöò àéä "äáåè äðúî"N J
àáä íìåò úåäîá íéðéáî åðà ïéàù íùëå .áåè øëùë(æ"ä ç"ô äáåùú 'ìä ,í"áîø)åðà ïéà êë ,

à"ùøäî J Läæ øëùá íéðéáî

לגלויי עביד לא שכרה éãö÷מתן éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J('ä úìéçú úáù 25 'à)

יקירא אלבישייהו 1מילתא 'à úåãâà ,ì"øäî J Låéðéòá ø÷é àåä ,íãàì êééùä øáãN J

הכי? רב אמר יקירא, אלבישייהו äçéùמילתא çù àì áø éë àãñç áø ìù åúåàìôúäN J
äìéèáòã 'ìä ,í"áîø)(ã"ä á"ô úåóåñ ,òãéåäé ïá J Låìù äøéîà ìëî äøåú øáã ãåîìì ùé ïëìå

éì àôéãò àúééøúá ä"ã
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הבנים בין בנו אדם ישנה אל 226לעולם 'à ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(â ,íåìù)øáëù ô"òàN ;
J Läìåãâ àéä íâù äáéñ íéëéøö ìåãâ äë êìäîì íåøâì ìáà ,íéøöîá úåìâä úøéæâ äøæâð

;1 'à úåãâà ,ì"øäî

הבנים בין בנו אדם ישנה אל ì"øäî,לעולם J L"íéñô úðåúë åì äùòå" íéìîá æîøð äæN J
â ,æì úéùàøá ,äéøà øåâ(åè à÷ñô ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî)

סלעים ב' 1משקל 'à úåãâà ,ì"øäî J L÷ìåçî øôñî àåä íéúù øôñî éëN J

למצרים אבותינו וירדו הדבר נתגלגל וכו' מילת סלעים ב' משקל ô"òàNשבשביל J
íäù íéøöîì à÷åã åìâìâúð åàèçù äîá ìáà ,íäì àì õøàá úåìâ íäéìò øæâð éëä åàìáù
àåä äáòåú éë ,íçì íéøáòä úà ìåëàì íéøöîä ïåìëåé àì éë" ãò øúåéá ìàøùé úà íéàðåùä

"íéøöîì(áì ,âî úéùàøá)á÷òé ïåéò J L"ìàøùé éðá éðôî åöå÷éå" ãò

קרובה שישיבתה ëעיר ,èé úéùàøá ìò ,äéøà øåâ ,ì"øäî J(åë à÷ñô ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî)

שנים כ"ו ïàë?שלוותה äæ èøô øéëæä äî íåùî ò"öN Jééç úùøô ,ç"ðàøäî úåùøã ïééò
òãéåäé ïá J Låéìò óéñåäì ùéå .äøù

Eàé óã

הכנסת מבית גבוהים שגגותיה עיר åàìåכל ,íâô åðéà äáåâä åúåàá íä íàù òîùîN J
øéò ìë ä"ã òãéåäé ïá J Làåä éëä

אלהינו" בית את ט)"לרומם ט, úåãâà(עזרא ,ì"øäî J Léîùâä ìò íîåøúî éîùâ éúìáäN J
2 'à

נכרי תחת ולא ישמעאל כלומרתחת ביותר", רשעים שהיו האדומים "הם רש"י: (פירש
חברהנוצרים) תחת ולא נכרי תחת הפרסים"), מבני "אומה רש"י: éîìùåøé,(פירש ïééòN J

äãåáòéùî äù÷ ìáá ìù äãåáòéù êë ,äðéáìä ïî äù÷ ïáàäù íùëù êãîìì" :â"ä ã"ô äëåñ
úåîáéá øîàðä ô"ò úàæ ïéáäì øùôàå ."íéøöî ìù(á"ò âñ)íéøáç éúà" ïðçåé 'øì òãåðùë

ìáð éåâá" àøîâá íù åøîàù åîë .íúåéøæëà ìò òãé éë óìòúä øîåìë "ìôð àâãù ,ìááì
Léøáç ä"ã é"ùø ù"ééò "íéøáç åìà ,"íñéòëà

וכו' נכרי תחת ולא ישמעאל 2;תחת 'à úåãâà ,ì"øäî J Lìàøùéì íéãâðúî éâåñ 'â ùéN J

וכו' נכרי תחת ולא ישמעאל à'תחת ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Løúåé áçøåî ì"ðä ïåéòøN J
52(áé ,äøåú)

ת"ח תחת ולא חבר äùåòתחת ç"ú ìù åñòë ìáà ,æ"äåò éðéðòì ÷ø ÷æð äùåò éåâä éëN J
òãéåäé ïá J Lúåéðçåøá íâ ÷æð

מיעיים חולי ולא חולי הגוף)כל שלימות בענין אזהרה לב(זו כאב ולא כאב כל (זו;
בשני) שיתקנא או לשני, לעזור עליו רע לבו יהא שלא לחבירו אדם בין מיחושאזהרה כל ;
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הראש מיחוש כוזבות)ולא דיעות רעה(לענין אשה ולא רעה כל העצבות; מדת לענין (זו
הפגמים) כל éèå÷ì"המולידה øúá éèå÷ì"á àáåî ,òùåäé èå÷ìé J

וכו' מיעיים חולי ולא חולי äìçîá,כל ïéãä úãî åæéà íãàá åá òâô íàù ãîìì àáN J
íäù äòøå ùåçéîå áàëå éìåç ùéù ïðåáúé éë ,åçåø øáùéú ìáå ïðåìúé ìá ,äòø åà ùåçéî ,áàë

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,äãåäé úçðî J Lïàë èøåôîëå ,ìáåñ àåäù äîî íéòåøâ øúåé

רעה אשה ולא רעה äîìכל ãåòå ?åìéçúäù åîë "äùà úòø" íéìî øãñ åøîà àì äîìåN J
àì íåìë ãåòå ?"äøî äùà" åà "äù÷ äùà" àìå "äòø äùà éîã éëéä" åøîà á"ò âñ úåîáéá
ïá J Lúåùéà éðéðòá òø äìòáì úîøåâù éîì ïàë å÷ééã àìà ?"äòø äùà" àéä äî ìëì òåãé

äæ éôì àöîð ä"ãå ,äòø ìë ä"ã ,òãéåäé

ראש כאב ולא כאב äכל ,à äéòùé ìò à"øâ J

רשות של àחללה à÷ñô ,úåùø :êøò ,êåøò J Líãà éðá ìò úåìéìò íéìéìòîùN J

רשות של 2חללה 'à úåãâà ,ì"øäî J Lúéîùâ éúìá äìòî ùé êìîì éëN J

חלום תענית øN÷יפה Jíåé åà ,óøùðù äøåú øôñ äàø íà ;úåîåìç 'â ïî ãçà íìç íà
.ïåàâ éàä áø íùá ,íéðåàâä øöåà J Lúåøùåð åéðéù åà åúéá úåøå÷ åà ,äìéòð úòá íéøåôëä

çôø 'éñ ç"åàì "óñåé úéá"á àáåäå(åì øôëúð äæáù äå÷î éë ,åì àåä âðåò éë àåä úåðòúäì øúéääå)

ביום øåæçéåובו íäá ùôçéå åéùòîá øåòéå áåùéù éãë" íåìçä úéðòú úìòåú øàáî í"áîøN J
"äáåùúá(á"éä à"ô úåéðòú 'ìä)äçãé íà ìáà .åéìò íé÷æç íåìçä éîùø ãåò ìë àéä úìòåúä .

,äáåùúì éòöîà íà éë äðéà íåìç úéðòúù äæî åðãîì .íåìçä íùåø âô øáë ,øçà íåéì íåöä
è÷ìîä ì"ð J Léåôöä éðôåâä òøä òøåàîä úà ìèáì úåøéùé úìòåô äðéàå

ביום ובו וכו' לנעורת כאש לחלום תענית åàיפה ,äìéìá äðåîîä êàìîäù áåè àì éëN J
óã ,åë øòù ,çìùéå ,÷çöé úãé÷ò J Lãéî åìèáì ùéå .äðèù åéìò áåúëé ,íåéá äðåîîä êàìîä

à"ò ãø

בתורה) לא(העוסקים יוחנן ר' אמר לתפילה. מפסיקין ואין שמע לקריאת מפסיקין
מפסיקים אנו כגון אבל אומנותם. שתורתם וחבריו יוחי בן שמעון ר' כגון אלא שנו

ולתפילה שמע éñôäìî÷לקריאת øåèô ùé åìàì òåãî ?íãàì íãà ïéá ìãáää äî ò"öN J
åððéàù ãò êë ìë äá ÷åáã àåäù éî ìöà äðåù äøåúä úùåã÷ íöò àìà ?äìéôú øåáò íãåîéìî
úåòéá÷ ìë ïéá ìãáä ùé êë éë ïéáäì åðéìòå" .øúåéá íéçøëää íéøáãì íà éë äãåîéìî ÷éñôî
äøåúä çë ÷æçéå ìãâé ïë ,úåëéàáå úåîëá úåòéá÷ä ÷æçúå ìãâúù ìëëå .éñçé ïôåàá úåòéá÷å
â"ç ,à"ëùú ,çöð 'öåä ,øùé øéàî äùî áøä éãéá êåøò ,"åìòôå åééç ,íééç õôçä" J L"äáù

àìúú 'îò

Eáé óã

החולה את לבקר é'הנכנס ÷øô óåñ 64 ìàøùé çöð ,ì"øäî J
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Eá"ò áé óã

לבוא קרובה ורפואה מלזעוק, היא åðììôúä,שבת àìå åð÷òæ àìù ïåéë ,íãà øîàé ìáN J
à"ùøäî J Làôøúé ,äîöò úáù úåëæá àìà ?äìåçä àôøúé ãöéë

לבוא קרובה ורפואה מלזעוק, היא äæáåשבת ,åéúåðåò ìò åì ïéìçåî úáù øîåùä éëN J
íâå .ïéãä úãîì ú÷úîîä íéîçøä úãî àéä éë "íçøúù àéä äìåëé" íøîàî ïëå .àôøúé åîöò

ìàøùé ìò íéãéòî úáùäå ä"á÷ä(úáùá ïéìéôú íéëéøö àì ìàøùé ïëìå)á÷òé ïåéò J L

לבוא קרובה ורפואה מלזעוק, היא ìòשבת ììôúäì íãàä ìò äáåç ìåç éîéáN J.åéëøö
åéëøö ìò ììôúäì øåñà úáùá ìáà .íéîù ïî åúåà íéàôøî ïéà ,éåàøë ììôúî åðéà äìåçä íàå
åäæå .ììôúä àìù úåøîì åúåà åàôøé ïëìå ,íåé ìù åãåáë úîâåôä úåáöò êëá ùéå ,íééèøôä

íéä ééà J L"àåáì äáåø÷ äàåôø" ïëìå ,"÷åòæìî àéä úáù"

Eá"ò áé óã

ארמי בלשון צרכיו אדם ישאל íéðåàâä"אל øöåà" J(ïéåì ïéîéðá 'ø è÷éì)á"é óã úáù ìò
íéøéúîå åðúééâåñáù ì"æç øîàî ìò íé÷ìåç íéàøåîà äáøäù ãåîìúäî úåçëåä ïàë àéáî

úéîøàá ììôúäì

ארמי בלשון צרכיו אדם ישאל íéëàìîä.אל òåéñ é"ò úåìåò úåìéôúäù ,ì"åçá øåîà äæN J
ïåùìá íâ øúåî àìéîîå ,íéëàìîì íéëéøö ïéà ,äøéùé äçâùäá "äá êéäìà 'ä éðéò"ù é"àá ìáà

ìåàù éøáã ,ïäàæðúð ìåàù óñåé 'ø J Lùãå÷ä(èì÷ 'îò ,åøôñ óåñá)à"ò àé äðùä ùàø úëñîáåN .
íäîò åìòä íéëàìî úåîù" á"ä à"ô äðùä ùàø éîìùåøéä ìò "íéîëç ãåáë" éøáã åðàáä
úåîù" ïéðòáå .øùåé éöéìîì íéëéøö åéäå ,íéîìåò ïåãàì øéùé øù÷ íäî ä÷ñôåä éë ,"ìááî
'îòá íéöåøéú 'â ;66J77 ,úøùä éëàìî úçéù ,÷åãö 'ø éøáã ïééò "ìááî íäîò åìòä íéëàìî

;77 ,75 ,73(226 ,224 ,221 'îò íéöåøéú 'âå ;215J227 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

במשנה לכן המלקט: א)תוספת משנה ז פרק מותרים(סוטה, וכו' ושמע וקריאת תפלה כי מפורש

ובגמרא המשנה. נכתבה שם כי בא"י מדובר שם אלא רבים. לבין יחיד בין חילקו ולא לשון. בכל

בבבל. מדובר שלנו

ארמי בלשון צרכיו אדם ישאל úéîøà,אל íéëàìîä íéðéáî éàãå :ø÷é ïá äãåäé 'ø íùáN J
äìéôú éàãåáå .äøåú ãåîìì åàåáé àìù åùùç ãåòå .ùãå÷ä ïåùì íòä åçéðé ïô ì"æç åùùç àìà
ãô÷ 'éñ ,íéòã íéîú ,ã"áàø J Lúéîøàá óà úòîùð ,äìåãâ äðååëá åà ä÷òöå äòîãá úøîàðä

ארמי בלשון צרכיו אדם ישאל ãéçéáאל àä å÷ìéç ,à"ò âì äèåñá äìéá÷îä àéâåñáN J
íéëéøö íðéà íéáøå ,íéëàìîä é"ò úåëæ úöéìî êéøö ãéçé .øåáéöá àäò"åù ÷ñô ïëå .é"ùø ù"ééò)

(òá÷ äæî åùòé àìù "äøåøá äðùî" ù"éòå ã óéòñ à÷ ç"åàúøéîàì åéëøö úù÷á ïéá íé÷ìçî ùéå .
äìäúå çáù(÷åìéç ãåò 'ã óéòñ ò"åùá ïééò .à÷ 'éñ ç"åàì óñåé úéáá åàáåä ,ù"àøäå äðåé åðáø)L

ארמי בלשון צרכיו אדם ישאל ùåøéôåאל ,íãàä éôá øåâù åðéàå ãàî øæ éîøà ïåùì éëN J
,ìéðåìî ïäëä ïøäà 'øì íééç úåçøåà ïëå ,ïàë éøéàîä J Líãàä ìù íééùôðJúåçåë íä "íéëàìî"

è"é ÷"ñ ù"÷ 'ìä
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ארמי בלשון צרכיו אדם ישאל åàאל ÷ø àéä ïåùìäù ïåéë .ò"öN Jäî òéáäì éðåöéç ïô
ïàë æøæì íéîëç åàá àìà ?éîøà ïåùìáù äìôú øéáòäì íéëàìîä åáøñé äî íåùî ,áìáù
äìåç íãà íðîà .úéîøàá êééù àì äæå ,úåðåëð úåöéìîáå øåãéñä úåîéìùá äìôúä ïåðâñ øãñì
,çð øòù ,åö úùøô ,÷çöé úãé÷ò J Lúéîøàá åìéôà ìá÷îå åéìò ñç 'ä ,åéðåéòø øãñì åì äù÷å

á"ò æè óã

ארמי בלשון צרכיו אדם ישאל úøáåãîäאל äôùá ììôúî íãàä øùàë éë íéøáãä úðååëN J
ïåùìá ììôúé íà ìáà .íéòðëð íéëàìîä ïéà ïëìå .úãçåéî äðååë éìá úåì÷á íéìî ììîî àåä

áúåëä J Lúòîùð åúìéôú æ"éòå äìåãâ äðååë êëì ùåøã ùãå÷ä("á÷òé ïéò" è÷ìî).

וסופי תיבות ראשי מערכת יש לנו סידרו הגדולה כנסת שאנשי שבמלים שכן כל המעתיק: אמר

לועזית בלשון חסר זה וכל גדולות. ישועות להביא המסוגלות מסויימות וגימטריאות תיבות

ארמי בלשון צרכיו אדם ישאל ìùאל ãîòî úåðåùìä øàùì ïéà ùãå÷ä ïåùìî õåç éëN J
67 'á úåãâà ;3 'à úåãâà ,ì"øäî J L"ïåùì"(âì óã äèåñ ìò);

ארמי בלשון צרכיו אדם ישאל úøàôúאל ,ì"øäî J Lúåðåùì øàùá íéðéáî íéëàìî ïéàN J
45 ,ìàøùé(âé ÷øô)

ארמי בלשון צרכיו אדם ישאל úáùçðאל äðéàå ,íìåòä úåàéöî ììëî úàöåé úéîøà éëN J
ãð ÷øô ,238 íùä úåøåáâ ,ì"øäî J Lïåùì íéòáù êåú

ארמי בלשון צרכיו אדם ישאל äîåãאל úéîøà éë .úåðåùì øàù ïëù ìëå úéîøà åøéëæäN J
àáø äéìà J Lúéîøàá ù÷áìî òåðîì ùé ë"ôòàå ,ùãå÷ä ïåùìì úö÷îá(à÷ 'éñ ç"åà ò"åù ìò),

.úåôù øàùá øéúîå ÷ìåç ù"àøäå

ארמי בלשון צרכיו אדם ישאל "êéøáאל ïåâë ,úéîøàá íéù÷áî åðà íéðåðçúá éøä ,ò"öN J
ïá ò"òå òãéåäé ïá J Là÷ 'éñ óåñ øåè êë ìò äðòå ,äáåùú éîé úøùò ìù úåçéìñå "äéîù

òãéåäé(.âì óã äèåñ ìò)

ארמי בלשון צרכיו אדם ישאל äîëçאל êùî J(áé ,àé íéøáã)

ארמי בלשון מכירין השרת מלאכי àìשאין ÷øô à"ç ,éç ìë íà ,úåøîàî 'é J

ארמי בלשון מכירין השרת מלאכי שאין לו, נזקקין השרת מלאכי ìãáääאין äîN J
åäéìà ïéò J Lúåðåùìä éúù ïéá

דוי" ערש על יסעדנו "ה' שנאמר החולה את סועד ששכינה ד)מניין מא, J(תהלים
åäéìà ïéò J Lùøãîä ô"ò "éåã" úìî ùåøéôN

חו של מראשותיו למעלה éøéàîäלהשכינה J

חולה של מראשותיו למעלה úàשכינה æøæì åù÷á éë úéîøà ïåùìá äìéôúä åðéâ ì"æçN J
.íéäìàä éðôì ììôúäì íàåáá äðåùì úåîéìù åòãéù ãò äîëçå äøåú úòãì åìãúùéù íéùðàä
äìåç ùéù íå÷îá íðîà .íéøòðäå íéùðä êøãë æòìá íéììôúîä úåèåéãäë íîöò åîéùé àìå
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,÷çöé úãé÷ò J Lïåùìä ïåøñç ìò 'ä ãéô÷é àì ,åãòñìå åúåà ïåæì åéúåùàøî äìòîì äðéëùäù
á"ò æè óã çð øòù ,àø÷éå

חולה של מראשותיו למעלה àìשכינה ,æî úéùàøá ,äéøà øåâ ,ì"øäî J

החולה את זן שהקב"ה åøîàמניין êëå ,ìåëàì êøåö ùéâøî åðéàå òáù ãéîú äìåçä éëN J
"äéúðéæ äéúùéà"(á"ò ç÷ ïéøãäðñ)éáö øåà ,åáîåâ éáö áøä J L(î óã íéøãð ìò)

חכמים דברי גדולים ùøôääכמה àìà ?"øðä øåàì àø÷é àì" áåúë àúééøáá íâ éøä ò"öN J
äðùîáù íäéðéá(àé óã)àúééøáá ìáà .ìåùëîì íå÷î åðúð àì ïëìå ,øåñéàä íòè åðúð àì

à"øâä íùá ,úåéç õ"øäî ïåéìâ J L"äèà àìå àø÷à éðà" øîåì åì åîøâ "äèé àîù" åôéñåäù

חכמים דברי גדולים äëøá,כמה úôñåú J Lúåçëåä úôñåú íò à"øâä ìù ì"ðä ïåéòøN J
øîàú íäéìàå ä"ã ç ,æé àø÷éå

הנר" לאור יקרא "לא שאמרו חכמים דברי גדולים "éðôîכמה ì"æç éøáã ô"ò äðååëäN J
"íìåòä ìåãâ ïäá ìùëðå ïîòè åìâúð úåàø÷î éúù éøäù ?úåöîä éîòè åìâúð àì äîïéøãäðñ)

(êìîä äîìùá øáåãîå ,á"ò àëåðúð àìå "øðä øåàì àø÷é àì" íúñ øåñéà åøîà åðúðùîá äðäå .
íéîëçä ô"ò âäåð äéä íàù ìàòîùé 'ø øòèöäå ."äèé àîù" íòè åôéñåä àúééøáá ÷ø .íòè

úáù ìò à"øâä øåàéá J Lìùëð äéä àìå ,ì÷äì åúòã ìò äìåò äéä àì ,ãáì äðùîáù

"כמה הגירסא ושם ישמעאל ר' על זה סיפור הביאו כאן בירושלמי והרי רפאל" "תורת והקשה

הנר לאור יקרא לא שאמרו חכמים דברי יטהגדולים המשנה?שמא לשון ולא הברייתא לשון והיא ,"

דלישנא אשגרתא סופר, טעות הם שבירושלמי יטה" "שמא תיבות כי העיר חיות מהר"ץ גליון אלא

ישראל")מהבבלי ב"מאור יוסף עובדיה ר' כתב .(כן

שמנה חטאת óéñåäאביא äîìå ?"øðä úà éúéèä ìàòîùé éðà" ïåøëæì áåúëì éã àì äîìN J
ì"ð äæìå ä"ã ïëå ,áúëå ä"ã òãéåäé ïá J L?"äðéîù" úìî

שמנה חטאת åìéàëאביא åéìò íéìòî úàèç úùøô àøå÷ä íðîà éë ?"äðéîù" à÷åã äîìN J
,ìòåôá úàèç àéáäì éåàø ."äùåçë" úàèç àéä ìáà ,"åðéúôù íéøô äîìùðå" ,úàèç áéø÷ä

íééç ïá øáç J Läðéîù àéäå

שמנה חטאת ðåìùëאביא ìò äøúé äîùà ùéâøé êë ,àèåçä íãàä úìåãâ éôë éëN Jàéáîä .å
äðéîù àéäù äîäá àéáé äøåúá ìåãâäå .äáø÷äì äîäá ùåëøì éãë äàöåä àéöåäì êéøö úàèç

"àðçéù àìîâ íåôì" .ø÷åéá øúåé åì äìåòù øúåéá(à"ò æñ úåáåúë)è÷ìîä ì"ð J L

Eâé óã

וכו' ידייהו אבי לאחתיה להו מנשק הוה רב מבי אתי הוה כי ùéðù÷עולא áåúë àìN J
åøîà ë"ôòàå .äåøòäî äøéúé ä÷çøäë ,äôôë åà ìååøùä øîåìë ,"åäééãé éá" àìà ,ãéä óåâ úà

à"ò æé äøæ äãåáò úëñî ìò ,íééç úøåú J L"øåñà àîìòá äáéø÷" äæ ìò íâ

אדידיה דידיה ופליגא לאחתיה לה מנשק וכו' àâéìôåעולא ä"ã úåôñåúä úáåùú ïééòN J
øîà àìåò ãöéë ,à"ò æé äøæ äãåáò ìò à"ùøäî ïëå ,äéãéãà äéãéã àâéìôå ä"ãá ïëå ,úãô 'øã
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ãöéë ,"íéîù íùì ìëä" à"ò áô ïéùåãé÷ ìò à"áèéøä éøáãá ïëå .åîöòá âäð ïë àìå äëë
(à"ò æé úåáåúëá)Låéôúë ìò äìëä ç÷ì

תקרב לא לכרמא סחור, סחור נזירא! אמרי, לך לך ãåòáמשום ,óãä ãöá ïåéìâ ïééòN J
à÷åã åøçá äîìå .äøåúì âééñ úåùòì éãë ,øéæð ìù äæ ìùî à÷åã ì"æç åøîà úåîå÷î äùù
åéìò äøñà äøåúäå ,ïééäî øæðúä ÷ø àåäù ,âééñ úåùòì äøåúä äãòéé åá éë ?øéæðä ìù àîâåã

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,åäéìà éøáã J L'åëå âæå íéðöøç

תפילין נוטלת אשתו íúåàוהיתה çéðîä éîé êéøàäì íúìåâñ éøä éë ,ïéìéôú à÷åãN Jéë)

(à"ò ãî úåçðîì ì"øäî øåàéá ,íãà ìù åúåéç íùù ,áìäå çåîä ãâð íäãåò ;3 'à úåãâà ,ì"øäî J L
"åäéìà ïéò" øåàéá ïééò

הרבה וקרא הרבה òãéåäéשנה ïá J L"äáøä àø÷" éðôì "äáøä äðù" áåúë äîìN J

הרבה וקרא הרבה äðùî,שנה ë"çà ÷øå àø÷î ãåîìì íãå÷ íéëéøö éøäù øãñä êåôéä åäæN J
à÷ñô à"ô úáù ,äéà ïéò J Låúåãìéá àìå ,úåøâá úåðùá äøåú ãåîéì ìéçúäù íãàá øáåãî àìà

äð

הרבה וקרא הרבה ïúðשנה 'øã úåáàá éë ,ãåîìúá äéä íéñéôãîä ùåáéù éë øùôàN Já"ô)

(á à÷ñôäáø åäéìà éáã àðúá ïëå(å"è ÷øô)è÷ìîä ì"ð J Läáøä äðùå äáøä àø÷" àñøéâä

Eá"ò âé óã

ליבוניך äëúבימי 'éñ ù"áéø ú"åù J

ליבוניך ÷ãöבימי 'éñ ã"åé ,øôåñ íúç ú"åù J

הואי חדא òâîמטה úàîåè éðôî ,íéîé 'æ øåáòë äìáèù ïåéë àìà ?äæá äòè ãöéëN J
â øéîçäì êøåö ïéàù áùç ,íéìëàîìòãéåäé ïá J Lùéîùú úòéðîá åì éã àìà äòéâðá í

לתורה פנים נשא àéäלא ,äøåúì âééñ úåùòì åéìò ìèåî äéäù ç"ú åúåà ìò áñåî äæN J
ï"áîø J L"íéðô" úàø÷ðäâéùä "øúñà úìéâî" ù"ééò .â"ðù ú"ìî ,í"áîøì úååöîä øôñì úåâùäá)

(ïìäì à"øâä éøáã ïééò .ç"ú åúåàì íéðô àùð àìù ä"á÷ä ìò øáåãîù ,åéìò

לתורה פנים נשא åîëåלא "äøåúì íéðô àùåð" àø÷ðä åäæ äøåúì âééñ äùåò íãàä øùàëN J
íäå 'úëøáå úòáùå úìëàå' äøåúá íäì éúáúëù ?ìàøùéì íéðô äùà àì éëå" ä"á÷ä øîàù

"äöéáë ãò úéæë ãò íîöò ìò íé÷ã÷ãî(á"ò ë úåëøá)íâù äãî ãâðë äãî íäì ããîù òîùîå
äøåúì íéðô íéàùåð íä íäìù àøîåçá(úîãå÷ä äøòäá ï"áîø éøáãëå)àì" ÷åñô äàø äæ ãéîìúå .

"äåøò úåìâì åáø÷ú(å ,çé àø÷éå)øúá éèå÷ì J Lúçà äèîá äáéëùá íâ øéîçäì íéðô àùð àìå
à"øâä íùá ,éèå÷ì

לתורה פנים נשא ìàåîùלא éðéò J

הצרות את מחבבים Jשהיו Lä"á÷ä ìù åçáù øéëæäì íäéìò áéáç ñðäå ,íäî íéìàâðùN J
é"ùø
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הצרות את מחבבים ééçùשהיו íùë àìà ,é"ùø ùåøéôë òîùî åðéà ïåùìä èùôN Jíãà á
äòøä ìò êøáì áééç êë äáåèä ìò êøáìäòøä éë" :á óéòñ áëø 'éñ ç"åà ò"åù ïåùìë :è÷ìîä øîà)

àåä åæ äòø úìá÷áù àöîð ,íùä åéìò øæâù äî äáäàî ìá÷îù ïåéë ,íúáåèå íúçîù àéä íùä éãáåòì

("åì äçîù àéäù ,íùä úà ãáåòà"ùøäî J L

הצרות את מחבבים åìשהיו ïéàå åîìåò ìáé÷ øáë ,ïéøåñé àìì íåé 'î åéìò åøáòù éî éëN J
àáä íìåòì ÷ìç(á"ò æè ïéëøò)á÷òé ïåéò J Lïéøåñéä ìò åçîù ïëìå

הצרות את éãö÷מחבבין éøô ,÷åãö 'ø J L?"ïéááçî" ïåùì øîåì øùôà ãöéëN Jäëåðç 150 'à)

('æ

לכתוב באנו òãéåäéשאם ïá J L?"úåøéãú" é"ùøá äìîä ùåøéô äîN J

באזמל מרגיש המת בשר åéìòאין åøùá êà" àåä ùøåôî àø÷î éøäù úåù÷äì ùéù äîN J
áàëé"(áë ,ãé áåéà)ä÷ìç ìëå" ù"îâ ,äúçùä ïåùì àåäù àøæò ïáà à"ø éøáãë àåä ùåøéôä

"íéðáàá åáéàëé äáåè(èé ,â á"ìî)'ø ïåàâä J Líéùéâøî íðéàù íéøáãì ìàùåî ïåùì àåäå
ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò

החי בבשר ãîכמחט 'îò ,úåàéâ õ"éøä úåëìä J L?äéì úôëéà äîå ùùåç äî éðòä úîäN J
(ó"éøä úôå÷úî)ãñåî 'öåä ,é÷ñðàôéöù ìàøùé áøä ,"úåáåùúä úåøôñá ìàøùé õøà"á àáåä

äò 'îò à"ç ,÷å÷ áøä

החי בבשר כמחט למת רמה קשה וכו' באזמל מרגיש המת ìòאין ãéñ íéùì øúåîN J
ùø úåáåùú J Lùéâøî úîä øùá ïéàù ,øòö ïàë ïéàå ïåéæá ïàë ïéà éë ,úîä;èñù 'éñ à"ç à"á

מיניה נוצרת שהיא רמה שונה וענה רמה" "קשה המאמר מסיום רשב"א דברי על הקשו [אבל

שיוסף ממה ראיה והביא בסיד. לא אבל מרגיש, המת כן בזה דוקא ולכן שמים מן עונש והוא וביה,

כאב] ירגיש שמא חשש ולא יעקב, את תפדחנט סי' ח"א רדב"ז, שו"ת –

החי בבשר כמחט למת רמה øùáäקשה øòöá àìà ,øèôðä ìù ùîî åôåâá øáåãî àìN J
úåãâà ,ì"øäî J Låðéðôìù øùáä ìò øáåãîù íéðéáî íéùôèäå .íéúîä úééçúá ãåîòì ãéúòù

á"ò âé úáù ìò úåéç õ"øäî ïåéìâ ò"ò ;83 ,3 'à

החי בבשר úìáàúîכמחט ä"ã à"ò áð÷ úáù ìò à"ùøäî J

החי בבשר á÷òéכמחט úåáù ú"åù J(æö 'éñ á"ç)íéèå÷éì ,øôåñ íúç ú"åù ;(å ÷ìç)úìéçú ,
æì 'éñ

החי בבשר כמחט למת רמה øùáìקשה àìå ,åìååéðá äàåøä úîä ìù åùôðì àåä éùå÷äN J
íéãéñç øôñ J Lùéâøî åðéàù úîä(âñùúú 'éñ)áåè íåé úåôñåú ;(æ äðùî á"ô úåáà)íéðåéò ïééòå ;

óñåé äéãáåò 'øì "ìàøùé øåàî"á äæá íéáø

באזמל מרגיש המת בשר אין נפגע; שוטה á÷òéאין 'ø J Líéìùî éðù íéëéøö òåãîN J
á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà

שמן גרבי מאות ג' לו à"ùøäîהעלו J Làîæåâ ïåùìN J
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Eåè óã

ערום תורה ספר Jהאוחז Líù áø÷úäì íãàì éåàø ïéàù øáãì áø÷úîù éðôî äàîåèäN J
3 'à úåãâà ,ì"øäî

ערום תורה ספר ãהאוחז ,â ïéã øå÷ç ,úåøîàî 'é J

ערום תורה ספר íìåòáהאוחז ÷ø åøëù åì åðúé ,äãåáë éôì äåöîä íéé÷î åððéàù ïåéëN J
J Làéää äåöîäî íåøò åôåâå ,äåöîä äúåà ìò åøëù ìá÷ øáëå ,øá÷ðå úî øùàë ïëìå .äæä

íåøò àìà ä"ã ,á÷òé ïåéò

ערום תורה ספר òãéåäéהאוחז ïá J L?íåøò "øá÷ð" øîåì å÷ééã òåãîN J

ערום תורה ספר øåàהאוחז J Láåúëä ìà ùåáì àéäù ,ô"òáù äøåú ãåîéì àìì øîåìëN J
øùéä

ערום תורה ספר íåøò,האוחז øá÷éù óåñ .úåãåñ äá ïéàå äèåùôë àéäù ïòåè øîåìëN J
èå÷ìé J Lùåáì àìì íåøò íãà åîë ,íìåë éðéòì åìâúéå åéúåðåøñç øéúñäì ìëåé àì øîåìë

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,òùåäé

ערום תורה ספר àììהאוחז íåøò åîöò àåä æçåàä íãàäù àìà øôñä ìò åùåøéô ïéàN J
ò"òå .äéìéàî äùðî 'ø íùá ,ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Lùåáììò ìàøùé øåàî

äìéâî(.áì)

Eæé óã

תקניטני òãéåäéאם ïá J L?åúåà èéð÷îù éðôî ìàøùé ìë ìò äøéæâ øåæâéù øîàé ãöéëN J

שמאי של גזירות לי"ח הסכים לא למה ãåîòìהלל, åìëåé àì ìàøùé áåø íàù øîàN J
,íéãéñç øôñ J Líéé÷ì ïéà äøåúä øàù íâ ïë íîéé÷ì ïéà åìàù åîë úåéøáä åøîàé ,úåøéæâá

çöø 'éñ

חרב àנעצו ÷øô ,äúëéøòå äðùîä ãåñé ,úåéìâøî ïáåàø 'ø J

העגל בו שנעשה כיום íéøåëá"קשה úçðî" íùå ,ç à÷ñô óåñ à ÷øô úáù ,àúôñåú J
ú÷åìçîä éðôî ,'â õåøéú ,óãä ìò ñôãðä

העגל בו שנעשה כיום ùáãקשה úåøòé J(æ"é ùøã èðø 'îò ,á"ç)

עכו"ם של ביין óåñáהחמירו ñôãð 56 úååöîä ìò äùøã ;31J33 'îò ,äåöî øð ,ì"øäî J
"äìåâä øàá"

Eàë óã

דמערבא בריחי דיונה, åקקיון ,ã äðåé ìò à"øâ J
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מאליה עולה "äðúîשלהבת ïëìå ,êë ìë àúúìã àúåøøåòúà éìá 'ä úãåáò ùé úáùáN J
"éæðâ úéáá ùé äáåè(.é úáù)úåáçø ÷"îäéá ìù úåðåìç ,íìåòì äøéàî äøåðîä ùã÷îá ïëå
íéðôá úåøöå õåçáî(å ,äåöú àîåçðú)íééñî äáå ÷éìãî äðîî ,éáøòî øðå(:áë úáù)÷åãö 'ø J L

;æî 96 ,äìéì éñéñø ,ïäëä(113 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

דינקותא íãàäùגירסא ìëë íâå .øúåé úèì÷ð äøåúä ïëìå ,àèç åá ïéàù äô ìáä àåä éëN J
á÷òé ïåéò J Läèéì÷ä øúåé äùìç ,àèç øúåé åá ùéå ï÷ãæî

דינקותא ùãç"גירסא øééð ìò äáåúë åéãì ?äîåã àåä äîì ãìé ãîåìä"N J(ã ÷øô úåáà).
è÷ìîä ì"ð J Løúåé äáåè äèéì÷ä ,íéã÷äù íåé ìëáå

והולך פוחת שמאי 163בית ,äìéì éñéñø ,ïäëä ÷åãö 'ø J(åð à÷ñô),(187 'îò ,äëøá øä 'ãäî);
÷éãö éøô(å"è äëåðç 167 'à ,'ç äëåðç 151 'à)

והולך פוחת שמאי ïîùäבית úéðéîù øðäî øñçðù ïåéë àìà ?éàîù úéá úøáñ äúéä äîN J
àîòè ä"ã òãéåäé ïá J Líéîéä øàù á"åéëå ,äúåçô úåîë ìò éðù ìéìá ñðä äéä ,ïåùàø ìéìá

ù"áã

הנכנסים ימים íéîéכנגד åáø÷á øâåàä ,ïåùàøä íåéáù éìàéöðèåôä çë éôì ïã éàîù úéáN J
3 'à úåãâà ,ì"øäî J Lìòåôá àöîðä éôì ïã ììä úéáå ,íéàáä

הנכנסים ימים à÷ñôכנגד æì÷ 'îò â"ç ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J
.áù óã íãøèùîà 'ãäî ;'ð(áùéå 'ô)

דתרמודאי ריגלא דכליא 168עד ,äìéì éñéñø ,ïäëä ÷åãö 'ø J(æð à÷ñô),,äëøá øä 'ãäî)

(192 'îò,175J176 ÷ãö øáåã ;(240 'îò äëøá øä 'ãäî)

חנוכה? îùäמאי êô åàöîù ïéðòä íöò ìò åà ,äîçìîá äìåàâä ìò 'à íåéá ñðäN JJ Lï
éøéàîä

חנוכה? úåéçמאי õ"øäî ïåéìâ J

להיכל יוונים äîçìîá.נכנסו ïåçöðä ìò íà éë ,ïîùä êô ñð íåùî äðéà äëåðç øð úååöîN J
4 'à úåãâà ,ì"øäî J Lïîùá ñð 'ä äùò ,òáè ô"ò äéäù áåùçì úåòèì àì éãëå

גדול כהן של בחותמו השמן çôøפך øîàî ,íéøôà úåììåò J

קבעום אחרת äéðùäלשנה äðùá àìà ?äðåùàøä äðùá øáë úåøåãì åòá÷ àì òåãîN J
òãéåäé ïá J Lúéðçåø äøàä åùéâøä

Eáë óã

חנוכה) לנר יוסף בור ענין סמיכות 169(על ,äìéì éñéñø ,ïäëä ÷åãö 'ø J(æð à÷ñô),'ãäî)

(193J194 'îò ,äëøá øä

חנוכה) לנר יוסף בור ענין סמיכות äîëç(על êùî J(ãë ,æì úéùàøá)
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חנוכה) לנר יוסף בור ענין סמיכות äøåú(על ;à"ò ãñ óã ,äëåðç ïéðò ,øôåñ íúç úåùøã J
ãë ,æì úéùàøá ,äîéîú(ë ÷"ñ)

חנוכה) לנר יוסף בור ענין סמיכות ïëìå(על ,äîà 'ë ïî äìòîì ìò úèìåù ïéòä ïéàN J
ïéà éë äîà 'ë ïî êåîðä øåáá äëåðç øð çéðäì ïéà ïéãä àåä ìáà .äëåðç øð íù ÷éìãäì ïéà
àì ïëì .äîà 'ë ïî êåîðä øåá êåúì óñåé úà íéçàä åãéøåä éë ?ïééðî úàæå .íù úèìåù ïéòä

äæë ÷çøî ìò úèìåù ïéòä ïéà éë íéáø÷òå íéùçð åá ùéù åàøíéàåøù äîì áì íéîù àì øîåìë)

(äìéçú äðååëá åúåàøì åöîàúé ë"àà äæë ÷çøîáíâù ãîìì éãë óñåé úééâåñ ïàëì åëéîñä ïëìå .
"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,òùåäé èå÷ìé J Läëåðç øð çéðäì ïéà äîà íéøùòî äèîì

בו יש ועקרבים úàåנחשים íéùçðä úà íéàåø åéä íàù àèéùô ìáà .íé÷ãñáå íéëøçáN J
ééçá åðáø J Läæë øåáì óñåé úà íéãéøåî äéä àì íéáø÷òä(ãë ,æì úéùàøá)úåðùøôì ãåâéðá äæå)

(ä"á÷ä ìù åúçâùä ìò åëîñù ,äæ ïéðòá á"ò äô÷ óã à"ç øäåæä úàáåîä

בו יש ועקרבים ãëנחשים ,æì úéùàøá ,äéøà øåâ ,ì"øäî J Läùøãä ÷îåòN Jïåëî 'ãäî)

(äì à÷ñô ,íéìùåøé

בו יש ועקרבים åîëנחשים äîøîå úåòø úåãî ùé ,íéî åá ïéàùëå .äøåúì éåðéë íä íéîN J
à"øâ J Líéáø÷òå íéùçð(àé ,æé éìùî)

בו יש ועקרבים äìîäנחשים äáåúë òåãî ïë íàN J(øåáäå)òãéåäé ïá J L?"÷éø"

חנוכה נר נגד מעות להרצות øåàìאסור ùîúùäì øåñà" úéììë ïåùì åøîà àì òåãîN J
àù úåòî úééðî åìéôà àìà ?"øðäòãéåäé ïá J Løåñà ,êùåçä úòá íâ ÷çåãá øåôñì øùô

לאורו אלא הלכו òãéåäéלא ïá J L?"äðù íéòáøà ìë" åøéëæä òåãîN J

בישראל שהשכינה עולם באי לכל âעדות ,ãë àø÷éå ,äéøà øåâ Jà÷ñô ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî)

(â

בישראל שהשכינה עולם באי לכל ùáãעדות úåøòé J('æ ùøã àë÷ 'îò á"ç)

Eâë óã

במצוותיו" קדשנו "אשר úåöîברכה íä éòéáøä ä"ã ,ïåùàø øàá 16 äìåâä øàá ,ì"øäî J

תסור" יא)"לא יז, ויגדך"(דברים אביך "שאל ז), לב, åñôá÷(דברים éã àì òåãî ò"öN J
åäéðá J L"øåñú àì" íãå÷ä

ויגדך" אביך "שאל תסור", "àì"לא ïî íà éë "êéáà ìàù" éðùä ÷åñôì íéëéøö åéäN J
é"ò äéäú äòøëää ,íéîëçä ïéá ú÷åìçî ùéùë ÷ø øîàð äæù áåùçì íéòåè åðééä ãáìá "øåñú
ãåáë J Lïéøãäðñ ïéàùë íâ ãéîú íéîëçì òåîùì ùé àìà .øåñì ïéà íäéøáãîå ìåãâä ïéã úéá

èå÷ì"á àáåî ,íéîëç"éèå÷ì øúá é

תצו מצוה החינוך", "ספר כתב זה מעין המלקט: אמר
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ויגדך" אביך "שאל תסור", "ìàù"לא ,åàì àåä "øåñú àì" éë ,éðùä ÷åñôì íéëéøö åéäN J
åäéìà ïéò J Läùòå íå÷ì æåøéæ àåä "êéáà

ויגדך" אביך "שאל תסור", åñô÷"לא àéáäå äðéù â"ä â"ô úåëøá 'ìäá í"áîøä òåãîN J
"äùòú êì åøîàé øùà èôùîä ìòå" øçà(àé ,æé íéøáã),äëøá úôñåú ,ïééèùôò êåøá 'ø J L

àé ,æé íéøáã

החשד מפני וכו' שדהו בסוף פאה 131להניח ,ïéáùä úð÷ú ,ïäëä ÷åãö 'ø J(æè);'ãäî)

(180 'îò ,äëøá øä

ת"ח בנים ליה הויין בנר íìåòהרגיל úåáéúð ,ì"øäî J Líãàì øéàîä øð àåä ìëùä éëN J
233 ,43 'á(à ,ïåçèá :à ,'ä úáäà);

ת"ח בנים ליה הויין בנר 6הרגיל 'à úåãâà ,ì"øäî J L"æéøæ" åùåøéô "ìéâø" ïéðòN J

ת"ח בנים ליה הויין בנר øåàä.הרגיל éðôì øðä àåä ïë .á"äåòì ïéëîå éîùâ àåä æ"äåòN J
äåöî øð ,ì"øäî J Líéîëç éãéîìú íéðá åéøçà øéàùî ë"àà úåîéìùì äðëä íãàì ïéà êë

29J30

בנר äהרגיל ,á ïéã øå÷ç ,úåøîàî 'é J

ת"ח בנים ליה הויין בנר øùôàהרגיל ìáà .äëåðç øðå úáù øðá øáåãîù ùøéô é"ùøN J
åúéáá äáøä úåøðá ìéâø àåäù íãà ,åèåùôë ùøôìåîë "øéäæä" àìå "ìéâø" éåèéáá åùîúùä ïëì)

("ïéòä úéàøî"á à"ãéçä áúë ïëå .ïàë íéøëæåîä íéðéðò øàùáäøåú ãåîìì åìëåé åéðáù éãë åúðååëå
á÷òé ïåéò J Lç"ú íéðáì äëæé ,íøåàì

ת"ח בנים ליה הויין בנר éôהרגיל ìò àìà ?ç"ú äéäé åîöò àåäù åúåà åëøá àì äîìåN J
÷å ,øðä úà ä÷éìãîä àéä äùàä áåøLäéðáá äúåà åëøá ïëìå ,ç"ú äéäú äîöò àéäù øîåì äù

àáø äéìà íùá ,óñåé óðò J

רגילחזא טובאדהוה ùîúùî,בשרגא íùù úéáä éøãç ìëá úåøð åéäéù éåàø øîåìëN J
áô 'îò á"ç ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J Lãáìá ãçà øãçá ÷ôúñé àìå

ä"ì à÷ñô óåñ

היום בקידוש 30הזהיר äåöî øð ,ì"øäî J

היום בקידוש äהזהיר ÷øô á"ç ïéã øå÷ç ,úåøîàî 'é J

היום בקידוש הזהיר בציצית, הזהיר במזוזה, "ìéâøä"הזהיר ïåùì åøîà úåøð ïéðòì òåãîN J
åäéìà ïéò J L"øéäæä" åøîà åìàáå

לאקדומי øåàìסברה íéìùî äìéìä øð úåéäì êéøö ,úåéåùø éúùë äàøð àäé àìù éãëN J
7 'à úåãâà ,ì"øäî J Líåéä

מלמד וכו' ימיש" "לא תניא לה אמר לה. ומדלקת מאחרה הות יוסף דרב דביתהו
לאקדומה, סברה הענן. לעמוד משלים האש ועמוד האש, לעמוד משלים ענן שענן
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יאחר ולא יקדים שלא ובלבד תנינא סבא ההוא לה éëאמר äùøãä íòè ùøôî é"ùøN J
úåáåúë øáë éøäù "äìéì ,íîåé" íéìîäî åùøãã øùôà ìáà .úåøúåéîë íä "ùéîé àì" íéìîä

áë ,âé úåîù ,äîéîú äøåú J L"äìéìå íîåé" íãå÷ä ÷åñôá ïä('ô ÷"ñ)

ימיש" "לא כב)תניא, יג, "àì(שמות èåùô äì øîà àìå ,ãåîéì êøãå ÷åñô äì øîà òåãîN J
úçðá åúéá êåúá øîåì àåä ïéãäù ïåéë àìà ?"äùåò úà áåèéëéä éë àúåçéðá åäðéøîéîì êéøö")

(à"ò ãì úáù ,"äéðéî åäðéìá÷éìã:ãáìá úøåëæúë åøîåàá áøì ãéîìú åîë ãåáë êøãá äúåà çéëåä ,
òãéåäé ïá J L"åðúãîì êë"

רבנן êøãדדחיל ,ì"øäî J Läîëçä éìòáá íâ úå÷áã åì ùé ,íéîëçä éøáãá ïéîàî øùàëN J
298 íééç(íéîëç úðåîà ,å"ô)7 'à úåãâà ;

רבנן úåáéúðדרחים ,ì"øäî J Lïàë íéðôåà 'â øåàéáå ,äãî ãâðë äãî 'ä ìù åéúåãî ìëN J
35 'á ,íìåò(ä ,'ä úàøé)7 'à úåãâà ;

רבנן Lç"úדרחים íéðáì ùîî àåä íâ äëæé ,íéðá ìò áà íçøë íéîëçì áäåà àåäù ïåéëN J
á÷òé ïåéò J

רבנן בנין ליה הויין רבנן, åìדרחים íéîìùî ,åéðáì áàä úáäàë àéä ç"úì åúáäà éëN J
á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà ,á÷òé 'ø J Läãî ãâðë äãî

רבנן ìåàùדרחים éøáã J

מרבנן צורבא הוי גופיה הוא מרבנן, åדדחיל ?"ïðáø íéçøã" ìò êë øîà àì äîìåN Jéøä
äàøéä úãîî äìåãâ àéä äáäà úãî(.àì äèåñ)éë àìà ?ç"úì áåäàì äæ ùéà òãé ãöéë àìà !

àì éë åì åôéñåä ìáà .ç"úì äéäéù åúåà êøáì ïéàå äøåúä êøò òãåé ïëìå ç"ú øáë àåä íâ
åîöò àåä úåéäì äëæé ,ïðáø ìéçã ÷øå åðîî úåçô àåäù éî ìáà .ç"ú åéäé åéðá íâ àìà àåä ÷ø

ïåîäá áäåà éîå ä"ã óåñ ,à"ò é úåëî ìò à"ùøäî ïëå ,ïàë à"ùøäî ô"ò J Lç"ú

חז"ל, מאמרי בשאר כמשמע דלא אהבה, על עדיפא יראה כי כאן שמשמע מהרש"א קושית ועל

אליהו" "עין תירוץ עיין

רבנן חתנוותא ליה הוו רבנן àñøéâäדדחיל óéìçä óãä ìò åéúåäâäá à"øâä Jéì øàéáå)

ìáà .ç"ú àåäù ìòáì úåéåàøä ïäù úåðá áà åúåàì äéäé ïëìå .àá÷åð àéä äàøéä úãî éë ,øéáã ù"ø ø"åî

(ç"ú íéðáì äëæé ïëìå ,ïéîéá àéä äáäà úãî"åäéìà ìå÷" ïééòå .(ãö÷ à÷ñô)àø÷îäî æîøå êîñ àéáä
.à"øâä úñøéâì

רבנן דדחיל רבנן. חתנוותא ליה הוה רבנן דמוקיר רבנן. בנין ליה הוה רבנן דרחים
מרבנן צורבא הוי גופיה ìéçãã.איהו íå÷îá øé÷åîãå ,øé÷åîã íå÷îá ìéçãã ,êôäî à"øâäN J

äùåòäî äáäàî äùåòä ìåãâ éë ì"æç íéøîåà íå÷î ìëáù éðôî êôéä äî éðôî íòèä øîåì ùéå
äàøéî(à"ò àì äèåñ)íéçøã ïàëå .(äáäàî äùåòä)äéäé ïðáø ìéçãã åìàå ,ç"ú íéðá åì åéäé

ìéçãäå ,ïðáø íéðúç åì åéäé ïðáø ìéçãã éë øåáñå êôäî ïëìå !äãîä ïë ïéà ?ç"ú åîöò àåä
äùåò àåä øé÷åîä ìáà ."ïáä ìò áàä úáäàë íáäåà" ùøéô é"ùø éë ,íéçøãî úåçô àåä äæä
çñåðä úà õøúì øùôàå .ç"ú éåäì äéôåâ åäéà ïëì .íäì áéèîå íøéùòîù ,ìòåôá äáèä íäì
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,äáøãà úåîîåøä úàøéá ìáà .ùðåòä úàøéá ?äàøéäî äìåãâ àéä äáäà éúî :êë àøîâá ñôãðä
úîàá ïëìå ,úåîîåøä úàøé àéä äô øáåãîù ç"úî äàøéå .äáäàäî äìåãâå äáåùç àéä åæ äàøé

ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Läáäàä ïî àéä äìåãâ

ת"ח הוי גופיה הוא רבנן åéúåäâäáדמוקיר à"øâä úñøéâ éôì Jø÷é éë åúèéù øàáì øùôà)

(äàøéå äáäà ìò íéôéãò íäå ,øúëá íä ãåáëå

Eá"ò äë óã

עילאי בר ר"י של éãö÷מנהגו éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J('å ìä÷éå 221 á"ç)

ורגליו ידיו פניו íéäרוחץ ééà J Låôåâáù åìà íé÷ìç 'â à÷åã òåãî éìîñ íòèN J

צבאות ה' למלאך úìá÷äìודומה ìçééî ùàø ãáåëá áùåéå" :êë åæ à÷ñô ùøéô í"áîøäN J
"úáù éðô(á"ä ì ÷øô úáù 'ìä)äâåä àìà ,ìèá áùåé åúðååë ïéàù øéáñä øéáã ù"ø ø"åîå .

ìò ì"æéøà úðååëá ïååëîù ùéà åîëå ,ùãå÷ úáù ìù äëøò àåä äî úåàùéð úåáùçîáúìá÷
"íéøùé úìéñî" éøáãá äæì øå÷î ì"ðå .úáù(åë ÷øô)åùôðå ,åéäåìàá ãéîú ÷áãä ùåã÷ä êà" :

'åëå åúàøéå åàøåá úáäàá úåéúéîàä úåìëùåîä ïéá úëìäúî(úåøåù 26Jë êéøàîå)úåéäá íðîàå .
øáçúî àåä åìéàë àöîðù ãò ,åúùåã÷å åúåîîåøå 'úé åúìåãâá ãéîú íéòåá÷ åúòãå åìëù

Lì"ëò "äæä íìåòá åäãåò ùîî íéðåéìòä íéëàìîì

הנר הדלקת זו נפשי", משלום Líéøáãä"ותזנח ïéá ïéçáäì ìåëéù ,íåìù ùé øåàä é"òN J
8 'à úåãâà ,ì"øäî J

הנר הדלקת זו נפשי", משלום éðò""ותזנח äàø øáâä éðà" äëéàá àåää ÷øôä ìë éëN J
äî ì"æç åùøã ïëìå .áåèä úòéðî ìò òîùî "íåìùî çðæúå" ìáà .ìòåôá úåøö ìò øáåãî 'åëå

à"ùøäî J Låùøãù

הנר הדלקת זו נפשי", משלום ìëá"ותזנח øðä ú÷ìãä ãâð íéøæåâ úåîåàä åéä íðîæá éëN J
íäìù æ"ò úéáá íà éë ,íéúáäá÷òé ïåéò J Låäì ïðéáäé éëéä ä"ã é"ùø á"ò ãò ïéøãäðñ ïééò)

הנר הדלקת זו נפשי", משלום à÷åã"ותזנח ì"æç êë åð÷ú òåãî ìáà .é"ùø ùåøéô ïééòN J
úáùá ìáà .øãçì øãçî øðä ìèìèì íãàä ìåëé ìåç éîéáù øîåì øùôà ?ìåç úåîéá àìå úáùá
íéìëåàù úå÷ã äîëì êøåö ùéùë ìåç éîéá åàN .øãç ìëá òåá÷ì êéøö àåä ,ìèìèì øåñàù
íãàä ñç ,êùåîî øúåé ïîæì ÷åìã øéàùäì íéçøëåîù úáùá ìáà .åáëé ë"çàå øðä úà å÷éìãé
øåàì ìåëàì ìåç éîéá åìâøåä íééðòä íðîàù àåä íòèäù øùôàå .L÷éìãéù åð÷ú ïëì .åðåîî ìò
,äîéîú äøåú J Lúáù ãåáëì êë åð÷úå ,ùôðä íåìùå úòãä úáçøä ùé øð ùéùë ìáà ,äðáìä

æé ,â äëéà(âìJáì ÷"ñ)

נאים כלים ידים, רחיצת àéäזו íééãé úìéèð ìáà .øòöä ÷åìéñ ÷ø àéä óåâä úöéçø éëN J
8 'à úåãâà ,ì"øäî J Líéàð íéìëá ïéðòä ïëå .âåðòúå ìëåà íùì

לת"ח מוצעת מטה זו טובה", íééçä"נשיתי øåà J(çé ,èë úéùàøá)
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לת"ח מוצעת מטה זו טובה", à'"נשיתי úåãâà ,ì"øäî J Lùôðä ãöî íãàì ïå÷éú åäæN J
9

לת"ח מוצעת מטה זו טובה", ìáà"נשיתי ?åæ äáåè íäì ïéà õøàä éîòì íåìë ò"öN J
øåâùù õøàä íò ìáà .äæî äðäð ,êë åì ùé úáùá ÷øå ,ìåç úåîé ìë åãåîéìá ãåøè àåäù ç"ú

åäéðá J Läæá äàðä êë ìë ùéâøî åðéà ,ãéîú äæá

לת"ח מוצעת מטה זו טובה", öN""נשיתי Jäéä àìà ?"úòöåî äèî" ïéà úåìâá íåìë ò
àìà ?ç"úì ÷ø àéä åæ äàðä ,äù÷ ãåòå .íéàð íéìë íéùìå úáù ãåáëì íéòöî óéìçäì íëøã
íé÷øôì äàáä äàðä ìëå .úèù÷úî àéä úáù ìéì úàø÷ì ÷øå ,ìåçä úåîé ìë åúùàî ùøåô ç"ú

òãéåäé ïá J Lìåãâ øúåé âðò íãàì ùé ,ãáìá

למלאך ודומה המצוייצין בסדינין יושב וכו' אלעאי בר יהודה ר' של מנהגו היה כך
צבאות íòה' ãâá øñåçîù éî ìò íéãéô÷î íéëàìîäù ïåéë àìà ?ïàëì "êàìî" ïéðò äîN J

úéöéö(à"ò àî úåçðî)à"ùøäî J Lêàìîë àåä éøä ,úéìè ùáì ïàëå

צבאות ה' למלאך ודומה המצוייצין בסדינין úéöéöáיושב óèòúîå" :í"áîø ïåùìN J
"êìîä úàø÷ì àöåé àåäù åîë úáùä éðô úìá÷äì ìçéî ,ùàø ãáåëá áùåéå(á"ä ì"ô úáù 'ìä)

úáù ìù áâùðä ïëåúá ïééòî øîåìë(ì"æéøàì "úåðååëä øòù" ô"ò àîù)úåáùçî äâåä àåäù ïåéëå
øéáã ù"ø ø"åî J Lúåàáö 'ä êàìîì äîåã àåä åîöò äæá ,úåáâùð

עשיר 224איזהו 'á ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J('á ,øùåò)

עשיר ïéáאיזו íù åì äéäéù éãë øùåò äöåøù éî ùé 'à .àøîâá åàáåäù úåòéã 'â øàáìN J
"åøùåòá çåø úçð åì ùéù" øîà äæìå ,íéìåãâä(øéàî 'ø úòã)íéèéùëú úåð÷ì êéøöù éî 'á .

ù÷áú àì ,äéùòîá äàð àéä íà ìáà .úåôñåð ùåøãú ãéîú éë óåñ øáãì ïéà äæìå ,åúùàì
åì ùéù äîá øéùò àåä ãéîå .äìòáî(àáé÷ò 'ø úòã åæå)åì äéäéù éãë óñë øâåàù éî ùé 'â .

õòé ïëì .øåòéù øáãì ïéà äæì íâå .úåôåøúì êøèöéå äìçé íà ,úåôåøúå íéàôåø øåáò ãéúòá
äìçé àì ,íéðîåæî íéúòì úìåñôäî åôåâ äðôéå åì êåîñ àñë úéá åì àäé íàù(éñåé 'ø úòã)J L

à"ùøäî

לשולחנו סמוך הכסא בית לו שיש כל עשיר? àåäùאיזהו ïîæá íâ åæ àãáåò øåëæéN J
;åö÷Jäö÷ úåà÷ñô ,èù 'îò à"ç ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J Lìëåàå ñòåì

ãô óã íãøèùîà 'ãäî(äìéëàä úùåã÷ ,úåéúåàä øòù)

עשיר íéøéùòäאיזהו úà ãáëì ùé éë åæ äìàù äìàùðN J(.åô ïéáåøéò)ììëð éî úòãì åðéìòå
çîù ,åøùåòá çåø úçð åì ùé íà LàN .ç"úáå íééðòá íéëîåúä íéøéùòá øáåãî äðäå .äæá
åéúåøùòî ïååëì ìëåé 'åëå íéîøë äàî åì ùé íàå LáN íéøçàì áéèéäìî ïéò øö åðéàå å÷ìçá
áéèéäìå íéçøåàá äáåè äðéò øîåìë äéùòîá äàð äùàå LâN ùãå÷ éøéùòä äéäéù éãë íééðòì
ìåöéð àåä åðçìåùì êåîñ àñë úéá øîàã ïàî éôìå LãN äìòáì øùåò úîøåâ àéä úàæáå ,íééðòì
L"ìã ìà ìéëùî éøùà" à"ò î íéøãðá ù"îë "äìåç àìà ìã ïéàå" ,íéá÷ð úøéöò ìù úåìçîî

Já÷òé ïåéò

עשיר úåéçאיזהו õ"øäî ïåéìâ J
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עשיר ìאיזהו ,ãë éìùî ìò à"øâ J

בעושרו רוח נחת לו שיש כל עשיר, úåááìä"איזהו úåáåç" áúëN J,ïåçèáä øòù úìéçú)

(éøéùòä ãåñéíéáø úåîå÷îá øæåôî ùåëøå ïåîî åì ùéù øîåìë ,"ùôðä øåæéôî åðìéöé íå÷îä"
íéä ééà J Låá äçð åçåøå åéãé úçú øåîù åøùåòù éî àåä äæî êôéää ïëìå .íäéìò âàåã àåäå

בעושרו רוח נחת לו שיש כל עשיר, çøåèאיזהו íãà ùé àìà .é"ùø ùåøéô ìò ÷ìåçN J
êéøö åðéà úîàá "øéùò" ìáà .óñë äáøä åì ùéù ô"òà ,åðåîîì òöøð ãáò àåäå ïîæä ìë ìîòå

òãéåäé ïá J Låðòîì íéùåò íéçéìù åì ùé àìà çåøèì

עבדים מאה שדות, מאה כרמים, åìàמאה àìà .íøë ìëì ãçà ãáò äéäéù éã ïéà éàãåN J
òãéåäé ïá J Líéøçà íéãáò ìò íéçéâùîä íéðåîî íä

במעשיה נאה ìùאשה åúéá é÷ñò ìåäéð éåð ìò øáåãî àìà ?øùåò äæì ñçéð ãöéë ò"öN J
òãéåäé ïá J Lìòáä

Eåë óã

לכלתה סניאה íéöòééîäחמתא ïë .ùôðá íéàðåù íä ìáà íéáäåàë íéàøðä íéöòåé ùéN J
ùé .äîùðä úà íâ åôøùé óåñáì ,úåìôè úåîëçå äéøëð úåáøú ,ò"äåàë èù÷úäì ìàøùé íòì

äæéìãò à÷ñô á"ô úáù ,äéà ïéò J Låìàë íéöòåéî ø

Eçë óã

במצחו א' ééçáקרן åðáø J Lúåãçàä ìò úåøåäìN J(å ,â úéùàøá)"åäéìà ïéò" ïééò ;

במצחו א' àìקרן íãà àèçù íøè éë åçöîá à÷åãå .åùåãéç ìòå íìåòä ãñôä ìò úåøåäìN J
øåùä éðø÷ ïéá ã÷øî ïèùäù ù"îë ,÷éæîä ïø÷ åì äéä(á"ò áé÷ íéçñô),äìåòä úøåú ,à"îø J L

áò ,èð íé÷øô â"ç

במצחו א' úåãâàקרן ,10 'à úåãâà ,ì"øäî J Lòöîàä úìòî ìòå ,úåãçà ïéðò ìò úåøåäìN J
'îò ,çñô ìù äãâä óåñá ñôãðä ,ìåãâä úáùì ùåøã ;ä ,äë úåîù ,äéøà øåâ ,ì"øäî ;33 'ã

ãéø

במצחו א' çקרן óã æ"ò ìò ,íééç úøåú J

במצחו א' ø÷éקרן éìë J(á ,à àø÷éå)

במצחו א' òãéåäéקרן ïá J Lòöåîîä êøãá ÷éæçéù íãàì ãîììN J(ç óã æ"ò ìò)

שלו בגונים שש é"ùøססגונא, J Låìù íéðååâá øàôúîå ùùN J

שלו בגונים שש åéäùססגונא, åðéáø äùî çîù ,øçà ùåøéô 'åëå äáøä íéðååâá øééåöîùN J
êåøò J Läáøä íéðååâ åì

שלו בגונים שש î"øססגונא, Jêéùìà(ãé ,åì úåîù)
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מאיר ר' היה øåàéáåאומר .úåéåðîãæä äáøäá êë øîåì ìéâø äéä :"äéä øîåà" ïåùì òáèîN J
òãéåäé ïá J Líéîçøä úãî ìò úåøåäì ,ãáìá 'à ïø÷

Eì óã

בשבתא. באישתא מקמי דנורא בוצינא לכבות מהו תנחום, מר' לעילא זו שאלה שאול
סוכלתנותך? אן חכמתך? אן שלמה, אנת ואמר: íéìéâøפתח åéä êë" éë áúë é"ùøN J

ì"æç åàéáä àì òåãî ïë íà à"øâä äù÷ä ."ùøãå äìàùì äîåã àåäå ,äìéçú äãâàá çåúôì
éîìùåøéá ùøåôîå ,ùôð çå÷ôì òâåð äéäù ïàë à÷åã àìà ?åìàùðù äìàù ìë éðôì äùøãàîåé)

(ä"ä ç"ô:"äãòä ïáø÷" ùøôîå ."íéîã êôåù äæ éøä ìàåùäå ,äðåâî ìàùðäå ,çáåùî æéøæä"
'ø äùò ïëì ."äùòîä íãå÷ íòä åòãéù ,åìà íéøáã íéáøá ùåøãì åì äéä éë ,äðåâî ìàùðä"
áéù÷äì èåùôä íòäî íéáø åøøåòúé ïòîì êìîä äîìù ãâð úåæòåð äù÷äå ,äîëçá íåçðú
à"øâ ô"ò ,éèå÷ì øúá éèå÷ì J Läðëñ ÷ôñ åá ùéù äìåç éëøöì úáù ììçì øéúä æàå ,åéøáãì

äö÷ ÷"ñ åäéìà ìå÷ ïëå ;âë ,åè éìùî ìò

תנחום ר' מן íéàøðלעילא íä ïëìå ,íéìàåùù úòá íéãîåò íéãéîìúäå áùåé áøäù íâäðîN J
òãéåäé ïá J Låðîî äìòîì

בשבתא באישתא מקמי דנורא בוצינא לכבויי מהו תנחום ר' מן íàלעילא øáåãîäN J
úáù ìù øð ÷éìãäì(úéá íåìù ïòîì),àñéì ã"áà ,á÷òé 'ø J Läìåçä éëøö ïòîì úåùòì åà

á÷òéì úîà

בשבתא באישתא מקמי דנורא בוצינא לכבויי àùåðáמהו äãâàá ïùøãä êéøàä òåãîN J
,åäéìà ìå÷ ,à"øâ J Lúáù ìåìéç é"ò åìéôà ,úåùôð ìéöäì æøãæäì õøàä éîòì ãîìì éãë ?äæ

ä"ö÷ à÷ñô

סוכלתנותך אן חכמתך אן שלמה, à"øâאנת J(âë ,åè éìùî)

סוכלתנותך אן חכמתך אן שלמה, åäéìàאנת ïéò J Läìåôëä ïåùìì íòèN J

דומה" יורדי כל ולא יה יהללו המתים יז)"לא קטו, ãåò(תהלים íéúî åàø÷ð íéòùøäN J
äæä íìåòá íúåéäá(á"ò çé úåëøá)'ä úà íéçáùî íðéà íäåòùø" ,äëøá úùøô óåñ ,àîåçðú ïééò)

("íéáøò áéøòî êøáî åðéàå ,úò÷åù ;øåà øöåé êøáî åðéàå ,úçøåæ äîçä úà äàåøù éðôî úîë áåùç åééçá.
øá÷ì íéãøåéù úòá 'ä úà çáùì åëæé àì íâ ïëìå(äîåã)åðúåéäá 'ä úà íéçáùîä åðçðà ìáà .

L"äéåììä íìåò ãòå äúòî äé êøáð åðçðàå" çöðä íìåòá íâ çáùì êéùîð åðà ,äæä íìåòá ïééãò
ãú 'îò ,íéøáã úùøô óåñ ,ïééòîä ïî ,ñãøô íééç áøä J

שבח להקב"ה אין וכו' שמת שכיון שימות קודם ובמצוות בתורה אדם יעסוק לעולם
ìåàùבו éøáã ;òãéåäé ïá J

ומ התורה מן בטל שמת, המצוותשכיון äçåðîן íäì ïéà íé÷éãöäù åøîàù ô"òàN J
ìéç ìà ìéçî íéëìåäå íúúéîá(.ãñ úåëøá)ìèá íôåâ ìáà ,íäéúåîùðì íù äðååëäíäì ïéàå)

(úåôñåð úåâùä íéâéùîù ô"òà ,íøëù ìò óéñåäì úìåëéåðéàë éåä ,úéöéöá úîä úà íéøáå÷ íà íâå
á÷òé ïåéò J Läùåòå äååöî
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המת" האריה מן טוב הוא חי לכלב ד)"כי ט, äùòîì,(קהלת åìà úåìàù éúù åìàù íàN J
äîì åäîú àìà ?åúìàù äúéä äî ?ìåëàì áìëì úúì äî êìîä úéáá øñç íåìë .äåîú àåä
åúîåòìå ,åúåà ìéëàäì éãë øáã øàù åà ,äö÷åî äúéäù äìáð íéëúçî áìë ìù åëøåöì åìéôà
øçà øáã ìèìèì éãë ùåîéù åðîî åùòé íà ÷ø øúåäù êøò àìì êë ìë øàùð àåä úîù éî

(÷åðéú åà øëë)ãåã åîë øúåéá áåùç íãà äéäù úîá åìéôà øáåãîå .åúåà æéæäì ïéà äæ éìáå ,
åéùòî é"ò íéáåùç íéøáã ï÷úéù äå÷ú åá ùé éç íãàäù ãåò ìë éë êëì äáåùúäå !êìîä
úåáéùç åì ùéå ,íìåòá íééåñî ãé÷ôú åì ùé ,éçä áìëä ïëå .åãé÷ôú ìë íééñ ,úîù ïåéë .á"åéëå

øáåçéù éî éë" ÷åñôäî åì åðò ïëìå .úîééåñî(øçáéù :áéúë)"ïåçèá ùé ,íééçä ìëî,è úìä÷)

(ãúåëøá ,éîìùåøéá êë ìò åøîàå(à"ä è"ô)ãàù ïîæ ìëù"äãáà ,úî .äå÷ú åì ùé éç í
á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà ,á÷òé 'ø J Lúìäå÷á é"ùø êë ìò øéòäå ,"åúå÷ú

יקנה ולא תוספת. ולא שלימות המות אחר שאין ביארנו "כבר הרמב"ם: לשון המלקט: אמר

וחשבון ודעת מעשה אין 'כי שלמה רמז זה ועל הזה, בעולם אלא מעלה ויוסיף שלימות האדם

שמה' הולך אתה אשר בשאול י)וחכמה ט, נשאר(קהלת הוא בו הולך, שאדם מצב באותו אלא

מכ"ב)לעולם" פ"ד אבות המשנה, (פירוש

חפשי" ו)"במתים פח, øãòðå(תהלים úî àåä øùàë ìáà .íãàä úà úåîéìùî úååöîä éëN J
11 'à úåãâà ,ì"øäî J Lù"úé àéöîîì çáù ïàë ïéà ,úåàéöîäî

חפשי" ו)"במתים פח, à"ãéç,(תהלים J Lãéçé ïåùì "éùôç" ,íéáø ïåùìá "íéúî" äîìN J
íéðéò çúô

חפשי" ו)"במתים פח, à"øâ(תהלים J(à ,à øúñà)

בו שבח להקב"ה ìáàואין .úååöîä íåé÷ì áåëéò ùéå øîåçá àöîðù ïîæá íãà ìù çáùN J
ãåòå ä"ã ,òãéåäé ïá J Lçáù åá ïéà ïëì ,øîåçä ìò úåøáâúä ïåéñð åì ïéà øáë úî àåäù ïåéë

åá çáù ä"á÷äì ïéàå åøîåà ã"ñá ì"ð

המתים" את אני ב)"ושבח ד, האבות)(קהלת åá(אלו ùé éçä áìëä æ"äåò úðéçáî éëN J
.äö÷åî àåä ïëìå ,úîä äéøàì ïéàù äî úåàéöî(øãòää ïî áåè úåàéöîä éë),÷éãöä ìöà ìáà .

13 'à úåãâà ,ì"øäî J Lóåâäå øîåçä åúàî ÷ìúñðù úî øáëùë øúåé çáåùî àåä

המתים" את אני ב)"ושבח ד, האבות)(קהלת úåìôú(אלו äîë øîàå ä"ã ,á÷òé ïåéò J
äðòð àìå åéðôì íéðåðçúå

המתים" את אני ב)"ושבח ד, האבות)(קהלת âé(אלו ,áì úåîù ,äîéîú äøåú J(åëJäë ÷"ñ)

ותיקן גזירות כמה גזר רבינו משה ואילו וכו' גזירה גוזר ודם בשר שר עולם, של מנהגו
תקנות "úåøéæâכמה óéñåä äùî ìöàå "úåøéæâ" ÷ø øéëæä íéåâä ìöà äî éðôî ò"öN J

éåìá äùî áøä J Läæì áåùéäå ?"úåð÷úå(÷øá éðá ,õë ñãøô ã"áà)äùî úðùî ,(æ"ðùú ,÷øá éðá)

תקנות וכמה גזירות, כמה תיקן רבינו משה äùîואילו øùà äøåúáù íé÷åçá øáåãîN J
à"ùøäî J Låîöò äùî ìù åéúåð÷ú ìò øáåãî àì ìáà ,'ä åì øîàù äî øñî
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תקנות וכמה גזירות, כמה תיקן רבינו משה ïéùøåãåואילו ïéìàåù åéäéù ï÷éú äùîN J
âçá âçä ïéðòá(.áì äìéâî)íåé 'ì çñôì íãå÷ çñô úåëìäá ïéùøåãå ïéìàåù åéäéùå(.å íéçñô)

'äå 'áå ãòåîä ìåçå ç"øå íéáåè íéîéå úåúáùá íéáøá äøåúá íéàøå÷ åéäéùå(á"ò áô àî÷ àáá),
ïåæîä úëøáá ïæä úëøá ï÷éúå(á"ò çî úåëøá)ìò íãéîòä ãåãå ,äðåäë úåøîùî äðåîù ï÷éúå

ã"ë(.æë úéðòú)äúùî éîé 'æ úàùéðä äìåúáì ï÷éúå(à"ä à"ô úåáåúë éîìùåøé)'æ ìáàì ï÷éúå
úåìáà éîé(íù)"úåð÷úä úøåú éøòù" ,êàìá äéøà äùî 'ø J L(è"ìøú ,èñôãåá)

עון אותו על לי מחול הקב"ה, לפני דוד Jאמר Läéøåà úúîä ìò íâå òáù úá ìò íâN J
á"ò æ÷ ïéøãäðñ ìò à"ùøäî

עון אותו לי ãöîמחול àåä àèçäå .éøîåçäî ìãáð àåäù ,ùã÷îä úéá ïéðá é"ò òãåð äæåN J
12 'à úåãâà ,ì"øäî J Léøîåçä

עון אותו לי ùéàמחול úùà ïåò íù äéä àìN Júà úç÷ì ë"çà åì øúåä êéà éë ,êëì äéàøäå)

(?åúùà úåéäì òáù úáòãéåäé ïá J Líùä ìåìéç ïåò àìà('á ìàåîù øôñ ìò ,ìàðáøáà é"ø áúë ïëå)

מודיע אינני Jבחייך Läáåùú éëøã òéãåäì éãë äéä àèçä ìë éë òéãåäì äöø àì ä"á÷äN J
òãéåäé ïá(åéúåðù áåø åøáò íà òåá÷ì ,úåîé éúî øåãä éðá åòãé íà éåìú äæ éë ,èøåôî øåàéá ù"ééò)

לטובה" אות עמי åëå'"עשה íéðù 'æ êìî ïåøáçá ä"ã á"ò æ÷ ïéøãäðñ ìò à"ùøäî J

נענה מיד שערים, òדבקו äéäå .íééîùâ íéøòù ìò äðååëä ïéàN Jìàøùé åëæéù ãò áåëé
11 'à úåãâà ,ì"øäî J Líúìòîá

רננות éîìùåøéáNכ"ד J(â"ä ã"ô úåëøá):íéìîä óöø äîìù ìù åúìéôúá íòô ã"ë ùéù åùøéô
"éáö úãîç" øôñá ìáà .äðéçú ,äìôú ,äðø(ùèàç)øäæ éðå÷ú ìò(á"ò æè÷ óã)êë ìò äù÷ä

äîìù øîà åìàä íéçáùä ìë éøäùéøçàùéù ùøôì ùé àìà ?ùã÷îì ïåøàä úà øáë ñéðëäù
ìáà .ã"ë øåîæî àåä ,"íëéùàø íéøòù åàù" åá øîàðù ÷øôä åúåàì ãò íéìäúá íé÷øô ã"ë

ì"æç åøîà éøäù ,åöåøéúì äù÷(á"ò óåñ ,è úåëøá)÷øôì íéáùçð ,åùâø äîìå éøùà é÷øô éë
"øçåàîå íã÷åî ïéà" éë êë åùøãù éîìùåøéä úà õøúì ùé àìà ?ãçà ÷øô åì øñç äæáå .ãçà
ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Lùã÷îì ïåøàä ñéðëäù éðôì åøîàðù êçøë ìòå íé÷åñôá

מתו"? שכבר המתים את אני "ושבח שלמה אמר יפה àåäולא ,úî íãàäù ïåéë éëN J
úåãâà ,ì"øäî J Läæä íìåòá íééçä ìù íúåëæî øúåé äìåãâ åúåëæ ïëìå ,àèçäî éøîâì ÷ìåñî

äôé àìå äðòð ãéî ä"ã 11 à

מבחייהם" במיתתם הם "שגדולים אני: ושבח ד"ה רש"י בדברי נרמז וזה המלקט: אמר

בטהרה נשותיהם שמצאו לאהליהם", åúùà""וילכו àìà åìäà ïéà"N J(á"ò æ ïè÷ ãòåî)

à úåãâà ,ì"øäî J Låúùà øîåìë ,åìù ïéðáá ãçà ìë úåðáäì åëæ ùã÷îä ïéðáá å÷ñòù ïåéëå
ãåò ïéáäì êì ùéå ä"ã 12

זכר בן ואחד אחד כל של נשותיהם íé÷ìåñîנתעברו úåéäì íúìòîì åòéâä ìàøùé øùàëN J
12 'à úåãâà ,ì"øäî J Läøäèá íäéúåùð åàöî æà ,äàîåèäî
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של נשותיהם שנתעברו לב וטובי השכינה, מזיו שנהנו שמחים לב", וטובי "שמחים
זכר וילדה ואחד אחד úòãäכל úùìåç äéáàì ùé äá÷ð úãéìá éëN J(á"ò æè àøúá àáá)J L

íäéìäàì åëìéå ä"ã à"ò è ïè÷ ãòåî ìò à"ùøäî

זכר וילדה ואחד אחד כל של נשותיהם שנתעברו לב" àø÷îäî"וטובי úàæ åãîìN J
íéçîù íäéìäàì åëìä"áì éáåèåàøîâá åøîàå ,"áéèéîäå áåèä" íéëøáî øëæ ïá úãéì ìò éë ,"

(á"ò èð úåëøá),íéøôà úéá J Låúùàå àåä ,íéáø ïåùì "áì éáåè" ïëì ."äéãäá åúùà àëéàã"
"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî

זכר בן ואחד אחד כל של נשותיהם ø÷נתעברו åãìéù òøéà òáè ïôåàá ãöéë øåàéáN J
òãéåäé ïá J Líéøëæ

של נשותיהם זכרנתעברו בן ואחד אחד íéùðכל åàöîé ãöéë ,íéøëæ åãìé íìåë íà ò"öN J
íéàîè åéäù åìà ìöà åãìåðù åà ,úåá÷ð íìöà åãìåð úåàáä íéðùá éë ì"öå ?ïúçúäì éî íò

è÷ìîä ì"ð J Lùã÷îì åàá àìå íéìùåøéî ä÷åçø êøãá åà

את שלח השמיני "ביום דכתיב וכו' העון אותו על הקב"ה לו שמחל ישראל כל וידעו
לדוד ה' עשה אשר הטובה כל על וכו' המלך את ויברכו "עמוולישראלעבדוהעם

סו) ח, "åîò"(מל"א ìàøùé åàø÷ð ïééãòùå ,"åãáò" ãåã áåù àø÷ðù äæä àø÷îäî úàæ åùøãN J
"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,÷çöé éðéò J Líéøåôëä íåéá åìëàù úåøîì

הכפורים יום עון להו Jאחיל Líéøåôëä íåéî øúåé ääåáâ àéä ùã÷îä úéá úìòî éëN J
12 'à úåãâà ,ì"øäî

הכפורים יום עון להו úéáדאחיל úçîù êåúî íéîù íùì åìëà íäî ÷ìç íðîà éëN J
'è ïè÷ ãòåî ìò à"ùøäî J Läåöî íùì àìå äìéëà úàðä íùì åìëà íäî ÷ìç ìáà ,ùã÷îä

íäéìäàì åëìéå ä"ã à"ò

קצי" ה' ה)"הודיעני לט, íéòáù,(תהלים ìéâá íãàä ééç õ÷ù êëì àéáäù àåä ãåã éëN J
13 'à úåãâà ,ì"øäî J Lúåðø÷ñ úîçî ìàù àìå ,äø÷îá íðéà ãåã éøáã ìë éë ãåòå .ìàù ïëì

קצי" ה' åðîî"הודיעני øáãä íìòðù áåè éøä ?åúåî íåé úòãì ãåã ù÷á äøèî åæéàì ò"öN J
óãä ìò óã J Lêëì íéáåùéäå ?"êúúéî éðôì ãçà íåé áåù" íåéå íåé ìëá íéé÷éå,úáù úëñî ìò)

(õéáå÷ôì ,íéåáìãðî ,ïééì÷ íéðáøä é"ò åëøòð

ודם בשר של קצו מודיעין שאין מלפני היא éëגזירה .íåé ìëá äáåùúá áåùéù éãëN J
à"ùøäî J Låúúéîì êåîñ ãò äáåùúä äùòî äçãé ,úåîé éúî òãé åìéà

ודם בשר של קצו מודיעין שאין מלפני היא íãå",גזירה øùá" éåèéáä ïàë äîì ò"öN J
J Líé÷éãöá ïàëå íéùðà íúñá ïàë éë ,äæì áåùéäå ?"íãà" ìù åéîé úãî íéòéãåî ïéà" ïìäìå

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,÷çöé éðéò

היא" מה ימי íéëåøà"ומדת íä íéîéä íàN J(õé÷)íéøö÷ åà ,(óøåç)äðù ìëá òãé äæ é"òå
à"ùøäî J Líåéä åúåàá úåîé àîù äáåùúá áåùì àéää äôå÷úá äðùå
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אני" חדל מה äáåùúá"אדע áåùàù éãë ,úåîà òåáùá íåé äæéàá òãàù úåçôä ìëìN J
à"ùøäî J Låîöò íåéä åúåàá

בחצריך" יום äéäù"טוב àìà ,ùã÷îä úéá åéìò úåðáäì ãéúòù äîãà çèù äð÷ øáë ãåãN J
úåîé éúî ,"êìð 'ä úéá" íéøîåàå ùã÷îä úéá ïéðá íéù÷áî åéä íòäå .éåðá àìå "øöç" úðéçáá

'åëå(à"ä á"ô úåëøá éîìùåøé ;áë÷ øåîæî ,íéìäú ùøãî)àåäù 'ä åì øîàù ãò ,êë áùç ãåã íâå .
î øúåé åúøåúá äöåøà"ò óåñ 'é úåëî ìò à"ùøäî J Lùã÷îä úéá ïéðáá

בשבת! באחד אמות אמות? בשבת לו éãôñäáå".אמר éá ÷åñòì åìëåéù" :é"ùø ùøéôN J
.úáùá ãçàá åäåøá÷éå úáùá øåá÷ì øùôà éà úáùá úåîé íà íâ ?äðéî à÷ôð éàî äøåàëì
úáù éàöåîá äìéìá øáë àìà ,úøçîì íãàä úøåá÷ úåçãì ïéàù øäåæä âäðîì äéàø ïàëî àìà

÷éúòîä ì"ð J Låúøåá÷ì àåáì íéáøä åòãé àìå ãôñää èòîúé àìéîîå .åúåà íéøáå÷ åéä

בשבת! באחד אמות אמות? בשבת לו úáùá,אמר ãçàá úøçîì åúåà øåá÷ì åëøèöé éëN J
á÷òé ïåéò J Läøåá÷ àìì åúåà íéðéìîù úîì åì äù÷å

בשבת! באחד אמות אמות? בשבת לו úåöîîאמר ìèáì àì éãë úáùá úåîì àì ù÷áN J
úáù úëñî ìò ,úîà úôù J Lúáù âðåò

Eá"ò ì óã

יומא כולי וגריס יתיב הוה דשבתא יומא ïåéìò,כל ïéã øæâ ìèáì ïåéñðá ïë äùò àìN J
äøåúäî øúåéå øúåé âéùäì åçåë ìëá ìãúùî ,íåéä úåîéù øáãä øùôàù òãåéä éë ïë äùò àìà

úáù úëñî ìò ,úîà úôù J Läðéùäî íâ òðîð ïëìå .úåîé íøèá

מגירסא פומיה פסיק ä"ëúלא óã 'à äøåú ,çî÷ä ãë ,ééçá åðáø J

מגירסא פומיה פסיק íàåלא .äðåùù úòá åúà àöîðä ,ä"á÷äî ùøåô äøåúäî ùøåôäN J
éðîçð øá äáø ìöà äéä ïëå .íìåòì éç àåä ,ùøåô åðéà(.åô àòéöî àáá)àãñç áø ïëåïè÷ ãòåî)

(à"ò çë148 ,128 íééç êøã ,ì"øäî J L(éåôö ìëä ,êøãá êìäîä ,â"ô)ñôãð 15 äøåúä ìò äùøã ;
"äìåâä øàá" óåñá

מגירסא פומיה פסיק çìלא ,æì óã íòåð éëøã J

מתותיה דרגא õøàìאיפחית õåçì àöéù àèçäù ïàë æîøðN Jé÷ úåáåúë ,æ"ò àèçë ìå÷ùä)

(á"òåäéìà ïéò J Låéùëò åéìò âøè÷ äæ ,åùôðáù äùåã÷ úâøãî äúçôðå

ע"א קז סנהדרין מהרש"א, ע"י גם הוזכר זה חטא המלקט: אמר

מקמיה המות מלאך êàìî(דדוד)קם é"ò àìà ä÷éùð é"ò ãåã úúéî äúéä àì òåãîN J
òãéåäé ïá J L?úåîä

רעבים אבא בית של וכלבים בחמה, ומוטל מת ìéëàäìאבא äìéçú åðò äùòîì ìáàN J
á÷òé ïåéò J Làúééøåàã íééç éìòá øòö éë ,íéáìëì
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רעבים אבא בית של וכלבים בחמה, ומוטל מת íàאבא íéøøáî åìà úåìàù 'á à÷åãN J
óñåé óðò J Lïðáøã åà àúééøåàã íééç éìòá øòö

רעבים אבא בית של וכלבים בחמה, ומוטל מת Nאבא Júåìàù éúù úåëéîñì øáñää äî
â ùåøã ,æð 'îò á"ç ,ùáã úåøòé J Låìà(å"÷ú ,õéî ÷"÷á)óñåé óðò ;åäéìà ïéò ;(á÷òé ïéò ìò)

בחמה ומוטל מת éëãøîäNאבא J(áéù ÷"ñ ã"ô ïî÷ì)÷åðéú åà øëëì íéëéøöù äîù àéáä
àì ãåã éë éàãå ò"öå .åéãâá áâà åúåà íéìèìèî åéãâáá àåäùë ìáà ,íåøò øàùð úîä íà àåä

?øëë ïåà ÷åðéúì ïàë å÷÷æåä äîìå ,íåøò åúåéäá ãîì(ä"ìùä íùá ,íäøáà ïâî ìàù êë)õøéúå
äæ íâ ìáà .íéëìîä éãâá íéôøåù éøäù øçà íãàì íéåàø íðéà éë íéö÷åî íä óà ãåã éãâáù
àì ïééãò ,äðù á"é ïá øòð êìîä äîìù äéäù ïåéëù ì"öå ?øçà êìîì íä íéåàø éøäù ò"ö
,åòåøæá äøåú øôñ åá ùé êìîä éøä ,åù÷ä ïëå .äö÷åî åøàùðå åôåâ úãî éôì íéåàø íéãâáä åéä
ïåàâä J Låòåøæ ìòî øôñä ÷ìéñ øáëå ,åá àøå÷ äéäù äæì õåøéúäå ?øôñä áâà åúåà ìèìèðå

ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø

זה את זה סותרים שדבריו מפני קוהלת ספר לגנוז חכמים ïéáבקשו ìãáää äîN J
?äøåú éøáã íéøúåñ åéøáã íâù ,ìà÷æçé øôñì úìäå÷(á"ò âé úáù)åäéìà ïéò ;à"ùøäî J L

זה את זה סותרים שדבריו מפני קוהלת ספר לגנוז חכמים á÷òéבקשו ïåéò J

תורה דברי וסופו תורה דברי שתחילתו מפני גנזוהו? לא מה àéäומפני 'ä úàøé éëN J
37 'á ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Läøåúä ìë úøèî(å ,'ä úàøé)

תורה דברי וסופו תורה דברי שתחילתו מפני גנזוהו? לא מה ø÷åçומפני øáçî øùàëN J
åðéàù àøå÷ ïô ùåùçì åéìò ,ïë ïðéà íäî ÷ìçå úåðåëðå úåéúéîà íäî ÷ìç ,úåðåù úåòéã ïéá
úìéçúá áåúëì åì éåàø ïëìå .åìà úåòèåî úåòéã øùàî àåäù øåáñì äòèéå íäá àø÷é ÷éîòî
ìë ÷ééãî åðéàù àøå÷ ìë ìéöä ïòîì ,åøôñ óåñá íåëéñ áåúëé ïëå ,çéëåäì åðåöø äî åøôñ
.åòèé àì ïòîì ,óåñá íâå øôñä úìéçúá íâ íéîù úàøéá åúòã íåëéñ áúë úìäå÷ êë .åëøö

íéä ééà J Låäåæðâ àìå íéîëç åãåä ïëìå

לא מה ומפני זה. את זה סותרים דבריו שהיו מפני קוהלת ספר לגנוז חכמים בקשו
תורה דברי וסופו שתחילתו מפני ìéòìגנזוהו? äæ ÷åîéð åàéáä àì äîìåN J(á"ò âé óã)

à"ùøäî J Lúìäå÷ì äîåã åðéàå ,÷æçåî àéáð äéä àåä àìà ?ìà÷æçé øôñ ïéðòá åðãùë

[יתרון],תחת לו דאין הוא [יתרון]קודםהשמש לו יש úàהשמש ì"æç åùøéô ãöéëN J
íéä ééà J L"ùîùä úçú" íéìîä

העמל זה היא? ואיזה [יתרון, לו יש השמש קודם [יתרון], לו דאין הוא השמש תחת
íìåòäבתורה] úàéøá éðôì äáúëð äøåúäù íúðååëN J(à"ò ãð íéçñô)áåLùîùì íãå÷ àéä êë

â ,à úìä÷ ,äîéîú äøåú J(àë ÷"ñ)

זה בשביל אלא נברא לא העולם íãàä"כל ìë äæ éë" ,á"ò å úåëøá ò"ò J

זה בשביל אלא נברא לא העולם òîùú"כל ìëä øáã óåñ" áúëîì äéì äåä åèåùô éôìãN J
òîùð ìëä"ã àúùä ìáà ."øåîù åéúååöî úàå àøé íéäìàä úà" íééñù åîë çëåðì éååö ïåùìá
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éë" àø÷ã àôéñ ë"â ùøôì åðì ùé ,íéäìà àøé ìù äìòîå çáùá øáãî 'åâå "àøé íéäìàä úà
ãç ìë àìà éâéìô àìå ;äéì úéàãë øîìå äéì úéàãë øîì ,íéäìà àøé ìù åçáùá "íãàä ìë äæ

è÷ð úåîìåò 'âî àãç ãçåóåñ å úåëøá à"ùøäî ïééò J Lïåúçúä íìåòå ,éòöîàä íìåò ,íéëàìîä íìåò)

á"ò

משחוק" כעס ג)"טוב ז, áì"(קהלת áèéé íéðô òåøá éë" àø÷ã àôéñ ìò ïàë åëîñ ì"æçN J
àîìòá àé÷éãö ìò àîìò éøî æâøã æéâø áè" :íù íåâøúäå .íù ,úìä÷ ìò é"ùøá øàåáî ïëå
àúåðòøåôå àúøåöá éúà àúðéëù éôà úåùàáàá íåøà ,àéòéùø íò êééçî àåä éã àëåç ïî ,ïéãä
ãåòå ."ïåäéåìò íçøî àåäã àîìò éøî íã÷ LåììôúéåN ïåìöéå àé÷éãö áì àáèåàì ïéâá àîìòá

íéä ééà J Líãàáù äøåöä çë ÷æçúî øîåçä úåùéìçá éë

השמחה את "אני" øãòää.ושבחתי éøçà ÷ø àåä âðò ìù äçîùä éë ."éðà" à÷åã äîìN J
J Lúáù ìù äåöî ìù äçîù íäì ùâøð åðéà ,ìåç éîé ìë úåâåðòúá íéëùåîä íãà éðá øàùå

éúçáùå ä"ã ,òãéåäé ïá

משחוק כעס ééçìטוב íàéáäìå àèçäî íúå÷ðì àåä íé÷éãö ìò 'ä ñòåëù ñòëä éëN J
14 'à úåãâà ,ì"øäî J Lá"äåòî íãøåèì àåä íéòùøì ÷åçùäå ;á"äåòä

משחוק כעס ג)טוב ז, ימהולל"(קהלת אמרת "לשחוק ב)וכתיב ב, òåãî(קהלת ò"öN J
òãéåäé ïá J Läæì áåùéäå ?øúåé øçåàîä ÷åñô øéëæäì äîéã÷ä àøîâä

עצלות מתוך לא שורה השכינה íéëåáðאין äøåî J(åì ,á"ç)

עצלות מתוך לא שורה השכינה ì"øäî,אין J Løñç àåäù øáã ìò äøåù äðéëùä ïéà éëN J
14 'à úåãâà

שמחה מתוך אלא שורה השכינה äçîùáאין ìáà .úåîéìù àéäå ,úéðçåø äçîùá øáåãîN J
14 'à úåãâà ;75 'à ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Läøåù äðéëùä ïéà úéîùâ

שמחה מתוך אלא שורה השכינה äðååëäאין øùôà ìáà .äìë úñðëä úçîù áúë é"ùøN J
,á úìä÷ ,äîéîú äøåú J Läåöî åæéà íåé÷ ìù äçîù ìëìá('æ ÷"ñ)

ששונים אלא שושנים תקרי ïåùùאל ïåùì ,úéìàîù 'ùá äìîä ã÷ðì ùéù øùôàN J
à"ùøäî J Låáø éðôì áùåéä ãéîìúì éåàø äæ ïéàå ,äçîùå

מור נוטפות שפתותיו ואין רבו לפני שיושב חכם תלמיד ãåîéìäכל ïî íéé÷úî ïéàù"N J
ïéàå ,íéé÷úî åðéà úçðäå ÷åðéôä ãåîéì ìáà .ãîìîä ïî äàøéå úåàéìå äòéâéá ãîìðù äî àìà

ä ÷øô óåñ ,úåáà ,äðùîä ùåøéô ,í"áîø J L"åðîî äðäð íãà

מור נוטפות שפתותיו øùàëואין äæ øáãå ,ìá÷ì äðëä åì äéäéù êéøö éë àåä íòèä"N J
øùàë äîéà .äàøé ïéáå äîéà ïéá ùé ùøôä .'åëå 'åëå 'ìá÷î' èôùî àåä æàå åáøî äîéà åì ùé

åúåìôùå åúåðè÷ èéáî øùàë äàøéå ,åáø ìù åúìåãâ äàøé(ãéîìúä ìù)íééç êøã ,ì"øäî J L
296(äîéàá ,íéøáã ç"î ,å"ô)
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מור נוטפות שפתותיו äùøãואין ,ì"øäî J Lãçôì íãàä êéøöå ,ùàì äìùîð äøåúä éëN J
29 'à ,íìåò úåáéúð ;15 'à úåãâà ;"äìåâä øàá" óåñá ñôãð 23 äøåúä ìò(å ,äøåú)

תכוינה מור, נוטפות שפתותיו àìàואין ?ïë ùåøãì ì"æçì ïééðîN J(øåî)"øáåò"
ç"ú ìë ä"ã òãéåäé ïá J L"øòåá"úåéúåà

מור נוטפות שפתותיו à'ואין ÷"ñ úáù ,úîàá àøå÷ J

מור נוטפות שפתותיו "øáåò"ואין éø÷ú ìà àøîâá ì"öå ,úåéúåà ìåëéù ïàë ùéù øùôàN J
êåøá 'ø J Lúåéúåà ìåëéù ô"ò úåùøã ìù úåàîâåã æ"è ì"æçî êëì àéáîå ."øòåá" àìà

êåøá øå÷î ,ïééèùôò(544 'îò óåñá ì"ùøäîî àéáîå ,542J543 'îò à"ç)

בתלמידא הא ברבה åìהא ùé áøä ìáà .áø÷úî ÷ø àåäå äøåú åì ïéà ïééãò ãéîìúä éëN J
15 'à úåãâà ,ì"øäî J Läøåú øáë

דבדיחותא מילתא óåñאמר ,í"áîøì "íé÷øô äðåîù"ì ïåáéú ïáà äãåäé 'ø ìù åîåâøúáN J
äòè äæ éðôîå ."àúåçéãáã àúìéî éøîà äåä åäééñøâî ïðáø éùìç äåä éë" áúë ,éùéîç ÷øô

ãåîìúá ùéù úåøæ úåãâà ïúåà êëì ñçééì õ"áùøêéùòî ìëå ä"ã ,éðù ÷øô ,úåáà ìò "úåáà ïâî")

("íéîù íùì åéäéàúìéî éøîà äåä" íéìîä ïúåà úåøñç çôà÷ é"øâä ìù ÷ééåãîä åîåâøúá ìáà .
éøéàîä íâ êùîð äââùáå ."àúåçéãáã(âë ,åè éìùî ìò)ì"ð J Làúéìå .ùáåùîä íåâøéúä éøçà

è÷ìîä

דבדיחותא מילתא ùáãאמר úåøòé J(â"é ùøã ,äðø 'îò ,à"ç)

כאולתו" כסיל ה)"ענה כו, éøáãá(משלי ìàåùä ãéîìúä úà ÷éúùäì éãë åá øåòâì ïéàN J
éøéàîä J Lúåìéñë êåúî äøåú

כאיולתו" כסיל "ענה כאיולתו", כסיל תען Jéôè"אל ø÷ôã ,ìàøùé ñåøå÷éôàì ïòú ìà)

(é"ùø ù"ééò á"ò çì ïéøãäðñ)å÷éôàá øáåãî ,ìñë äðòå.éåâ ñåøéìéî ïéá ,ì"æç ìù ÷åìéç àéáî ë"çà)

("êéøáã åòîùé àìù êì øåøáù íå÷îá ,ïòú ìà àéîùã éìéîá åìéôàå" :óéñåîå ,àéîùã éìéîì àîìòãJ L
àòùúúúú 'éñ ,àîøàô é"úë ô"ò ,íéãéñç øôñ(ãçàå íéòáù úåàî òùú óìà)

כאולתו" כסיל "ענה כאיולתו", כסיל תען êéøö"אל äúà .ãçà ïéðò àåä ìëä èùô ô"òN J
åúìåéàë åäðòú ìà íå÷î ìëîå .êçöð éë øîåì åéðéòá íëç äéäé äðòú àì íàù åúìåéàë åì úåðòì
ìáà ,äîëç éøáã êúáåùú äéäú ,úåùôè øáéã àåä íàå .äúà íâ åì äåùú ïô ,úåùôè éøáãá

éìùî ùøãîáå .åì ÷åúùú àìå åì äðòú(ã ,åë)"êøéòá àìù äðò ,êøéòá ïòú ìà" åøîàøîåìë)

äî íéøéëî íðéàå êøéòá àìù ìáà .úåðòì êøåö ïéà ïëìå ùôéèä àåäå íëçä äúàù íéøéëî êìù øéòá

(åéìáäî íéòôùåî åéäéå íéòîåùä åòèé àîù åì äðòú ,êúìòîçîö ïá ïåòîù 'ø J Lúðù øèôð ,õ"áùú)

(ã"øúåáà ïâî ,(úåáà ìò)"ñåøå÷éôàì áéùúù äî òãå" äðùî óåñ á"ô

כאולתו" כסיל "ענה כאיולתו", כסיל תען ìù"אל ïéðòä éôì ùøãð ÷ìç ìë ì"æç éôìN J
à"ùøäî J Làöîð åá ÷åñôä øàù

כאולתו" כסיל ã"ענה ,åë éìùî ìò à"øâ J
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בדברי הא דעלמא במילי הא קשיא לא כאולתו" כסיל "ענה כאיולתו", כסיל תען "אל
áåùçéתורה ,÷åúùú íà éðøåú ïéðòá ìáà .ïòú ìà ,êøòä ø÷é åá øáåãîä ïéàù íìåòä éðéðòáN J

ää÷äå åì äðò ïëì .ïáøåç äæî àöéå ,åéúåðòèá ìéñëì úéãåä éë åì äîãéå òîåùä éùéìù íãà
íéä ééà J Låéðéù úà

כאולתו" כסיל "ענה כאיולתו", כסיל תען ד–ה)"אל כו, N(משלי Jíéîàåú íé÷åñôä éðù)

(ãçà áöîá íä íéëééùåíéøåñé é"ò ÷ø åëøã úåðùì ãîìéå ,íééðåéâä íéðåòéèî òôùåî åððéà ìéñëä .
ãåîòé åúåù÷òá øùàë éë íéøãåñî íé÷åîéðå úåðòè ìù çåëéåá åì äðòú ìà ïëì .åéìò íéàáä
áéâäì ïéà àåää ïîæä ìáà .êúòãá äúàå åúòãá àåä ,íéååù ïéá çåëéå äéä äæù áåùçé åúòã ìò
ìàôø ïåùîù áø J L"äòåè äúà" äøö÷á åì áéâú ïëì ,÷ãåö àåäù áåùçì äòèé éë ä÷éúùá

éìùî ìò ,ùøéä(äîøúJâîøú úåðù ,"ïåøåùé" úò áúëá úéæòåìá åéøîàîá)

כאולתו" כסיל øáåãîù"ענה àìà ,íé÷åñôä ïéá äøéúñá øáåãî àìù ì"æç åòãé êéàN J
ú ìà" äìéìùä úà íéã÷î ÷åñôä éë ?íéðåù íéáöîáøîåì ïåùìä êøãå ."äðò" áåéçä éðôì "ïò

äøåú éøáãá àä ä"ã òãéåäé ïá J L"äùòú àì" éðôì "äùò" ãéîú

דעלמא במילי כאיולתו", כסיל תען "אל תורה. בדברי כאיולתו", כסיל íàN"ענה J
ãåáë íùì êúðååë íà ìáà .åì äðòú ,í÷åéã ìò äøåú éøáã ãéîòäì éãë ìéñëì úåðòì êúðååë

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,øôåñ áúë J Låì äðòú ìà ,çåëéåá êúåà çöðé àìù ,êîöò

כאולתו" כסיל "ענה כאיולתו", כסיל תען ד–ה)"אל כו, N(משלי Jíéîàåú íé÷åñôä éðù)

(ãçà áöîá íä íéëééùåøáéã àåäù íéôåãéâ ìù ïåðâñ åúåàá åì ïòú ìà("åúìåéàë")åì äðò ìáà ,
ïåéâä éøáãá åúåèù úà êéøôäìáåùçì úåòèì åäçéðú ìàå ,åìù úåòèá ìôèú øîåìë ,åúìåéàë äðò)

(÷ãåö àåäùàø÷î úòã J L(åë éìùî ìò)÷å÷ áøä ãñåî 'öåä ,ìé÷ äãåäé úëéøòá

יין? של כוס שתשתה רצונך וכו' אשתי ñåëאשתך åäæ ,òùøä éðôì òðëð ÷éãö øùàëN J
15 'à úåãâà ,ì"øäî J Lòùøä úà ÷ìñîä ìòø

יין? של כוס שתשתה רצונך וכו' אשתי "ø÷ùאשתך åì áéùä àìN Jæà éë "øîåà äúà
ïúð ìáà ."äúà íâ åì äåùú ïô åúìåéàë ìéñë ïòú ìà" øîàð äæ ìòå ,äæ øåáéã íâ ùéçëî äéä

á÷òé ïåéò J Låðîî øèôð êëáå ,úàæä äòéãéä ìò äáåè åì ÷éæçî åìéàë ïéé ñåë åì

יין? של כוס שתשתה רצונך וכו' אשתי Léáøאשתך ìù íéùòî 'á äàéáä àøîâä òåãîN J
êîà ì"à ä"ã ,òãéåäé ïá J

פנים ומעזות פנים מעזי שתצילני וכו' רצון íðéàùיהי íãà éðá ùé .úåìéôëä øåàéáN J
"íéðô úåæò" ìáà .åäùéî ãâð íä íéæéòî ,äéôåðë íäå íéòééñî íäì ùéùë ìáà íîöòá íéæò

15 à úåãâà ,ì"øäî J Lúåæòä úãî åá ä÷æçù éãéçé íãàá óà øáåãî

פנים מעזי 203שתצילנו 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(á ,äùåá)

פנים ומעזות פנים מעזי íéøçàשתצילנו åàéöåé àìù ïåùàøä àìà ïåùì úåìéôë ïàë ïéàN J
ãåã 'ø J Líéøçà ãâð íéðô úåæòá ìùëäìî éðà ìöðàù éðùäå ,äîåãëå øæîî éðàù æòì éìò

"óñåé õò"á àáåî ,íäøãåáà(à"ò æé úåëøá ,á÷òé ïéò ìò)
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פנים מעזי 203שתצילנו 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(á ,äùåá)

יום בכל שתלד אשה úãììעתידה êøáúúå ïåøñçä ÷ìúñé ,àèçä ÷ìúñéùë àåáì ãéúòìN J
193 ìàøùé çöð ,ì"øäî J Lïìéàä éøôá ïéãä àåäå .íåé ìëá(ð ÷øô)

יום בכל שתלד אשה ãöéëåעתידה ,ùéîùú àìì äãéì ïéà "éðåùøâä èå÷ìé" øôñ äù÷äN J
÷åìéñá ,ì"ðä ì"øäî éøáã ô"ò øùôà éë è÷ìîä ì"ðå ?"úãìåé"ë äàîè àéä éøä êëì åøäèåé

à"øâäå .äàîåèä ÷ìåñú àèçäéèå÷ì"á àáåî)("éèå÷ì øúáúçà íòô ùéîùú äùòî é"ò éë äðò
Líåé øçà íåé ë"çà úãìì úàæä äàøôääî åëéùîé

יחדיו" ויולדת ז)"הרה לא, ìöà(ירמיה íâ éë ,ãçà íåéá äãéì íâå ïåéøä íâ äðååëä ïéàN J
à"ùøäî J Líäéðéá íåé à"ë ùé úìåâðøú

תלמיד אותו עליו ïéøãäðñלגלג úëñîá òåãî ò"öN J(à"ò ÷)ìãåâ ìò ãéîìúä âìâì øùàë
íéîëç éøáã ìò âìâìî ?úðîàä àì ,úéàø àì íà !ä÷éø" :åøîåàá åúåà ùéðòä ,ùã÷îä éðáà
÷åñôä çë éðôî ìàù ïàë àìà ?åùéðòä àì ïàëå .úåîöò ìù ìâ äùòðå äéðéò äéá áéäé ."äúà

åäéìà ïéò J L÷ô÷ôîä åìëù úîçî âìâì íùå "ùîùä úçú ùãç ìë ïéà"(à"ò ÷ ïéøãäðñ ìò)

תלמיד אותו עליו ïðçåéלגלג 'øù åîë ãéîìú åúåàì ìàéìîâ ïáø ùéðòä àì òåãî ò"öN J
÷øå ,åááìá âìâì ìàéìîâ ïáø ìöà ïàëå ,øåáéãá âìâì íù àìà ?à"ò ÷ óã ïéøãäðñá ùéðòä

úåù÷äì ïéàã òãå ä"ã òãéåäé ïá J L÷åñôäî äù÷ä

תרנגולת ליה אחזי à"ãéçנפק äù÷äN J("á÷òé ïåéò" ;"íéðéò çúô")äùòîî åì äðò àì òåãî
íåéá åá äãìéå íîà äøáòúðù ,ìáäå ïé÷(á"ò çì ïéøãäðñ)úåù÷äì ïéà éë "òãéåäé ïá" äðåò ?

ïá J Lúéùàøá äùòî éøçà øáåãî "ùãç ìë ïéà" ÷åñô éë .úéùàøá éîé 'å êùîá òøéàù äîî
úìåâðøú äéì éæçà ÷ôð ä"ã ,òãéåäé

גלוסקאות תוציא ישראל êéùìàארץ î"ø J(èé ,â úéùàøá)

גלוסקאות תוציא íìåò,א"י úåáéúð ,ì"øäî J Líìåòäî äìì÷ä ÷åñôú ,àèçä ÷ìåñéùëN J
129 'à(æé ,äãåáò)

גלוסקאות תוציא âא"י ÷øô á"ç ïéã øå÷ç ,úåøîàî 'é J

גלוסקאות תוציא ïéøãäðñáא"י ù"îë ,úåøéô àéöåé ÷øñ õò íâù äìåàâä ïîéñ àåäN J(.çö)

"àåáì åáø÷ éë éîòì åàùú íëéøôå åðúú íëôðò ìàøùé éøä íúàå"(ç ,åì ìà÷æçé),à"ùøäî J L
úåáåúë úëñîì äðåøçà à÷ñô

גלוסקאות תוציא äðåøçàäא"י ääâää óåñ ;å ,á íééçä ùôð J

כהלל ענוותן אדם יהא Jלעולם Líäéúåìàù úà åðîî ìåàùì äáøä åéìà åàåáé æ"éò éëN J
éøéàîä

כשמאי קפדן יהיה ולא כהלל ענוותן אדם יהא åéøáã,לעולם ìåôëì äî íåùî ò"öN J
,ììä úâøãá úåéäì çéìöî åðéàù äàåøù íãà íâ àìà ?ììäë ïúååðò úåéäì øîåì éã åì äéä àìå
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á áöî ÷éæçé àìà ,éàîùë ïãô÷ úåéäì àì øäæé ïééãò ìáàéèå÷ì"á àáåî ,÷çöé éðéò J Líééðé
"éèå÷ì øúá

כשמאי קפדן יהיה ולא כהלל ענוותן אדם יהא úåáàלעולם é÷øôá ììä øîàù äîN J
(à ÷øô)ãçà ìë éàîùå àåä éë ,"äøåúì ïáø÷îå úåéøáä úà áäåà ,íåìù óãåøå íåìù áäåà"

áåøì ììä íðîà .íäá úåøâúäìå íéòùø ãâð úåàð÷ì äåöî úîàáù .åùôð úðåëú éôì øáéã íäî
äæ é"òå ,íáòúìå í÷éçøäì íéòùøá àð÷ àìù úøçà äãî åì äúéä åçåø úåìôùå åúåðúååðò
í÷áéãù é"òù ,äøåúì íáø÷îå úåéøáä úà áäåà äéä àåä äáøãà àìà ?íúòùøá åøàùð LàìäN

"òá÷ êúøåú äùò" äðùîá øîà éàîù Läæ ãâðëN äæìå .åéøçà åëùîð åúáäàá åì(à ÷øô)

,øôñä óåñáù íéèå÷éì ,ìåàù éøáã J Líéòùøä úà áø÷ì øåáò LïéãáN ì÷éî ììä äéä íéîòôìù
øîåà ììä á"é äðùî à"ô ä"ã à"ò äì÷ óã

Eàì óã

זה את זה שהמרו אדם בני בשני Jמעשה Lììä ìù åúåðúåðò ìò èøåôîå êåøà øåàéáN J
ãì÷Jâé÷ úåà÷ñô á"ô úáù ,äéà ïéò

הלל? כאן Jמי Lêëá åèéð÷äì áùçå ,ìàøùéá àéùð àåäù òãåé åððéà åìéàë åéìò ìàùN J
à"ùøäî

שאלת" גדולה "שאלה לו êëáאמר äî ìù äìàù åìéôà íãà ìàåùùë äæî ãåîìì ùéN J
åúåà ìéùëäì àì éãë ,ìåãâ øáã ìàåù åìéàë åì áéùé àìà ìåúéäå ÷åçùá åúåà äçãé àì

á÷òé ïåéò J Lììä ìù åúðååë äúéä åæå .äéåàø äìàù åìéôà ìåàùìî ãéúòá ùééáúéù

סגלגלות? בבליים של ראשיהן מה äøåú,מפני éøáãá ìàù àìù ïåéë à"ùøäî äù÷äN J
ïäá ùéù åéúåìàù ùøôì úåøùôà ùé àìà ?"åúìåéàë ìéñë ïòú ìà" íéé÷ àì ììä äî éðôî

à"ùøäî éøáãá úåëéøà ïééò J Líãàä ìù úåãîä ïå÷éúì æîø

תרוטות? תרמודיין של עיניהן מה äøåú,מפני éøáãá ìàù àìù ïåéë à"ùøäî äù÷äN J
úåëééù åìà úåìàù íâ éë "úîà úôù" äðåò ?"åúìåéàë ìéñë ïòú ìà" íéé÷ àì ììä äî éðôî
úáù úëñî ìò ,úîà úôù J Lä"á÷ä ìù íééòáèä åéùòî ïéáäì íãà ìë áééç éë ,ùãå÷ä ìà

ישראל? נשיא אותך שקורין הלל הוא êì"אתה ïéøå÷" åøîåàá ,åúåà ñéòëäì äñéðN J
íéðéò çúô ,à"ãéç J Läæë ãåáë øàåúì éåàø êðéà úîàá ìáà

ישראל? נשיא אותך שקורין הלל הוא ìàøùé",אתה àéùð" åøîåàá ,åúåà ñéòëäì äñéðN J
"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,à"øâ J Lìàøùé ììë úà íâ äæáî àåä äæáå

יקפיד לא íéøùé,והלל úìéñî J Läùòî åà øåáéãá àåä ñòë ìáà ,åáìá åìéôà àéä àãéô÷N J
à"é ÷øô

הלל לפני באו גרים 15ג' 'à úåãâà ,ì"øäî J

יש? תורות çכמה ,å éìùî ìò à"øâ J
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ליה אפיך למחר ג"ד, א"ב לו אמר קמא øâ"יומא Jàìò ïëå ;úéòéáø äøåãäî ã ,âë øáãîá)

(ç ,å éìùî

בנזיפה והוציאו בו íâגער óåñáì ,áúëáù äøåú ìá÷î íàå .íéðéîä ììëá íðéà íéàø÷äN J
15 'à úåãâà ,ì"øäî J Låúåà øééâì øùôà éà áúëáù äøåú ùéçëî ìáà .ô"òáù äøåú ìá÷é

בתורה הכופר על ורק אך נאמר שנשבה" "תינוק בענין כתב שהרמב"ם מה גם המלקט: אמר

שנשבה" "תינוק דין עליו להחיל אין שבכתב בתורה גם הכופר אבל שם. רמב"ם וכלשון פה, שבעל

יותר גרוע ב)והוא הערה פ"ג ממרים הל' לרמב"ם, בביאורו קאפח (הגר"י

שבידו הבנין באמת à'דחפו ùåøã ,äððçì úò ,áé ùåøã ,íéúòì äðéá J(ä÷ 'îò)

שבידו הבנין באמת "úîàדחפו åäæå åéùòî ìë úååùäì ,åéúåãî ãéîòî äéä éàîù øîåìëN J
"åäéìà ïéò" ïééò ãåò ;16 'à úåãâà ,ì"øäî J L"ïéðáä

שבידו הבנין באמת à"ùøäîדחפו J L?ïéðáä úîàá à÷åã åúåà óåçãéù ïåéòøä äîN J

שבידו הבנין באמת øâäåדחפו ;ãáìá øåáéãá ,"äôéæðá åàéöåäå åá øòâ" ïåùàøä øâ òåãîN J
åäéìà ïéò J L?ùîî íôåâá íúåà óçãå äùòî åá äùò éùéìùäå éðùä

שלישית, ופעם שניה פעם הגונות בלתי שאלות אירע כאשר כי אחר. טעם נ"ל המלקט: אמר

קפידא מדת בשמאי מלמד"(כעס)גבר הקפדן "אין אמרו זה ועל למעשה. מדיבור ב)ועבר (אבות,

מהר"ל כך על הכעס)וכתב נתיב עולם, (נתיבות

א' רגל על כולה התורה æôכל óã ,íòåð éëøã J

א', רגל על עומד כשאני כולה התורה כל תלמדני לו ואמר לשמאי שבא אחד נכרי
שבידו הבנין באמת úîàדחפו ,àñéì ã"áà ,á÷òé 'ø J Lïéðáä úîàá à÷åã ïåéòøä äîN J

á÷òéì

תעביד לא לחברך סני Jדעלך L"êìùë êéìò áéáç êøáç ïåîî éäé" ,ïåîî ïéðòì àåäN J
äáåùú úáùì 'ä ùåøã ,äðùä úáåùú úò ,áé ùåøã ,íéúòì äðéá(å÷Jä÷ 'îò)

תעביד לא לחברך סני àåäדעלך äæ ãöî éøä ,åîìöáå åúåîãá àøáð åøáç íâù ïåéëN J
ãéô÷î åðéà äæáúî íà íùù ,"êåîë êòøì úáäàå" ïî øúåé äìåãâ äìòî åäæå .éøîâì ãçà åøáçå

52 ,51 'á ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Läæáúé åøáç íâù(à ,òéø úáäà)

תעביד לא לחברך סני íå÷îì,דעלך íãà ïéá úååöî äæ ÷åñôá ùé ïëéä é"ùø úìàùìN J
ø÷é éìë J L"äðåîà êéúååöî ìë" ,"'ä éðà" àø÷ã àôéñ é"ò äðòé àø÷éå)(çé ,è

תעביד לא לחברך סני êòøìדעלך úáäàå" äøåúá ùøåôî ÷åñô åúåà ãîéì àì äîìåN J
íéãñç úåìéîâ úååöî ìëì ùøåù àåä ÷åñôä åúåà àìà ?"êåîë(à"ä ãé ÷øô ,úåìáà 'ìä ,í"áîø)

íéãñç éìîåâ ,íéðùééá ,íéðîçø :ìàøùéá ùé íéðîéñ äùìùå(.èò úåîáé),êë éåâì åãéâé íàå
äæå ,éðùì ÷éöäì àì äòéðî ìò àìà ç"îâ ìù úåìéòô ìò åì øîà àì ïëìå .øééâúé àìå òðîé

á÷òé ïåéò J Låéìò ìá÷ì øúåé åì ì÷
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תעביד לא לחברך סני óåñדעלך ,øôñä óåñ ,éåì úùåã÷ ,áå'öéãøáî ÷çöé éåì 'ø ø"åîãà J
"úåãâää ìò ùåøéô"

תעביד לא לחברך סני úåéçדעלך õ"øäî ïåéìâ J

לחברך סני דעלך לו אמר א', רגל על עומד כשאני כולה התורה כל תלמדני לו ואמר
תעביד øô÷לא ,úåãâàä úåëåìäú ,ïøòèù äéøëæ óñåé áøä J Läøåúä ìë äæá ììëð ãöéëN J
9J10 'îò ,ä

תעביד לא לחברך סני êåîë"דעלך êòøì úáäàå" ùøåôî ÷åñô åì øîà àì ììäù íòèN J
äøåúä ìò ï"áîø éøáãëå ,âìôåî àåä åèåùôë ÷åñôä éë(çé ,èé àø÷éå)"÷çöé úãé÷ò" áúë ïëå

(âë øòù)úà òåðîì åðéðò àìà ?ìàøùé íò ìù ãçàå ãçà ìë ãâð åèåùôë ÷åñôä íéé÷é ãöéëå .
øàúì êãîìì àìà ,äáäàä íöò úà øàúì äàá äðéà ÷åñôä óåñáù "êåîë" úìî ïëìå .÷æðä
ééà J Líéøçàì äùòú àì äúà êë ,êì íéøçà åùòéù äöåø úééä àì äî ìå÷ùìå ïåãìå êîöòì

íéä

תעביד לא לחברך סני êåîë"דעלך êòøì úáäàå" ùøåôî ÷åñô åì øîà àì ììäù íòèN J
"ìàøùé úáäà" ïëáå .íàå áà áåäàì äúåéö àì äøåúä ïëì .áìáù ùâø ìò úååöì øùôà éà éë
éðñ êìòã äî" ììä ùøéô ïëìå .äáäàì íéîéàúî íéùòî íéé÷ìå äúåàð úåâäðúä âäðúäì àéä

êøáçìãéáòú àìä ,å íéøáã ,äëøá úôñåú J Léååéö é"ò øùôà éà áìáù ùâø úåðùì ìáà ."
úáäàå ä"ã(46 'îò ,éðùä ùåøéôá)

גדול כהן שתשימני מנת על íéøééâîגיירני ïéà íéëìî ïçìåù ïòîì øééâúîä éøä ò"öN J
à"ùøäî J L?äìåãâ ù÷á ïàëå ,åúåà

יומת" הקרב "והזר [לפסוק] שהגיע י)כיון ג, äøåú(במדבר éøáã ãîìì øúåî ãöéë ò"öN J
?éåâì(.èð ïéøãäðñ)àø÷î äéì øîà ä"ã ,à"ùøäî J Løáãä øúåî ,øééâúäì àáù ïåéë àìà

המלך דוד אפילו יומת", הקרב äîéîú,"והזר äøåú J Lêìîä ãåã à÷åã àîâåã àéáä òåãîN J
àð ,à øáãîá('á ÷"ñ)

כהונה ø÷éבגדי éìë J(èì ,çë úåîù)

עתיך" אמונת ו)"והיה לג, זרעים(ישעיה סדר éåàøåזה .íãé÷ôú íéðùî íðéà íéòøæä éëN J
34 ,ìàøùé úøàôú ,ì"øäî J Líäî ãåîìì åðì(é ÷øô);

אמונת זרעים"והיה סדר זה äá'עתיך" ïéîàäì éåàøä ïî êë ,åñðøôî 'äù äàåø íãàäN J
16 'à úåãâà ,ì"øäî J Líãàä éëøö ìëá

זרעים סדר זה עתיך", אמונות íãàäù"והיה éåàø ïë ,íãàì ñðøôî ä"á÷äù åîë éëN J
16 'à úåãâà ,ì"øäî J Låéðéðò ìëá 'äá ïéîàé

עתיך" אמונת âë"והיה ,ãî ìà÷æçé ìòå ;æè ,á éìùî ìò à"øâ J

עתיך" אמונת ç"והיה ,æ ,ã íé÷øô ,ã øòù ,íééçä ùôð J
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זרעים סדר זה עתיך", אמונות ïîæá"והיה åì íéåå÷îù áåè äæéà ìò øîàð "äðåîà"N J
éë ä÷åöî úòá íâ 'ä úà êøáì åðà íéáééçå .÷éòîå ÷éöî øáãá äñåëî àåä úòë ìáà ,ãéúò

äáåèì ìëä éë åðà íéðéîàî(à"ìø 'éñ óåñ ç"åà ò"åù)ïåéòøì äàìôð àîâåã àåä äòéøæ ïéðò äðäå .
äîãàá íéðéòøâä úà íéøáå÷ éë ,äæ(íúåà ìåëàì íå÷îá)íéåå÷î àìà .íéìëå íéá÷øð íä äîùå

íéä ééà J Lúìòåúå äëøá áåø íäî çîöúù åðà

מועד סדר זה âç"עתיך", ìë .ãòåîå úò ìëì äðåù äìåâñ ùé éë ïéîàäì éãåäéä áééçN J
ééà J Líéðåùä íéðîæä é"ò ,"íéðîæäå ìàøùé ùã÷î" úëøá úðéçáá ,ãøôð ãåîéì àéáî ìàøùéá

íéä

נשים סדר זה éô"חוסן", ."òøä øöé åá èåìùé àìù ó÷åú êéøöù"N Jàúðñçà ïåùì øçà ùåø
(äùåøé)úò :êøò ,êåøò J Lïéìçåðå íéðá åì ïéååäã

נשים סדר זה äîåç""חוסן", àìá éåøù äùà åì ïéàù íãà ìë" ì"æç øîàî ô"òN Júåîáé)

(á"ò áñíéä ééà J ïñåç àéä äîåçäå ,

נזיקין סדר זה Lïéðìæâä"ישועות", ãéî åòéùåîå äæì íéðúåðå äæî ïéìèåðå íãà éðá ïéðãù"N J
úò :êøò ,êåøò J

אוצרו" היא ה' ו)"יראת לג, ééçá(ישעיה åðáø J(çð ,çë íéøáã)

אוצרו" היא ה' J"יראת Lä"á÷äì ìåìò åîöò úà äùåò éë ,íãàä úà íéé÷î 'ä úàøéN J
121,äìåâä øàá ,ì"øäî(å øàá);

אוצרו" היא ה' é"ùä"יראת úúéîà ìò ãåîòì àéä éë ,úåâùää ìëî úìãáð íéîù úàøé éëN J
57 'à ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Läàøéä åðîî ìá÷îù ãò(ãé ,äøåú)37 ,23 'á ,íìåò úåáéúð ;

(å ,à íé÷øô ,'ä úàøé);

אוצרו" היא ה' óåâ,"יראת ìòá àåäù íãàå .é"ùä ãöî àì íà íåé÷ äì ïéà äîëçä éëN J
,ì"øäî J Líåé÷ ùé åúîëçì êëá ,éøîâì 'äì ìåìòå ,íéîù àøé íãàä íàå .åìöà äîëçì íåé÷ ïéà

130J131 íééç êøã,â"ô)(åàèç úàøé

אוצרו" היא ה' 16J17"יראת 'à úåãâà ,ì"øäî J L'ä úáäà ïî äøúé àéä äàøéä úìòîN J

אוצרו" היא ה' úéìëù"יראת äàøé ìò øáåãî éàãåN J(úåîîåøä úàøé :è÷ìîä úôñåú)úàøé àìå
íãàä úøéçáá àéä äéåìú úéìëù äàøé éë .ïéøåñéî àøéä íãà ìëì úéòáè àéäù ùðåòä(åúøëäå),
àúøèåæ àúìî ä"ã ,á"ò âì úåëøá ìò à"ùøäî J Løöåàá äøåîùä àéä à÷åã ïëìå

אוצרו" היא ה' øéàî"יראת áøä 'ãäî ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J Läàøé éâåñ äòáøà ùéN J
:àð óã íãøèùîà 'ãäî ;ãð÷Jæë÷ úåà÷ñô èô÷Jâô÷ 'îò à"ç ,õ"ë(ãJâ íéøîàî ,úåøîàî 'é)

אוצרו" היא ה' ä"יראת ,á éìùî ìò à"øâ J

אוצרו" היא ה' ìà"יראת íéðåô íìåëå ,äðùî éøãñ äùù íä äøåðîáù íéð÷ä úùùN J
,úáù àåä éòöîà øð úàø÷ì íéðåôä ìåç éîé úùù ìåî íä ïëå .'ä úàøé ìîñî àåäù éòöîàä
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úáùá ø÷ùì ùåá õøàä íò åìéôàù ,"úùåá àøé" íùå(à"î ã"ô éàîã)Läàøéä úãî àéä úáù éë
á÷òé ïåéò J

ע"ב כד דף קוק, הרב מוסד מהד' זהר, תיקוני דברי על מבוסס המלקט: שבת)אמר ושוב(ירא

ע"ב צב בשת)דף (ירא

אוצרו" היא ה' è"åé"יראת âðåò ú"åùì äîã÷ä J

אוצרו" היא ה' ãëø"יראת 'éñ ,åèø 'éñ óåñ ,÷éãöä ú÷ãö ,ïäëä ÷åãö 'ø J

לדין אדם שמכניסין שאלות)בשעה שש ממנו 24J26(שואלים 'á ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J
(á ,'ä úàøé)139J140 ìàøùé çöð ;(èë ÷øô)"äìåâä øàá" óåñá ñôãð 31 äøåú ìò äùøã ;

לדין אדם שמכניסין שאלות)בשעה שש ממנו Låìà(שואלים úåìàù ùù úåôéöø øåàéáN J
åäéìà ïéò J

באמונה ונתת ïéøãäðñáנשאת éë ò"öN J(.æ)éøáã ìò àéä íãà ìù åðéã úìéçú éë åøîà
ìò ùðòð ,ãîåì åðéàå ãåîìì éåàøù éî éë øîåì äàøð ãåòå .íéöåøéú 'á úåôñåú ù"ééò ?äøåú

"äàøåäì àöåé ãçà ÷øå 'åëå àø÷îì íéñðëð óìà" ìáà .äøåú ãåîéìá ïåéôø(á ,äáø àø÷éå)íàå .
à"ò æ ïéøãäðñ ìò à"ùøäî J Läðåîàá ïúîå àùî ìò àåä åðéã úìéçú ,ãåîìì éåàø åðéà

באמונה ונתת ïéøãäðñáנשאת éë ò"öN J(.æ)éøáã ìò àéä íãà ìù åðéã úìéçú éë åøîà
÷ñò íà åúúéî éøçà íãàì íéìàåùùë éë øîåì äàøð ãåòå .íéöåøéú 'á úåôñåú ù"ééò ?äøåú
"?äðåîàá úúðå úàùð" äìéçú íéìàåù ïëìå .éàðô åì äéä àìå øçñîá ãåøè äéä éë äðåò ,äøåúá
ìéâø éãåäéå ?ãéñôé äîëå çéåøé äîë íãàå íãà ìëì áöå÷ä àåä ä"á÷äù úðîàä íàä øîåìë
ãéñôú àì äæá éøä "?äøåúì íéúò úòá÷ àì òåãî ïëáå" ,åðîî íéòáåú æàå ."éàãåá ,ïë" :äðåò

úñðøôîìò "íéä ééà" ïééò ãåò ;"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á ïàë àáåî ,á÷òé ìäà ,àðáåãî ãéâî J Lê
åäéìà ïéò ;'æ óã ïéøãäðñ

באמונה ונתת ïéøãäðñáנשאת éë ò"öN J(.æ)éøáã ìò àéä íãà ìù åðéã úìéçú éë åøîà
éë "äðåîà" ïéðòá àéä åðîî íéìàåùù äðåùàø äìàù àìà .íéöåøéú 'á úåôñåú ù"ééò ?äøåú
ãçà àåä 'ä éë íãà òãéå ,òîù úàéø÷ úåöî àéä äåöî øá äéäðùë íãàä ìù äðåùàøä äåöîä
ïéãäå ùðåòä ìáà .ïúîå àùîá àèçé àì æ"éòå ù"úé åðîî åúñðøô ìë éë ïéîàéå ãéçé ïåãàå

á"ò î ïéùåãé÷ ìò ,åäéìà ïéò J Läøåú ãåîéì øñåçá ìéçúî àåä

באמונה ונתת úúðåנשאת úàùð" åîë .äøåúä ãåîéì éðéðòá øáåãî åìàä úåìàùä ùù ìëáN J
íéðéò çúô ,à"ãéç J Làøäåéìå ìôìôì úòã ìò úãîì àìå ,"äðåîàá

באמונה ונתת ïéøãäðñáנשאת éë ò"öN J(.æ)éøáã ìò àéä íãà ìù åðéã úìéçú éë åøîà
å"ö÷ à÷ñô ,åäéìà ìå÷ ,à"øâ J Läøåú ãåîéìì æîø ùé úåìàùä ìëá àìà ?äøåú

באמונה ונתת øëùùéנשאת éðá J(ã à÷ñô ,ã øîàî ,ïñéð)

באמונה ונתת úîàנשאת úôù J(â"ðøú ,éçéå)
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באמונה ונתת 58,נשאת ÷ãö øáåã ,ïäëä ÷åãö 'ø J Läðåîà éâùåîá øøáìN J,äëøá øä 'ãäî)

(80 'îò

לתורה עתים äìéìáקבעת íâå íåéá íâ ïîæ òåá÷ì áééç éë ,íéáø ïåùì "íéúò"N J,í"áîø)

("äìéìå íîåé åá úéâäå" íéé÷ì éãë ,á"ò èö úåçðîì "äðùî íçì" íù ïééöå .ç"ä à"ô ,äøåú ãåîìú 'ìäL
à"ùøäî J

לתורה עתים ùôð"קבעת íäéòáå÷ úà òá÷å" åîë äìæâ ïåùìN J(âë ,áë éìùî)áåðâé íãàäù
ï"øäåî éèå÷ì J Läøåú ãåîìì éãë åé÷ñò øàùî ïîæ(áìñøá)ã"ôø ,

לתורה עתים øôîקבעת ,íéúò åúøåú äùåòä :úåëøá óåñ éîìùåøéäî äøéúñì áåùééN J
éç ìë éðéò J Läøåú

הטור דברי ע"פ לפרש ויש המעתיק: קנ"ה)[אמר סי' אע"פ(או"ח הקבועים העתים יבטל שלא

אז עוסק שאינו פנויה שהיא שעה בכל רק ללמוד חייב היום שאר אבל הרבה. ממון להרויח שסבר

תורה]. מפר זה הרי בלבד, קבועות "עתים" על וסומך בטל הולך אם אבל חייו. בצרכי

לתורה עתים óñåéקבעת áøä ïåàâä J Líéøçàì äá ãîìì éúî úò òåá÷ì íéáééçN Jã"áà)

(èøåô÷ðøô39 óã ,ä å÷ ,ïå÷éøèåð ,íéãâî éøô ,

ורביה בפריה åéãNעסקת JJ Läîåúéå íåúé àéùäì ÷ñòù ,"úîéé÷" àìå "ú÷ñò" ïåùì ÷
à"ùøäî

ורביה בפריה åúùàåעסקת àåä åçéìöä àì àîù éë "åáøå åøô úîéé÷" íéìàåù ïéàN J
íéðéò çúô ,à"ãéç J Låúáåç éãé àöé ,åúìåëé áèéîë ÷ñò íà àìà ?ãéìåäì

לישועה à'צפית äåöî ,÷"îñ J

לישועה ï"øäצפית éùåãéç J Lêéîéá ùîî äéäé äæù úåôöì íéáééçN J

רמב"ם של לשונו וכך המלקט: ה"א)אמר יא פרק מלכים מי(הל' או בו, מאמין שאינו מי "וכל

מי כלומר רבינו". ובמשה בתורה אלא כופר הוא בלבד הנביאים בשאר לא לביאתו, מחכה שאינו

כופר הוא גם ממש, "מחכה" שאיננו

לישועה úåôöìצפית íéáééçù ïåéë àìà ?íéáø ïåùì "úåòåùé ïñåç" àéä ÷åñôä ïåùì ìáàN J
à"ùøäî J Lúåáø íéúò íä éøä ,äòùå äòù ìëá

לישועה èéáîå,צפית äôåö ïåùìî "äòåùéì úéôö" ùîî àìà "äòåùéì úéå÷" åøîà àìN J
,åìòôå åééç ,íééç õôçä J Låì íéðéúîîå êøãä íà ìò íéãîåòù ,çøåà ìù åàåáì íéãúòúîù åîë

å"èúúú 'îò â"ç ,à"ëùú úðù ,çöð 'öåä ,øùé øéàî äùî áøä é"ò êåøò

לישועה äéåìâצפית äøëä ìù ñçé íåù éìá íâ ,úéøéãú áì úîéù íâ úììåë äéôéöä"N J
ìò ãîåò äôöîäù åîë ,äòåùéä ìù úéðåöéçïéàùë íâ åúãîò áåæòé àìå ,äðù ìò íéîé øîùîä

ïòîì øáã úåùòì øùôàù äàøéù ,äøòä åæéà ìù àåöî úò ìëáù íâå .ùãåçî øáã åéðôì
äæéàî äðâä åà äçéøáì äùòî úòù àáù äôöîä ìò ùéà åîë ,áåæòé àìå åìòô ùéçé ,äòåùéä
òâø øåçéà àìá ïåëðä úòì æøæé ïë ,áöîä úáåèì úåùòì ùåøãù äî úåùòì äáåçä åéìò ,áéåà
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úòá æåøéæä íâå úéúáùçîä äãîúää ,åæì åæ úåãâðúîë úåàøðä ,ãçé úåðåëúä éúùìå .ïîæå
J L"íîåøúäì êéøö ,øùåëä(øåãéñ)ãåã çîö úà úëøá ,ôøJèòø 'îò à"ç ,äéàø úìåò

בחכמה ãðפלפלת ÷øô â"ç ,íéëåáð äøåî J

בחכמה úøöòפלפלת ,çî÷ä ãë ,ééçá åðáø J

בחכמה à"ùøäîפלפלת J Lìáä ìù ìåôìô ìôìôîù éî èòîì àá "äîëçá"N J

בחכמה "úçîùפלפלת åøôñáå ;íéðéò çúô ,à"ãéç J Lúåãî â"é é"ò äøåúä øøáì øîåìëN J
"ìâøä(:áð äëåñì)

בחכמה àñøéâáפלפלת ,óåøôøá ÷ñò àîù ìáà "äøåúì íéúò úòá÷" åìàù øáë íðîàN J
÷çöé éðéò J Läðáä íâ åðîî íéùøåã ïëìå ,àîìòá

דבר מתוך דבר הבנת à"ùøäî["ודעת"] J Läèåùôë "úòã" åùøéô àì òåãîN J

העלית לא אם מוטב א"ל לאו. ליה, אמר חומטון? קב בהן לי ùùçערבת äæá ïéàN J
á÷òé ïåéò J L'ä úàøéá úåððåáúäì íåé ìëá ïîæ úö÷ áéö÷î íãàä íà äøåú ìåèéá

חומט קב בהן לי העליתערבת לא אם מוטב א"ל לאו. ליה, אמר ùùçון? äæá ïéàN J
øáåò ,ïåèîåç øîåç äáøä ïúéå äãîä ìò æéøôé íà ìáà .äæì ïîæ èåòéî ÷ø ïúé íà äøåú ìåèéá
,íééçä ùôð J Låúøåú ïîæî õö÷î ,åì êøöð øùàî øúåé äæá åðîæ áåø òá÷é íà ïë .ìæâ øåñéà ìò

èJæ íé÷øô ,ã øòù

Eá"ò àì óã

וחיצוניות פנימיות, äëמפתחות ÷øô à"ç ,ïéã øå÷ç ,úåøîàî 'é J

וחיצוניות פנימיות, 16מפתחות 'à úåãâà ,ì"øäî J L"úåéîéðô" úàø÷ð äøåúä òåãîN J

וחיצוניות פנימיות, øöåàäמפתחות àéäù íòôå ,úéðåöéçä àéä äàøéä éë ùøã íòô éë ò"öN J
åîöòî ïéáé äàøé âéùäù éøçàå .úéðåöéçä àéäå ,åáøî ãîåì íãàäù äîëç ùé àìà ?éîéðôä

á÷òé ïéò ìò ó"éøä J Lúéîéðôäå äðåéìòä äîëçä(òéøæú øãñ ,"øçáð óñë" åøôñá äæá áéçøäå)ïéò ;
åäéìà

וחיצוניות פנימיות, øöåàäמפתחות àéäù íòôå ,úéðåöéçä àéä äàøéä éë ùøã íòô éë ò"öN J
íàå ,äøåú ïéà çî÷ ïéà íà" åîë ,åæì åæ úå÷å÷æ ïäéúù äàøéäå äîëçäù äæì áåùééä ?éîéðôä

"çî÷ ïéà äøåú ïéà(â ,úåáà)éôåñä ãòéä ìò íéáùåç "äìéçú äáùçîá øáã óåñ" åîë àìà .
íéä ééà J Líãàä ìù åëøã úìéçúá ãåò

וחיצוניות פנימיות, éðôìמפתחות äàá åæ .úåîîåøä úàøéå ùðåòä úàøé .äàøé éðéî 'á ùéN J
íùá ,á÷òé ïåéò J Lãåîéìä éøçà äàá åæå ,ãåîéìä(úìéçú)øîàî ,úåøîàî äøùò ,ä"ìù øôñ

'â
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וחיצוניות פנימיות, àåäמפתחות ïîéñ ,úåîîåøä úàøéì óåñáì òéâé àì äøåú ãîåìä íàN J
á"ò àîåé ìò ,ìåàù éøáã J Lãåîìì ùâðù éðôì ùðåòä úàøé åìéôà íéã÷ä àìù øáãä

ויראה חכמה לדרתא, âìתרעא ,åè éìùî ìò à"øâ J

ויראה חכמה לדרתא, íéðéòתרעא çúô ,à"ãéç J

ויראה חכמה לדרתא, ìåàùתרעא éøáã J(:áò àîåé ìò åéøáã ò"ò)

ויראה חכמה לדרתא, éãö÷תרעא éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J('à íéèôåù ,95 éùéîç ÷ìç)

עביד לדרתיה ותרעא דרתא ליה דלית על "íéøáãäחבל :øéòä äæ øîàî êîñ ìòN J
íðîà .íäéòîåù ãéá íéîéé÷úîå íéìáå÷î íä ,äáøä íéùåòå èòî íéøîåàä éôî íéàöåéä
,÷çö úãé÷ò J L"íéòîåùä ãéá úîéé÷úî äðéà íúîëçå ,íéòîùð íðéà íäéøáã êôéäá íéùåòä

à"ò åò óã ,âñ øòù ,úåî éøçà

עביד לדרתא îàîNתרעא Jìò àðåä áø øá äáø ìù åøîàîì øúåñ åðéà éàðé 'ø ìù äæ åø
"àòøú" ïåùì øîà ïëìå ,äàøé éðéðòá íéáøì ùøåãä ìò øáãî éàðé 'ø éë ,úåçúôîä(áçø øòù)

"àçúô" àìå(úìã)ìò òéôùäì çéìöé ãöéë ,õøàä íò ïùøã àåäå ,äøåú øñåçîä éë ãîìîå .
,äøåúá åëøã úìéçúá åìéôà øñåî éðéðò åîöòì ãîìé íãàäù äéä äáø øîàî ìáà ?íéøçà íéáø

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ;"éáöä øåà" íùá ,éðåùøâä èå÷ìé J Läîùì ãîìéù éãëïéðòäå)

(ì"ðä "÷çöé úãé÷ò" éøáã ìò ññåáî

עביד לדרתא ìòתרעא àðåä áø øá äáø ìù åøîàîì øúåñ åðéà éàðé 'ø ìù äæ åøîàîN J
äéäå ."æéøëî" áåúë ïëì ,úåáåçøáå íé÷ååùá ,ùøãîä úéáì õåçî øáéã éàðé 'ø éë ,úåçúôîä
äîëç ïëåú íîöò úà àìîì íä íéëéøö àìà íéîù úàøé ééçá éã àì éë íéìéâø íéãåäéì øîåà
J Líéîù úàøéá íîöò úà åðéëé íéãéîìúäù ,ùøãîä úéáá äîéðô øáãî äéä äáøå .äøåú ìù

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,éðåùøâä èå÷ìé

מלפניו שייראו כדי אלא עולמו את הקב"ה ברא åîöòלא ìèáî 'äî äàøé åì ùéù éîN J
;17 'à úåãâà ,ì"øäî J Lä"á÷ä ìà øúåéá äáåø÷ä äâéøãîä àéä åæå ,åéðôî

מלפניו שייראו כדי אלא עולמו את הקב"ה ברא éãéלא ìòå .ìåìò ïéà ,äìéò ïéà íàN J
32 'á ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Líìåòì íåé÷ ùé æàå ,äìéò ùéù íãàä øéëî äàøéä(à ,'ä úàøé);

מלפניו שייראו כדי אלא עולמו את הקב"ה ברא øåáòùלא ,íìåòä úéìëú àéä úàæåN J
37 'á ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Líìåòä àøáð ïë(å ÷øô ,'ä úàøé)

הוא? אוריין בר את לי ואמרת הוא, חטאין דחיל דגבר אנא לך úèòîä"Nאמינא J
é"ùø J L"åçáùá

הוא? אוריין בר את לי ואמרת הוא, חטאין דחיל דגבר אנא לך åúîëçאמינא éëN J
íéîù ïî åéìò úøæâð íãà ìù("ùôéè åà íëç" ,á"ò æè äãð)äøéçáá äéåìú åáù íéîù úàøé ìáà

åìù úéùôç(á"ò æè äãð)íéä ééà J L
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הוא? אוריין בר את לי ואמרת הוא, חטאין דחיל דגבר אנא לך øáåñאמינא ï"áîøäN J
äîé÷ä ìë éë åéìò âéùî ï"øäå .íëç éðôì íà éë íéáåè íéùòî ìòá éðôì äîé÷ åðéöî àìù
àøîâá íéîëçä éðù å÷ìçð äæáå .íéáåè íéùòîì äàéáî äîëçäù éðôî à÷åã àéä íëç éðôì

íéðéò çúô ,à"ãéç J Lïàë

הוא? אוריין בר את לי ואמרת הוא, חטאין דחיל דגבר אנא לך ïéàèç"אמינא ìéçã"N J
åúìòî àéä åæá éë "äàøéì íà éë êîòî ìàåù êéäìà 'ä äî" ù"îë ,úéùôåçä åúøéçáá éåìú

ù"îë ,åúåà ïðç ä"á÷äù éìëùä øùåëá ë"â éåìú äøåúá íëç ìáà .íãàä ìù úéîöòääãð)

(á"ò æèíöòá ãåáë åì ïéà äæìå .ùôéè åà íëç äéäé íà åúãéì éðôì ãåò äôéèä ìò íéøæåâù
íéä ééà J Läøåúáù äëìää éðôî åúåà íéãáëî àìà

של חפשית בבחירה הדבר תלוי תורה בלימוד גם כי שהוסיף אליהו" "עין עיין המלקט: אמר

לחדודי" אלא אמרן לא תאמין. ומצאת, "יגעת ע"ב)האדם, ו חילקו(מגילה שם הרי כי המלקט ונ"ל .

"לאוקמי גם לו שיש בלי מושלם חכם תלמיד ואין היא". שמיא מן סייעתא גירסא לאוקמי "אבל

כאן מדובר זה ועל גירסא"

אלהיך" ה' את ליראה אם כי מעמך שואל אלהיך ה' מה ישראל "ועתה Jשנאמר
úà ãåáòìå ,åúåà äáäàìå ,åéëøã ìëá úëìì" :úåáø úåðåëú ãåò êìåäå äðåî ÷åñôä éøä ò"öN
úøøåâ äåöî àìà ?ãáìá ãçà øáã ÷ø ù÷áî 'ä ïéà ïëáå ?"êùôð ìëáå êááì ìëá êéäìà 'ä

äåöî(ã ,úåáà)øàù ìë åéøçà êéùîé àìéîî ,íâô éìá äøåäè 'ä úàøé íãàì äéäú íàå .
øæòìà 'ø íåùî ïðçåé 'ø øîà ä"ã ,åäéìà ïéò J Lãçà øáã ÷ø åðîî ù÷áî 'ä ïëáå .íéáìùä

ãáìá íéîù úàøé àìà åîìåòá ä"á÷äì åì ïéà

חכמה" היא אדני יראת כח)"הן כח, "אחת"(איוב ,àéä ,ãáìá ä"á÷äì àéäù éðôîN J
åúåà íäì ùé äàøé éìòá ìë ïëì ,ãáìá äìéòä ãöî àéä éë .íìåòá øçà øáã ìëî øúåé úãçåéî

íãàä ãöî äàá 'äì "äáäà" ìáà .ïëåúä(ìåìòä),ì"øäî J Låøáçì íãà ïéá äðåù àéä ïëìå ,
18 'à úåãâà

חכמה"הן" היא אדני כח)יראת כח, "אחת"(איוב לשון "הן" ,äãáì àéäå äîëç àéä"N J
äîã÷äá ,íéøùé úìéñî J L"ïåéò åá ïéàù äî äîëç àø÷ð åéàå ,äîëç

בקיצור, לחברו ימסור העיונים ותוצאות בהם, מעיין כשאחד הלימודים "בכל הנ"ל: המושג [ביאור

ביראת כן שאין מה וכיו"ב. הלכה בעניני כמו רב, זמן בעיונו שהגה מי כמו החכמה את חברו מקבל

אחרי גם ושם ובירור. ליבון הדורשים מקומות ישנם אבל כללים בענין לימודים לשאר שוה היא ה',

יבין". לא בענינים, לעומק ירד שלא למי הדברים קיצור כשיאמר המליםהבירור על לחזור יכול (כלומר

החכמות) שאר מכל ושונה יחודית היא היראה חכמת ולכן לבו. בפנימיות לעומקם אותם יבין לא אבל –]ששמע,

א פרק אביך, מוסר

חכמה"הן" היא אדני כח)יראת כח, "אחת"(איוב לשון "הן" ,ëì 'é ãò 'à úåéúåàá éëN Jì
L"úçà" ïåùì íä ïëì .âåæ ïá ïéà 'ï úåàì úåéøéùòá ïëå ;âåæ éìá àéäù 'ä úåàì èøô âåæ ïá ùé

á"ò àì úáù ìò ,åäéìà éøáã ,à"øâ J
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"אחת"הן" לשון "הן" חכמה", היא אדני "ïä"יראת íù ,úéðååé ïåùì ïàë åùøã ì"æçN J
ììá 'ä øùàë éë äæì øåàéáäå .á"ò åò ïéøãäðñ ;à"ò çë ïè÷ ãòåîá àåä ïëå ,"úçà" àéä
ïëáå .ùãå÷ä ïåùìá äìéçúá åéäù úåøåôñ íéìî äîåàå äîåà ìë ìöà øéàùä ,íéîòä ìë úåôù
,å"éú úåà ,äô ìòáù äøåú ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J Lùãå÷ä ïåùìî ïä åìà úåããåá íéìî íâ

(óåñ)èú óã á"ç íãøèùîà 'ãäî ;ä"ôù à÷ñô çñ 'îò ã"ç õë áøä 'ãäî ,ùåã÷ äô ììë
áø óã à"ç ,íéèå÷ìä øôñ ,éìàåå ãåã äùî 'ø áúë ïëå ;á"ò óåñ

שום? ויאכל יחזור נוסף, וריחו שום שאכל ì"øäî,מי J Lùðåò óéñåî ,àèç óéñåîä éëN J
18 'à úåãâà

אולם" ובריא למותם חרצובות אין ד)"כי עג, לרשעים(תהלים דיין לא הקב"ה: אמר
כאולם להם בריא שליבם אלא הדין מיום ועצבים חרדים "àìשאינם ïåùì éë ò"öN J

áåùéäå .øáã åúåà íä äøåàëìå .éðù ïéðò óéñåî àôéñäå ,ãçà øáã àåä àùéøäù òîùî "éã
äðùä ùàø ìù 'à íåéì 'á ùåøã ,èôùî úò ,á ùåøã ,íéúòì äðéá J Läæì(åè 'îò)íéä ééà ;

הדין מיום ועצבין חרדין äãéúòäשאינם äúéîäî íéãøç íðéà àìà ?úåðåùì 'á òåãîN J
à"ùøäî J Líéøçàì øáòá åùòù úåìååòäî íéáöò íðéà íâå ;íäéìò àåáì

הדין מיום ועצבין חרדין éåàøשאינם ,ìåãâ íãà äæéà úî øùàë àìà ?úåðåùì 'á òåãîN J
áöò úåéäì(ììë íéáöò íðéà íäå),íäìù äáåø÷ä äçôùîä éðáî ãçà úî øùàë êë ìò óñåð .

á÷òé ïåéò J Líäéìà íâ òéâäì éåôöù äîî íéãøç íðéà ïë íâ ,úáå ïá åà äùà

כאולם להם בריא לבם íãàäרשעים óåñù àãáåòá øéëî ïëì ,úîàä éôì âäåð ÷éãöN J
ùéìçî åéìñë ìòù áìç ,úåîé àåä íâ óåñáìù òãåéù úåøîì ø÷ùá âäåðä òùø ìáà .úåîì

18 'à úåãâà ,ì"øäî J Läæ íùåø åðîî

כאולם להם בריא לבם íäùרשעים áåùçì íúåà äòèî ãåò òøä íøöéù íéòùø ùéN J
åäéìà ïéò J Läåöî äæá íéîéé÷î

כסלם על חלב להם "íìñë"ויש íù ìò à÷åã åàø÷ð ìáà ,ïîåù äñåëî íôåâ ìë íðîàN J
á÷òé ïåéò J L"ùôèå ìéñë" ,ïåùì ìò ìôåð ïåùì

Eáì óã

נפיל דמנפשיה לרויא שבקיה וכו' אמתא תירוס תפיש וכו' לסכינא חדד תורא נפל
חושבנא דרא ואבי מילי, חוטרא אבב ì"øäî,וכו' J Låìà íéìùî ïéá íéìãáää øåàéáN J

äîëç úòã ,øéîî íçåøé 'ø ;åäéìà ïéò ;ìàîù øåè 19 à úåãâà éùåãéçåðø óã á"ç øñåîå
ñôãðá

לסכינא חדד תורא "àøåú"נפל åøîà òåãîN J(øåù)ìéöäì úåøùôà äì ùé àìà ?ñåñ àìå
äãâàä øåà ,øòâðàì éøåà áøä J Läð÷ú åì ïéà øåáùä ñåñä ïë ïéàù äî .èìçåî ãñôäî äîöò

(á"ùú ,÷øåé åéð)82 'îò à"ç
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להוי מחטרא בחד אמתא תירוס ìòתפיש àéä "àøåú ìôð" .íé÷åîéðä ïéá íéìãáä ùéN J
úåðååò äéìò âøè÷ì íéôøèöî "ñåøéú ùéôú" íòè .äãéìä øáùî úîçî äìôðù ,äìù äðëñ úò
ãìåì íâ äðëñ àåäå ,íçøä úçéúô úòéðî ïéðò àåä "àéåøì ä÷áù" .øáòá äúùòù íéîãå÷

(ãáìá íàì åñçééúä ïàë íééåðîä íéîãå÷ä íéùðòå)àë÷ óã ,äãéîò äáøî ,÷éðîä ãåã á÷òé áøä J L

נפיל דמנפשיה לרויא äæéàשבקיה íåùî ÷æðéå ìåôé úåì÷áå ,åúòãá áùåéî åðéà øåëéùäN J
Läì÷ äáéñá äìôî ìëì ìåìò àèçá âäåðä êë .ïè÷ ìåùëî åäù

חושבנא דרא ואבי מילי, חוטרא ùéðòî.אבב åðéàå áø ïîæ ïéúîî ä"á÷äù øàúì àáN J
Lùðåò úãé÷ôå ïåáùç úò àåáé óåñ ìë óåñ ìáà

רחמי ולא אחי לא בזיוני, אבב ומרחמי; אחי נפישי חנואתא ìùאבב úåðçä çúôáN J
íãà ñôúðù íéàåø íà ìáà .åîò åúùéù éãë úåðçä ìòá íåìùá íéìàåùå íéàá åéáäåà ìë ïéé
,êåøò J Låéìà äðåô íäî ãçà ïéàå ïéçøåá åéáäåà ìë ,ùðòéäì ìùåîä úéáá åà ñëîä úéáá

à à÷ñô áá :êøò

סכנה במקום אדם יעמוד אל á"òלעולם ë úéðòú ïééò J

מזכויותיו לו ì"øäî,מנכין J Líééòáè éúìáä åéùòîî åì ïéëðî ,éòáè éúìá ñð åì äùòð íàN J
20 'à úåãâà

מזכויותיו לו àëéìמנכין àîìò éàäá äåöî øëùù ïåéë ò"öN J(á"ò èì ïéùåãé÷)åðúé äî éðôî
.íééòáèä íéøáãá àåä åì íéîìùî àìù "äåöî øëù" àìà ?åìù äìöää úøåîú äæ øëù åì
,òùåäé èå÷ìé J Làåáì ãéúòì åøëùî äæ åì íéëðî ,òáèä êøãë àìù ñð íãàì åì íéùåòùë ìáà

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî

האמת" ומכל החסדים מכל äøåúä"קטונתי ìò ï"áîøN J(àé ,áì úéùàøá)åùåøéô ìò äù÷ä
à"ùøäî J Låéúåìàùì úåáåùúäå .íù é"ùø ìù

יחלה שלא רחמים אדם יבקש ìù"לעולם" ïéã øæâù ïåéë àìà ?"íìåòì" ïåùì åäîN J
äùòî éðôì äáåùú éîé úøùòá ÷ø úåìéòåî úåìéôúäù áåùçì øùôà ,íéøåôëä íåéá íúçð íãà

ù÷áì äôé äìåë äðùä ìëáù åðãîìî ïëì ,äîéúçäíéðéò çúô ,à"ãéç J Líéîçø

יחלה שלא רחמים אדם יבקש ïéøåñé"לעולם íéáéáç"ù ô"òàN J(.à÷ ïéøãäðñ)øîàð äæ
ìåìëì "íìåòì" åøîàå .ïåéñðá ãåîòé àì àîù ,äìéçúëì íúåà ù÷áé àì ìáà ,åàá øáë íà
Lïéøåñé ù÷áé ìà ,íäá ãåîòì ìâåñî àåäù áùåçå çë ìòá æà àåä íãàäù åúåøçáá åìéôàù

á÷òé ïåéò J

והפטר זכות הבא לו אומרים יחלה, úåëæì.אם êéøö åðéà ,éòáèä øãñá ãîåò íãàä íàN J
20 'à úåãâà ,ì"øäî J Lúåëæì êéøö ,äìåç àåäå äàéøáä ììëî àöé íà ìáà

והפטר זכות הבא לו אומרים יחלה שאם יחלה, שלא רחמים אדם יבקש ò"öNלעולם J
éøçà ÷ø úåëæ íéù÷áî íåìë ,ãåòå ?"äìçé àìù" åøîåàá éã ?àôéñä úà óéñåäì êéøö òåãî
,àø÷îäî äæì àéáäì äî íåùî ò"ö ãåòå !ïåáùç íéòáåú àèåç ìëî íâ éøä ?äìåç äéäðù

á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà ,á÷òé 'ø J Låìà úåìàùì áåùééäå ?àåä àøáñ éøä
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והפטר זכות הבא לו אומרים יחלה, úúìאם éìáå äàååìä ç÷ì íãàä íà :êëì ìùîN J
øáë íà ìáà .åðîî ç÷é àìù åðîî ù÷áì øùôà ,ïåëùî åðîî ùåøãì äåìîä àá ë"çàå ïåëùî
úà äøæçá åì øåñîì äåìîäî ù÷áé ãöéë ,áåçä íìéù íøèå ,äåìîä éãéá ïåëùîä àöîð
àáåî ,÷çöé éðéò J Läåìîä éãéá àöîð øáë åðåëùîù éîì äîåã äæä äìåçä ïë ?ïåëùîä

éèå÷ì øúá éèå÷ì"á

ראיה להביא ממנו "ממנו", הנופל יפול à"ùøäîכי J L"åðîî" úìîî ì"æç åùøã ãöéëN J

ראיה להביא ממנו "ממנו", הנופל יפול àìåכי ,ìöðäì éãë åîöò úåëæ àéáäì áééç àåäN J
á÷òé ïåéò J Líéøçà ìù íúåëæ ìò êåîñì ìëåé

ראיה להביא ממנו "ממנו", הנופל יפול íéîçøäכי úãî ,åúåàéøáá êìåä íãàä ãåò ìëN J
ìôð øáë íà ìáà .åðîî íéòåøâ íäù åìà ìù íäéùòîì åéùòî úàååùäá úåëæ åéìò úãîìî
åúå÷ãéö éôì ,äéàø àéáäì "åðîî" àìà ,íéøçà ìù íäéùòîì åéùòî íéååùî ïéà øáë ,áëùîì

÷çöé ïåøëæ íùá ,óñåé óðò J Låìù

זכאי ע"י זכות äìéçúëìîùמגלגלין ô"òà ,øçà íãà ìôð àì æ"éòå åââì ä÷òî äðáù éîN J
ïåéò J Lä÷òîä úà äðáù åúåàì úåëæ ùé úàæ ìëá ,ìôåð äéä àìå ìåôéì íãàä åúåà ìò øæâð àì

á÷òé

לסרדיוט שנמסר כמי בעיניו דומה יהי לשוק, יוצא 20אדם 'à úåãâà ,ì"øäî J

ניצול אינו לאו ואם ניצול, גדולים פרקליטין לו יש אם לידון, לגרדום העולה Jשכל
éöéìî äìòî éëàìî íä åìà ?íä éî .íéðè÷ ïéèéì÷øô íâ ùéù ïîéñ "íéìåãâ" åøîàù äîîN
J L"íéìåãâ ïéèéì÷øô" íä íä íéáåè íéùòîå äáåùú ìáà .íãà ìë ìò úåëæ íéãîìîä øùåé

éáçé 'îò ,'á ùåøã ,íéúòì äð

לזכות ואחד לחובה מלאך באותו תתקצ"ט àéאפילו ,æè éìùî ìò à"øâ J

לזכות ואחד לחובה מלאך באותו תתקצ"ט øàåúéאפילו äæ ãöéë à"ùøäî äù÷äN J
äìåòô úáùçð äìåòô ìëù áùééì ùé àìà ?äáåçì íéðô äáøä êë ìë åéäé ãçà äùòîáù
äî ìëá úåøçà úåáø úåøèî íãàì åì ùé áåø ô"ò ìáà .äáåè àéä úéìëúä øùàë ÷ø úéúéîà

äùåò àåäùìâøäå àøâéù êåúî ìòåô åà ,úåéøáä éðéòá ïç àåöîì éãë äùåòù éî åîë :÷éúòîä úôñåú)

(ïååò ãö àåää äùòîá ùéù åà ,äìéçú äáùçî êåúî àìåèåòéî åúåà éðôî àåä åéìò úåëæä ãåîéìå .
íéä ééà J Läáåèì áùçù äðååë

התוודה לו äìôúìאומרים 'â ùåøã ,øéîæä úò ,âñ ùåøã ,íéúòì äðéá J(çéú 'îò)

עבירות ג' øðäעל øåà ;óåâì øáåçî ìáà óåâäî ìãáðä çë ìåî äìç ;éòáèä çë ìåî äãðN J
19 'à úåãâà ,ì"øäî J Lóåâäî éøîâì ìãáð

עבירות ג' à"ùøäîעל J Läîùðå çåø ùôð ;úéìëùå úéðçåø ,úéòáè ,ùôðá ùé úå÷åìç 'â éëN J
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עבירות ג' åðéúáù÷על íåãà øöåð äðîî ,äùàä ÷ìç ìåî íãä éëN J(.àì äãð)åî äìçå÷ìç ì
"íìåò ìù åúìç" àø÷ð ïåùàøä íãà ,ùéàä(ãé ,äáø úéùàøá)ìòîî äåìà ÷ìç àéäù äîùðäå ,

"íãà úîùð 'ä øð" ,"øð" úàø÷ð(æë ,ë éìùî)á÷òé ïåéò J L

עבירות ג' íéðéòעל çúô ,à"ãéç J Läùìù øôñî øëæåä äîìN J

בניהן צואת 20מכבסות 'à úåãâà ,ì"øäî J

"ארנא" הקודש לארון 20J21קורין 'à úåãâà ,ì"øäî J

ועל "ארנא" הקודש לארון שקוראים על מתים, הארצות עמי דברים שני בעון
עם" "בית הכנסת לבית Jשקוראים Läæì áåùééäå ,íúñ "ïåøà" åøéëæä àøîâá íâ ò"öN J

íéä ééà ;ãé ÷"ñ óåñ ãð÷ 'éñ ç"åà ò"åùì íäøáà ïâî

עם בית הכנסת לבית שקוראים íù.על ïëåùä ä"á÷ä íâ óúúùî "úñðë úéá" íùá éëN J
à"ùøäî J Lãáìá íãà éðá ìù àéä "íò úéá" ìáà

מיתה דבקי שלשה מיתה, בדקי íéäשלשה ééà J

Eá"ò áì óã

משכבך יקח "למה אדם, של אשתו מתה נדרים כז)"מתחתיךבעון כב, åùøãN(משלי J
à"ùøäî J L?øçà éìë àìå äæ úéá éìë äøåúä ãçééú äî éðôî éë "êáëùî" úìî

מ חובו, עבור בית כלי שממשכן מדובר אם כי "מתחתיך". ממלת שדרשו נ"ל המלקט: איאמר

לא? או מתחתיו אם מינה נפקא

אדם של אשתו מתה נדרים íéîìùå,בעון úåìåò àéáäì åéøãð íéé÷ìî øçàîù øáåãîN J
"êøùá úà àéèçì êéô úà ïúú ìà .'åëå åîìùì øçàú ìà íéäìàì øãð øåãú øùàë" ù"îë

(äJâ ,ä úìä÷)ïáøåç åîë åì àéäù äúî åúùà ïëìå .åéîéá ùã÷î úéá ïéà åìéàë âäðúî àåäå
ùã÷îä úéá(à"ò áë ïéøãäðñ)á÷òé ïåéò J Läãî ãâðë äãî àåä ùðåòä äæáå

קטנים כשהם מתים בנים נדרים, íéùãçבעון íéãâî ,ñééåå ãåã ìàåé áøä J

אדם של ובנותיו בניו אדם? של ידיו מעשה הן ùéåאיזה ä"ã 22 à úåãâà ,ì"øäî J
íéøáã éðù åìà éë ùøôì

ידיך" מעשה את וחיבל וכו' בשרך את לחטיא פיך את תתן "אל נדרים, (קהלתבעון
ה) êøùáה, åðééäã íéáåø÷ åìéôà íéùðòðå ,úåòåáùá øáåãî àø÷ã àùéøN J:÷éúòîä úøòä)

(åúùàåæéàå ä"ã à"ò áò úåáåúë ìò à"ùøäî J Líéðáä íéùðòðå ,íéøãðá øáåãî àø÷ã àôéñå .
åéãé äùòî

מעשה את וחיבל וכו' בשרך את לחטיא פיך את תתן "אל מתים, בנים נדרים בעון
ה)ידיך" ה, àéâåñä(קהלת ìò ,á÷òé ïåéò J Líìãâìå íëðçì åéìò éë "åéãé äùòî" åàø÷ð íäN J

à"ò óåñ áò úåáåúëá äìéá÷îä
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ובנותיו בניו היינו אדם, של ידיו äøåúמעשה J L"åéãé äùòî" àø÷ð íéðá ìåãéâ òåãîN J
ä ,ä úìä÷ ,äîéîú(ãì ÷"ñ)éøàî ïéìà ä"ã à"ò ç óã à"ç øäæ ìò ,øåà ìäé ,à"øâä é"ò æîøð åãåñå)

(àîéé÷

תורה ביטול íãàäבעון äùòð íéðáä é"òå .éììë åðéàå éèøô ïééãò àåä íéãìé åì ïéàù íãàN J
ïéðòì øù÷ åì ïéà ,äøåúá ÷ñåò åðéà íàå .íééììëä íéðéðòä âéùî íãàä åá ìëùä ïéðò ïë .éììë
à úåãâà ,ì"øäî J Léììëä íò øù÷ åì äéä êë åìéàù ,íéðá ãéîòäì çéìöî åðéà ïëå ,éììëä

äøåú ãåîìú ìåèá ïåòá ä"ã 22

מזוזה ציצית, ã"îåבעון ä"ã 22 'à úåãâà ,ì"øäî J Läæåæîå úéöéöì íéðá ïéá øù÷ä äîN J
äæåæî ïåòá

מזוזה ציצית, ø÷éבעון éìë J(à ,æè øáãîá)

מתים בנים ציצית, Jבעון Láàä ïî íéôðò íéðáä êë ,ãâáä ïî óðò àéä ìéúôäù íùëN J
åè ,çì úéùàøá ,äéøà øåâ ,ì"øäî(ãîø 'îò ,è à÷ñô ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî)

אביונים" נפשות דם נמצאו בכנפיך "גם שנאמר מתים בנים ציצית, לד)בעון ב, (ירמיה
åøàùðå ,úåîùä íéðéè÷îä ,å"éúðîàä íä å"éå ã"åé ó"ìà úåéúåà øùàë "íéðåéáà" úìî åùøãN J
íéøàúî ,øëîî íøëîî ïéàå ç÷î íç÷î ïéà íéðè÷äù ïåéë ùøôì øùôà åà ."íéðá" úåéúåà

íéä ééà J Líéðåéáà íúåà

נדרים úåãâàבעון ,ì"øäî J Líéøãðì íéðá ïéá øù÷ä äîN J21 'à

תורה ביטול בעון ד"ה ע"ב לג דף להלן עיין וכו' תורה ביטול בעון

עבדים ות"ת אלפים ב' לו משמשין ציצית, במצות Jהזהיר Lúåáéùç ìò äøåî úéöéöN J
29 ìàøùé çöð ,ì"øäî(ä ÷øô);

עבדים ות"ת אלפים ב' לו משמשין ציצית, במצות ãâáä,הזהיר éøçà íéëùîð úéöéöN J
22 'à úåãâà ,ì"øäî J Lïåãàä éøçà íéëùîð åéãáò åîë

יהודי איש בכנף אנשים עשרה ìòיחזיקו äøåî óðëä éë ,åãâá úåéöéöá å÷éæçé à÷åãN J
80 'ã úåãâà ,ì"øäî J Lóåâäî úìãáðä äâéøãîä

וכו' חנם שנאת éøéàîäבעון J Låá éåöî ìåùëîäù øáãá ùðåò úåáøäì øîàN J

מא) פרק ח"ג נבוכים, מורה על מבוססים המאירי (דברי

וכו' חנם שנאת êëבעון .íãàä ìù åúåéç ùøåù íùå ,åúéá åîëå áìá àéä äàðùä éëN J
210 ,62 'á ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Líéùðòð åéøçà íéëùîðä(à ,áåè áì :â ,òéø úáäà)J ;

וכו' חנם שנאת úåãâàבעון ,ì"øäî J Líðéçì ãéìåú åúùà íâ ,íðéçì àéä äàðùäù ïåéëN J
23 'à

חלה 243בעון íééç êøã ,ì"øäî J Lúéáá úéùòð äìç úùøôä éë ,úåùðòð íéùðN J'æ ,ä"ô)

(úåðòøåô éðéî23 'à úåãâà ;



äãâà éùåøô è÷ì 360

חלה íéîéé÷îבעון àì íàå ,úçà äèç úùøôäá åìéôà äåöîä íéîéé÷î àìä éë øåîç ùðåòäN J
éùéîç ÷øô ,úåáà ìò ,ìàåîù ùøãî J Läåöîá ìåæìæ éðôî ÷ø àåä äæ

חלה ïåùàøäבעון íãà ìù åúùà äåç ïåò ï÷úì éãë íéùðì äðúéð äìç úåöîN Jäáø úéùàøá)

(æé,íéð÷æ íòè J Lúòãä õòî äìéëàä ìù àèçá úåùðòð àìéîî ,ïå÷éúä úåîéé÷î ïðéà íàå
éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî

חלה á'בעון à÷ñô ,úáù ,úîàá àøå÷ J(äìçá àìà äìäá éø÷ú ìà)

ומטר טל מלהוריד נעצרים שמים ומעשרות, תרומות ביטול äæבעון ïéá ìãáääN J
23 à úåãâà ,ì"øäî J Läìç úåöîì

ברכה" לכם י)"והריקותי ג, "éúå÷éøä"(מלאכי ïåùì .ïéòä ïî éåîñä øáãá àìà äëøáä ïéàN J
åøîàé àì æàå ,íéðôá äî ãåãîì íéùðàì úìåëé ïéàå ïéòä ïî äéåîñ åúìåëúù éìëì ÷éøäì àåä

åìáéù ãò ä"ã á"ò âë úåëî ìò à"ùøäî J L"éã"

די" מלומר שפתותיכם שיבלו י)"עד ג, ø÷(מלאכי úîöîöî äëøáä äéäú àìù íúðååëN J
úãé÷ò J Lú÷ñåô éúìáä äëøá äéäú àìà ,"éã" òéôùîì åðòé ïë ìòå ,ãáìá íëøö éãëì,÷çöé

á"ò àë óã ,èô øòù óåñ ,ïðçúàå

שפתותיכם שיבלו à"ùøäîעד J(:âë úåëî)

שפתותיכם שיבלו á÷òéעד ìäà J(àðáåãî ãéâî)äîåøú ìëå ä"ã ,àùð

די מלומר שפתותיכם שיבלו ùéעד .åãéá åúåàú éöçå úî íãà ïéà" àåä íìåòä âäðîN J
"úåàî òáøà äöåø íéúàî åì ùé .íéúàî äöåø ,äðî åì(âé 'éñ ,à äáø úìä÷ ùøãî)øîåà åðéàå

ãåò äöåø éë "éã"(å÷ìçá çîù åðéà éë åçåøá éðò àåä úîàáå)íéùðàä åëøáúéù øáåãî ïàë ìáà .
øúåé åöøé àì éë ,"éã" åøîàé ïëå ,úå÷ôúñää úãîá(å÷ìçá çîùä ,éúéîà øéùò àåäå),åäéìà ïéò J L

éúå÷éøäå ä"ã à"ò è úéðòú

שפתותיכם שיבלו LáNעד âìôåî øùåòì åëæéù LàN äìåôë äçèáä ìàøùéì çéèáä ä"á÷äN J
äöåø ,äðî åì ùé .åãéá åúåàú éöçå úî íãà ïéà" íìåòä âäðî éë .úå÷ôúñää úãéîì åëæéù

"úåàî òáøà äöåø íéúàî åì ùé .íéúàî(âé 'éñ ,à äáø úìä÷ ùøãî)óéù í"øäî ùøéôå .
èùô éë ?éöçì ãò òéâä àì ãöéë ,åúåéðåàâáìò óñåð íéúàî äöåø äðî åì ùé íà àåä ùøãîä

ïéà ïëáå .íéôñåð úåàî 'ã äöåø ,íéúàî ùé íàå .éöçä åìéôà ïééãò åì ïéà øîåìë ,åãéáù äî
"åúòøì åéìòáì øåîù øùåò" ùé óñåé äéãáåò áøä ïøî óéñåä äæ ìòå .éöçä åìéôà åìúìä÷)

(áé ,äåîöò ïòîì øîåù äæ ùéà íà .("åéìòáì")àåä íà ìáà .òáùé àì íìåòì éë åúòøì äæ
úåãøéè ùé íéñëð éåáéøá éë ùøéô ãåòå .'ä åäëøáé ,íéøçàì ìéòåäìå øåæòì éãë ÷ø åéôñë øîåù

"äâàã äáøî ,íéñëð äáøî" ù"îë úåáø(á ,úåáà)"úåááìä úåáåç" ù"îë,ïåçèáä øòùì àåáî)

(éøéùò èøô.äéø÷ ìë ùàøáå øäð ìë ùàøá ïåîî åì ùéù éî äæ "ùôðä øåæéôî åðìéöé íå÷îä"
ãáòåùî úåéäì äöåø åðéà éë "!ùéù äîá øáë éã" 'äî ù÷áé ,äøåúá øúåé ÷åñòì ù÷áîä ìáà

à"ò è úéðòú ìò ,ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Låôñë úåãøèì
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די מלומר שפתותיכם שיבלו ó"îåáעד ïä íééúôùá úåàèáúîä úåéúåà éøä ò"öN Jøôñ)

(äøéöéóñåé óðò J L?êéçáå ïåùìá ïäù "éã" úåéúåà ïäá ïéàå(à"ò è úéðòú ,á÷òé ïéò ìò)õøéúå .
"åéøô ïúð" úàæ(÷øá éðá ,øðèèùâ ïúð áøä ìù)áøäì ,"äùî úøôøô" ìù õåøéú ò"ò ;âë úåëî ìò
ïééèùðéáåø äùî(äàø úùøô ,è"ùòáä øôñá ,è"ùòáä íùá)íééúôùä åìáéå "éã" úìî åãéâé ãéîúù

"íåìù çéù" ;ïäá ùåîéùä øñåç éðôî(äøòäá ,çë÷ 'îò ,éåìèåø íåìù øæòéìà áøä ìù)éãâá" ò"ò .
éîìùåøéä ìò "òùé(äàåøä ÷øô úåëøá)"úåëøá åðééã" :øîåìî åìáé éë

שפתותיכם" שיבלו ø÷é"עד éìë J(áë ,ãé íéøáã)

די"" מלומר שפתותיכם שיבלו åë,עד àø÷éå ,äëøá úôñåú J L"äëøá åðééã" àñøéâä ìòN J
è

– ובנותיהם בניהם בשר אוכלים אדם ובני הווה, והרעב עולה, הגובאי גזל בעון

בא גובאי גזל, 24בעון 'à úåãâà ,ì"øäî J

גזל ìàåéבעון ìöà ìáà .äéòùéå ìàåé ,ñåîò íéàéáðäî ,íé÷åñô 'â ïàë åàéáä éàáåâ ïéðòáN J
à"ùøäî J Läæì áåùéäå ?ìæâ øëæåä àì äéòùéå

בא גובאי גזל, â'בעון à÷ñô ,úáù ,úîàá àøå÷ J

עבדן ולא דאכלן דמחוזא נשי íéøâהני äáøä àìà ?àæåçî øéòä ìù à÷åã åøëæåä òåãîN J
äá åéä(à"ò âò ïéùåãé÷)íéù÷ íéâäðî íù åàéáäå("úçôñë ìàøùéì íéøâ íéù÷")úáùçð äðéàå

ïéñçåé ïéðòì ìáá úåìåáâ êåú(à"ò áò ïéùåãé÷ ,é"ùø)'åëå "éàðã éàìá" àáø æéøëä íùåé"ùø)

(á"ò ò ïéùåãé÷øúåéá íé÷ðåôî åéäå .(à"ò è÷ úáù)éøéôùã éøéôùî åäðéà" àáø íäéìò æéøëäå
éðá ïééø÷îå àæåçî éðáã"íðäéâ(à"ò æé äðùä ùàø)íäéâåøúàá àøéæ 'ø úà åîâøù íäå .ïéùåãé÷)

(à"ò âòíéøéùò åéäå .(à"ò èé÷ àî÷ àáá)äá äéåöî úåøëéùäå(à"ò åë úéðòú)÷úòåî è÷ì J L
øèééì äùî áøä éøáãî(185 'îò ,íé ìù åèåæ)

Eâì óã

דין עינוי 190בעון 'à ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(á ,ïéã)24 'à úåãâà ;

תורה וביטול הדין קלקול הדין, é"ùøעוות J

הדין קלקול הדין, ïééòìעוות íéðåúî íðéàù ïéãä ìå÷ì÷ ,íéðééãä íéãéæîù àåä ïéã úååéòN J
é"ùø J Låëøö ìë åá

הדין קלקול הדין, íéøôåñäעוות é"ò àåä ïéãä ìå÷ì÷å ,åîöò ïééãä ìù àåä ïéãä úååéòN J
à"ùøäî J Lïéãä ÷ñô òåöéáì íéùîùîä íéøèåùäå ïéãä úéá ìù

הדין קלקול הדין, éìùîעוות ìò à"øâäN J(áé ,áë)àéäù êúåçàë øáãä êì øåøá íà" øàáî
øáãä êì øåøá íà" ë"â åøîà ì"æçå ;äøåúä éðéãá é÷á úåéäì ïééãä ìò ìèåîù "êì äøåñà
.ë"ò .åéúå÷éñôá äòèé ïë àì íàù ,÷åùäå íìåòä éðéðòá é÷á úåéäì ïééãä ìò ìèåîù "ø÷åáë
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íéàé÷á íðéàù éðôî ïéãä ìå÷ì÷å ,äøåúä úòéãé øñåç éðôî àåä "ïéãä úååò" åððéðòá íâ ïëìå
åäéìà ïéò J Líìåòä éðéðòá

הדין קלקול הדין, äîåøîעוות ïéã àåä ïéãä ìå÷ì÷ ;äøåú ô"ò íé÷ñåô íðéàù àåä úååéòN J
éãòä úà áèéä åø÷ç àì íéðééãäå ,íéø÷ùî íéãòäùøùéä øåà J Lí

וכו' בא בצורת ודבר רבה, וביזה íéèøåôîחרב íä ãöéëå ,úåðòøåô éðéî äòáù ïàë ùéN J
à"ùøäî J Léúå÷åçá úùøôá äçëåúä é÷åñôá

מאסו" במשפטי וביען מג)"יען כו, úîàá(ויקרא ìáà ,äçëåúä óåñá àåä äæ ÷åñô íðîàN J
"íëùôð ìòâú éèôùî úà íàå" äùøôä úìçúäî åãîì ì"æç(åè ,åë àø÷éå)à"ùøäî J L

שבת וחילול השם וחילול שקר ושבועת שוא שבועת ãåáëבעון ìåìéç ïéðò åäîN J
24 'à úåãâà ,ì"øäî J Lä"á÷ä

באלה תקרי אל שוא, שבועת צירי)בעון בניקוד באלה(א' קמץ)אלא בניקוד éëN(א' J
ïéðò æåîøì äàá "äìàá" úìî ïàëå 'åëå ,"úàæá íàå" ,"äìà ãò íàå" :áåúë äùøôä øàùá

à"ùøäî J Läòåáùå äìà

באלה אלא באלה תקרי אל שוא, שבועת ã'בעון à÷ñô ,úáù ,úîàá àøå÷ J

מישראל מסתלקת ושכינה חרב המקדש בית דמים שפיכת äùòðבעון ùã÷îä úéáN J
íãàä úøåöáîì "ïëùîä éæîø" ïééò)(äîåøú úùøô ,í"éáì25 'à úåãâà ,ì"øäî J L

"ולא וכו' שנאמר מישראל מסתלקת ושכינה חרב המקדש בית דמים שפיכת בעון
בתוכה" שוכן אני אשר וכו' הארץ את õøàáתטמא ïëåù 'äù òîùî ÷åñôäî ò"öN J

'ä éðà éë" áåúë íù ÷åñôä åúåà óåñ ïàë åùøã ì"æç àìà ?íîöò ìàøùé êåúá àìå ,äîöò
"ìàøùé éðá êåúá ïëåù(ãì ,äì øáãîá)à"ùøäî J L

לעולם בא גלות ויובלות, שמיטין והשמטת ע"ז עריות גילוי úàø÷ðבעון ìàøùé õøàN J
25 'à úåãâà ,ì"øäî J Läùåã÷ êôéä ïä úåéøòå ;"äùåã÷"

לעולם בא גלות ויובלות, שמיטין והשמטת ע"ז עריות גילוי ïåùìבעון òáèî éë ò"öN J
àîåéá åîë ,úåéøò éåìéâì äøæ äãåáò íéã÷äì àåä ì"æç ìù(á"ò è)?øãñä êôäð ïàë òåãîå

éë" éô ìò úåéøò éåìéâ .äô ìòá øåëæì ì÷ øúåé êë éë ,íúáéúë øãñ éôì úåàø÷îä åùøã àìà
"ìàä úåáòåúä ìë úà(æë ,çé àø÷éå)éøâô ìò íëéøâô úà éúúðå" ÷åñôá äøæ äãåáò àèç ë"çàå .

"íëéìåìâ(ì ,åë àø÷éå)"õøàä äöøú æà" ÷åñôá úåìáåéå ïéèéîù àèç ë"çàå .(ãì ,åë àø÷éå)J L
è÷ìîä ì"ð

פה נבלות ç"ôבעון â"ç ,íéëåáð äøåî J

פה נבלות ä÷éúùבעון ìò 'á ùåøã ,úåùçì úò ,äñ ùåøã ,íéúòì äðéá J(àîú óã)

פה נבלות 109בעון 'á ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Lúåù÷ à÷åã úåøéæâå úåáø à÷åã úåøö äîìN J
(ã ,úåòéðö);
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פה נבלות 26בעון 'à úåãâà ,ì"øäî J Líãàä úøåöá àåä ïåùìä àèç éëN J

כולו כי וכו' ה' ישמח לא בחוריו על כן "על שנאמר וכו' רבות צרות פה נבלות בעון
נבלה" דובר פה וכל ומרע טז)(ישעחנף ט, ïåòáיה ë"â äøîà àì àøîâä òåãî ò"öN J

äôåðç(íéòùøì íéôéðçîù "úåãåöî" íù ùøéôå)Läæì áåùéäå ?åàéáäù ÷åñôä åúåàá íâ úøëæåîä ,
åäéìà ïéò J

שונאי "בחורי אמרה ולכן בחוריו" על כן "על המלים את דרשה שהגמרא אפשר המלקט: אמר

פה נבלות כן שאין מה בבחורים. רק לא האוכלוסיא, בכלל מצויה חנופה עון כי מתים". ישראל

בצעירים מצויה

לחופה נכנסה למה כלה יודעין é"ùøהכל J L"ùøôì íãà êøöåä àìå"N J

בדיבורו תועלת אין כלומר המלקט: ביאור

עליו הופכין לטובה, שנה שבעים של דין גזר עליו חותמין אפילו פיו, המנבל כל
ñôãðáלרעה ãéø óã ,íéøùéì øåà ,õéìãééà çøæ äùî íäøáà áøä J

זרות" פי עמוקה "שוחה שנאמר גיהנם לו מעמיקין פיו, המנבל יד)כל כב, J(משלי
íðäéâá úåâøã òáù ùé éëN(à"ò èé ïéáåøéò)åäéìà áøä J Läúîãå÷î øúåé íéù÷ íéùðòá úçà ìë ,

ùàãéå éã(÷"îø ìù åøåã ïá)âé ÷øô ,äàøéä øòù ,äîëç úéùàø ,

ושותק שומע Løáãîäאף åîë àèåç àåä íâù ïîéñ ,øåáéãäî ãìñðå øøåòúî åðéà íà éëN J
J26 'à úåãâà ,ì"øäî

שם" יפול ה' "זעום שנאמר ושותק שומע יד)אף כב, Làø÷îäî(משלי úàæ åãîì ãöéëN J
åäéìà ïéò J

לעבירה עצמו את úåãâàהממרק ,ì"øäî J Lõåçáî òîùù ÷ø àìå ,êëì åáì äðôî øîåìëN J
26 'à

בו יוצאין ופצעין חבורות לעבירה עצמו את úîçîהממרק ,õåçáî úåëî íä "úåøåáç"N J
úåáùçî úîçî øîåìë ,úéîéðô äìçî úîçî åøåòá íéàöåéå íéöøåô "íéòöô" .ìòåôá úåøéáò

åäéìà ïéò J Lúåòø

הן הדרוקן מיני íéðéòג' çúô ,à"ãéç J Läùìù øôñî åøéëæäù íòèN J

הדרוקן לעבירה סימן הן, סימנין úåãâàד' ,ì"øäî J Läæá ìùëðù éî ìò éðåöéç ïîéñ åäæN J
26 'à

לעולם באה á"òאסכרה âì óã ïìäì ïééò J

Eá"ò âì óã

הרע לשון על המעשר; על לעולם בא ì"øäî,אסכרה J Låììäì äøëñà úìçî ïéá øù÷N J
78 'á ,íìåò úåáéúð(æ ,ïåùì)110(ã ,úåòéðö)27 'à úåãâà ;
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הרע לשון "äøéâñ"על ïåùì ÷"ëéâ úåéúåà éôåìéçá àéä "äøëñà" éë .äøëñàì äæ ïéá øù÷N J
äîéèàå(äéøúôéã úàø÷ð íéàôåøä ïåùìá :è÷ìîä úôñåú)àìå åéô íåèàì áééç äéä òøä ïåùì ìòáå

27 'à úåãâà ,ì"øäî J Løáãì

בפה? וגומרת מעיים בבני מתחלת מה מפני זו øôñìמכה ïéáî áìäù" ùøôî é"ùøN J
áøä J Läôá íéøôñî åôåñáå åäòø ìò ùéà òø íéáùåç øîåìë ."åáìî íéøáãä äãåáå òøä ïåùì

äø 'îò â"ç ,ùàø ïîù ,ïòéåå ã"áàø ,ñééåå ìéùðà øùà

מיעי" בתוך "ותורתך הפסוק על רד"ק פירש וכן המלקט: ט)אמר מ, מפרשים(תהלים יש וכן .

מיעים" בחולי מתים צדיקים של ע"ב)"רובם קיח לב(שבת מחלת שם)והוא התוספות כפירוש (ודלא

תורה ביטול בעון äøåú.אסכרה ãåîìì éãë ãçåéîáå ,íãàä ìù åúåéç ø÷éò àåä øåáéãä éëN J
úéîöò äúéîá åéôá ä÷ìð ãåîéìî òðîðäå(åúåà úéîî åôåâáù éå÷éì àìà ,õåçáî âøäð åðéà øîåìë)L

53 'à ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(áé ,äøåú)

תורה ביטול בעון äîéèàåאסכרה äøéâñ ïåùì ÷"ëéâ úåéúåà éôåìéçá àéäù äøëñàá ùðòðN J
(äéøúôéã úàø÷ð íéàôåøä ïåùìá :è÷ìîä úôñåú)åäæ ïëìå ïéãë àìù åéô íèà äøåú ãåîéìî òðîðä .

ë äãî åùðåò22 'à úåãâà ,ì"øäî J Läãî ãâð

תורה ביטול 27בעון 'à úåãâà ,ì"øäî J Lìòåôì íãàä àöåé äøåúä é"ò éëN J

יוכיחו" "נשים לו אמרו תורה. ביטול באסכרה?)בעון מתות הן אף שמבטלות(ולמה .
יוכיחו "נכרים בעליהן. מאסכרה?)את מתים הם אף ישראל.(ולמה את שמבטלין .

אביהן את שמבטלין יוכיחו"? íâ"תינוקות éøä ,æî 'éñ ò"åù ìò "óñåé úéá" éøáã éôìN J
ìò ïúúéî äìúð àì äîìå ,ïúåà íéé÷ì ååèöðù úåëìää úà ãåîìì ,äøåú ãåîéìì úåëééù íéùð
úòãì éãë äåöî øùëä àìà "äøåú ãåîìú" àø÷ð àì äæù àìà ?ïäìù ãåîéìäî ìåèéáä ïåò
ïúåà ìò øæåç ãåîéìá äåöî äì ïéà ,äëìää úà úòãåé øáë äùàä íàå .äåöîä íéé÷ì ãöéë
áéåçî éøäù ,éåâ ìù äøåú ãåîéì ïéãä àåäå .ïäìù "äøåú" ìåèéá ïåòá õøúì ïéà ïëìå .úåëìää
øùëä ÷ø àåä éë àåää ãåîéìá "äøåú" ìåèéá åøîà àìå .çð éðá úååöî 'æ ìù úåëìää úòãì

íéðéò çúô ,à"ãéç J Líöòá äøåú ãåîéì úåöî àìå ,äåöî

הדור על נתפסים צדיקים בדור, שצדיקים æàבזמן ,íëéøãéù éî øåãì øñçé øùàëN J
J Lãôñäá ìãúùäì ùé íòèä äæîå .ïúåà åøéñéå íäáù úåðåâîä úåãîá íòä ììë åùôùôé

9 óã äîã÷ä ,äáåùúä øåáéç ,éøéàîä

שונה זה וטעם נפשית. להתעוררות הדור להביא כדי הצדיק את סילק ה' לכן המלקט: ביאור

כפרה ומשמש עבורם נענש שהוא מהמסבירים

הדור על נתפסים צדיקים בדור, שצדיקים ì"øäî,בזמן J Làåää øåãä ø÷éò àåä ÷éãö éëN J
27 'à úåãâà

הדור על נתפסים צדיקים בדור, שצדיקים àבזמן ú"åù ,äãåäéá òãåð Jùåøã ,ïåéö úáä
'æ
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הדור על נתפסים רבן בית של äáøתינוקות íéøéùä øéù ùøãîá àáåîN J(âë ,à)éðëùî"
éøä .íéðè÷ä íäéðá úà åòéöäå ,äøåúä úøéîù ìò íéáøò ìàøùéî ù÷á ä"á÷äù "äöåøð êéøçà

íøåáò íéñôúðù(øåãì øåãî äøåúä úà øåñîì åáééçúäù àåä øáãä ãåñ)è÷ìîä ì"ð J L

יוחי בר שמעון 27רבי 'à úåãâà ,ì"øäî J

מקום בכל המדברים éãö÷ראש éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J('æ 45 úáù 'à)

זו אומה של מעשיה נאים ì"æçכמה øîàî ô"ò ò"öN J(á"ò á æ"ò),íééîåøä úåðòè íä åìà
íâ àìà ?íúåîë øîåì äãåäé 'ø äòèé ãöéë àäå .äîùì åðååéë àì éë íäéøáãì äçã ä"á÷äå

.úåëìî ïî äàøé íåùî ÷ø êë øáéã àìà ,íîöò úáåèì åðååëúä ÷øù òãé àåäàì é"áùø ìáà)

(úåëìîì óéðçäì äöøà"ùøäî J L

זו אומה של מעשיה נאים ì"æçכמה øîàî ô"ò ò"öN J(á"ò á æ"ò),íééîåøä úåðòè íä åìà
àåä àìà ?íúåîë øîåì äãåäé 'ø äòèé ãöéë àäå .äîùì åðååéë àì éë íäéøáãì äçã ä"á÷äå
äîë úçà ìò åðåöø éùåòì ,êë L'ä ìùN åðåöø éøáåòì íà ,øîåçå ì÷ ìàøùé åãîìéù ïååëúä

á"ò á æ"ò ìò ,íéðéò çúô ,à"ãéç J L!äîëå(á"ò á æ"ò ìò ,åäéðá ò"ò)

זו אומה של מעשיה נאים L?ïçכמה íäì ïúú àì ,"íðçú àì" ìò äæá øáåò éøä ò"öN J
úáù úëñî ìò ,úîà úôù J

פלוגתא יש לתרץ: המלקט ע"ב)(ונ"ל לו דף אלו(ע"ז פסוקים אם לרשב"י חכמים ז,בין (דברים

רבא–ג) האמורא גם והרי האומות. כל וכוללים המסירים", כל "לרבות או עממין ז' על רק מוסבים

בע"ז מאמין שאינו לגוי מתנה כשנותנים תחנם" "לא על עוברים שלא סבורים רבא וגם (ע"זיהודה

ע"א) ש"לאסה סבור והיה רשב"י על חולק ודאי יהודה רבי וכן כרשב"י. ולא כחכמים דעתם כלומר .

ע"א)תחנם" כ ע"ז חן, להם תתן כרשב"י(שלא הלכה פסקו והשו"ע רמב"ם ואמנם עממין. ז' על רק נאמר

העולם) אומות בכל ואסור

זו אומה של מעשיה נאים äàðכמה äîë øîåì øåñàù "íðçú àì" øåñéà ùé éøä ò"öN J
åæ äéåâ(.ë æ"ò)í"áîøá ÷ñôð ïëå(ã"ä é"ô æ"ò 'ìä),åéùòî çáùá øôñì øîåçå ì÷" óéñåäù

øôñá .ì"ëò "íéòøä íäéùòîî ãåîììå íäîò ÷áãäì íøåâù éðôî 'åëå íäéøáãî øáã ááçéù åà
äéîúá ïåùìá ÷ø êë øîà é"ø éë õøéú "úîà úôù"øåñéàäù øùôàå .÷åçã äæ åöåøéú ìáà .ä

åîë äîåìùá ììôúäì àåáð ãåò äæî éë ,äîéìù äîåà ìò øáåãîùë àìå ãéçéì íéçáùîùë àåä
åðéåèöðù(á äðùî â"ô úåáà ;æ ,èë äéîøé)ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J L

אבות בפרקי שאמרו זה, אחרון תירוץ עבור להמליץ אפשר המלקט: ב)אמר מתפלל(ג, "הוי

אבות, לפרקי זה שייך מה וצ"ע בלעו". חיים רעהו את איש מוראה שאלמלי מלכות, של בשלומה

אלא ברכות? במסכת להביא צריכים היו זה דין לכאורה המדות? ותיקון מוסר דברי נידונים שם

רומי שלטון של בתקופה הכהנים)מדובר סגן וגזירות.(חנינא ברדיפות היהודים את מענים הצוררים והיו

חיי את הופכים ורוצחים שודדים היו מלכות מורא לא שאם טובה", "הכרת במדת נצטוינו ואעפ"כ

בארצו" היית גר כי מצרי, תתעב "לא ציותה שהתורה וכמו נסבל. לבלתי התושבים של יום היום

ח) כג, על(דברים טובה הכרת רגשות לפתח התכוין יהודה שר' ולכן מאד. אותנו שציערו למרות ,

אבות פרקי ע"י שהוזהרנו וכמו מהם, שקבלנו התועליות
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עצמם לצורך אלא תקנו לא שתיקנו, מה íéã÷äכל é"ø ?øãñä êôéä é"áùø òåãî ò"öN J
íéøùâ ä"ã òãéåäé ïá J Läæì áåùéäå ?êôéäì øîà é"áùøå ,"úåàöçøî" éðôì "íéøùâ"

יהודה גריםהלך דבריהםבן íéé÷úðåוסיפר .íéåâä úà íéæáîù åéðéòá ïç àöî àìù øùôàN J
á"åéðôá íééîøà äæáú ìà úåøåã äøùò ãò àøåéâ" å(à"ò ãö ïéøãäðñ)ïéãîò á÷òé 'ø ïåéìâ J L

קלה דעתן æé,נשים úåîù ,äéøà øåâ ,ì"øäî J Läøåáâá úåâäåð àìå ,úåúôúäì úåçåð ïäN J
è(ã à÷ñô ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî)

קלה דעתן éãö÷נשים éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J Lúåúôúäì äîöò äçéðî ì÷ðáN J,150 ,ä ÷ìç)

('á íéáöð

חרובא להו ואברי ניסא ø'אתרחיש ïåàâä J L?õòá äìøò éðéã øåîùì åëøèöä àì òåãîN J
ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò

ומצלו מיכסו לבשו צלויי בעידן גרסי. יומא åúøåúכולי é"áùø éøä ?åììôúä òåãî ò"öN J
?äìéôúäî øåèô äéäå åúåðîåà(à"ò àé úáù)àìà ,ïðáøãî àä äìéôú úáåç ï"áîø éôì àìà .

àøîâäå .ììôúäì áééçå äøö úò äéä çåøáì õìàð é"áùøù ïîæáå .àúééøåàã àéä äøö úòá
úáùá(.àé)åäéìà ïéò J Läøö úòùá àìù øáåãî

דמערתא אפיתחא וקם אליהו äîìåאתא íåéå íåé ìëá íãîìì àá äéä åäéìà éøä ò"öN J
íé÷ñåòä ìò íéãéô÷î åéäù ,äì÷ú úàöì ãéúò äéäù ïåéë àìà ?íéðô ìà íéðô íäì øùéá àì

åäéìà àúà ä"ã òãéåäé ïá J Lúåøéùé íäì øùáìî 'ä òðîð ïëì ,äëàìîá

ד אפיתחא וקם אליהו ô"òמערתאאתא íòèå .øçà çéìù àìå åäéìà à÷åã òéôåäù íòèN J
íùá ,ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Läðù á"é äøòîá øñééúäì é"áùø êøöåäù ãåñ

'á íéëìî ìò "ø÷é éìë"(áé ÷øô)ïéøãäðñì íéðéò çúôá àáåäå ,(.á÷)íòè ïúð íù òãéåäé ïááå .
øçà

בגיהנם רשעים á'משפט ÷øô óåñ úåéåãò ìò à"ùøäî J

עולם חיי éãö÷מניחין éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J('â 35 êì êì)

ואתה אני לעולם íé÷ñåòäדי äáøä ìàøùéá ïéà íéåâä úøéæâ úîçîù ô"òàù åúåà ñééôN J
ïéãîò é"ø ïåéìâ J Låðáå é"áùøá íìåòì éã ìáà ,äøåúá

מועטים והם עלייה בני ראיתי – ע"ב] מה áøú[סוכה 'éñ ,íéãéñç øôñ J

חתניה פנחס ר' õçøîáשמע õåçøì ïúçì øúåî ãöéë øåøéáå .åéîç åà åðúç àåä íà øåøéáN J
ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä ;åäéìà ïéò J Låéîç íò

פירוקי ìàøùéכ"ד øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Lã"ë øôñî ìòN J

מילתא אתקן איזיל ניסא, ואתרחיש åéúåéåëæî.הואיל åì íéëðî ,ñð åì íéùåòù ìë éëN J
ïåéò J Låì åëðé àìå ,ïå÷éúä úééùò íùì ñðä íåé÷ àäé ,íéáø éëøöì ïå÷éú äùòé ë"çà íàå

á÷òé
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מילתא אתקן איזיל ניסא, ואתרחיש ñðהואיל åì ïéùåòù éî àìà ?äæá äæ éåìú äîN J
åéúåéëæî åì ïéëðî(á"ò ë úéðòú)åðéàå ,ãñç úøåúá åì ïúåð 'ä íâ ,íéøçàì ãñç äùåòä ìáà .

òãéåäé ïá J Låéúåéëæî åì äëðî

וכו' בגופו 28שלם 'à úåãâà ,ì"øäî J

בתורתו שלם בממונו, שלם בגופו, à"ùøäîשלם J Läîùð ,ïåîî ,óåâ :úåîìù éðéî 'âN J

וכו' בגופו éãö÷שלם éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J('æ 116 çìùéå)

בתורתו שלם בממונו, שלם בגופו, òãéåäéשלם ïá J L?êôéäì àìå äæ øãñá è÷ð òåãîN J

תקן úåéøáì,מטבע ïåæî ÷ôñì éãë äðéãîä ïå÷éú ïéðò íé÷ååù ,íãàì éòáè ïéðò àåä õçøîN J
28 'à úåãâà ,ì"øäî J Líéùðà ïéá úåôìçä ìò ì÷äì éãë ñåîéð àåä òáèîäå

וכו' תיקן éðôîמטבע ,"íëù øéò íìù á÷òé àåáéå" áåúë øáëù ïåéë éë êë åùøã ì"æçN J
à"ùøäî J L?"øéòä éðô úà ïçéå" óéñåäì äî

תקן íéðéòמטבע çúô ,à"ãéç J

Eãì óã

הכי נמי איהו עבד תרומה, תורמסי זכאי בן קיצץ àéä"כאן íéîùá àì" äìàùá øåøéáN J
ì äùòîì äëìä íé÷ñåô ãöéëíéä ééà J Lñð äùòî ô"ò øäè

תרומה ñðäתורמוסי àöîð ä"ã òãéåäé ïá J

צייניה רפי דהוה היכא וכל טהריה. קשי דהוה היכי כל הכי. נמי איהו הכי Jעבד
íù äéä àìù íå÷îáå .ãøåé äéäå äôø äéä øá÷ íù äéäù íå÷î ìëá ,õòðå ïéñåîøåú àéáäN

÷æç äéä øá÷(çåçéú øôò äéä àì :÷éúòîä úôñåú):êøò ,êåøò J Løá÷ íù äéä àìù òãåé äéäå
á à÷ñô ãáò

צייניה רפי דהוה היכא וכל טהריה. קשי דהוה היכי כל הכי. נמי איהו הכי äéäNעבד J
éëä .øá÷ä íå÷îì åðééöå íù àåäù íå÷îá úîä óöå ñð äùòðå íù ïëéìùîå ïéñîøåú õö÷î

øîåòä úùøôã àú÷ñôá ùøôî(å à÷ñô èò äùøô ,äáø úéùàøáá àåä :÷éúòîä øîà)íéòøæ øãñáå ,
(è"ô úéòéáù)é"ùø J Léîìùåøé

שכן? כל לא ת"ח זו, את זו מפרכסות זונות åìàיאמרו ïéá ùé éåîéã ãö äæéà ò"öN J
ô"òàù ç"ú ïë ,úìåæä ìù íééåôéá úåìôèî ë"ôòàå åæ úà åæ úåàðåù úåðåæäù íùë àìà ?åìàì

á÷òé ïåéò J Lúìåæä éîåî ìò íéôçî äæ úà íéàðåù íéîòôìù

לזו זו מפרכסות ïäזונות íâ åçéååøé äæ éðôîå ,íìåòá úåðæ úãî äáøúúù úåðééðåòî éëN J
úãîç íìåòá äáøúúù éãë ç"ú íäéúéîò ìù íúøåú çáùìå øé÷åäì íéëéøö ç"ú êë .ïåîî

ñôãðá áé óã ,á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà ,á÷òé 'ø J Läøåú ãåîéì
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בו עיניו נתן עיניה; ביה àááיהיב ìò ,íééç úøåú J L"åéðéò åá ïúð" ìù âùåîä øåàéáN J
á"ò èð óã àòéöî

עיניה ביה åúòãיהב úùìçä éðôî åúåà ùéðòäù ,àðäë áø ìò ïðçåé 'ø úãéô÷á êëì àîâåãN J
àî ,áë øáãîá ,ééçá åðáø ïééò J Lá"äåòáî æ"äåòá ùðåò ìåáñì åì áåèå ,åãåîéìî ìèáúð

עצמות של גל ונעשה בו עיניו øäæנתן ô"ò ,åøåàéá äî .ä ,àé úåîù ,"íééçä øåà" ïééòN J
è à÷ñô à"ò ÷ ïéøãäðñ ,íéä úåéìâøî J Lá"ò àéø â"ç

וכו' בו עיניו èðנתן óã àòéöî àáá ìò ,íééç úøåú J L"åéðéò åá ïúð" ìù âùåîä øåàéáN J
á"ò

ע"א עה בתרא בבא ע"א, ע"א נח ברכות במסכת גם מופיע זה ביטוי

עצמות של גל 28ונעשה 'à úåãâà ,ì"øäî J Lóøùð åìéàë ,úéîåàúô äúéî øîåìëN J

עצמות של גל à"òונעשה çð úåëøá ìò à"ùøäî J

עצמות של גל úéáונעשה éçåé ïá øäéè" âìâìù ï÷æ åúåàá åéðéò ïúðùë òåãî ò"öN J
"úåøá÷ä(äæ óãá ìéòì)úéáá äéä íù àìà ?"úåîöò ìù ìâ" áåúë àìå "äéùôð çð" áåúë

ìâ äùòð ïëì .íéøëðä úøèùîî ùùç ùéå ÷åùá äéä ïàë ìáà .íéðéùìîî ùùç ïéàå ùøãîä
åá åéðéò ïúð ä"ã òãéåäé ïá J Låéøçà åø÷çé àìå ,áø ïîæî úî åìéàë ,úåîöò ìù

עצמות של גל ã,ונעשה ,åî úéùàøá ,äëøá úôñåú J Läáùçîìå ïåéòøì éåðéë àåä "ïéò"N J
366 'îò

תחטא" ולא נוך ופקדת אהלך, שלום כי "וידעת קרא דאמר ריב"ל אמר מילי? הני מנא
כד) ה, éñ'(איוב ,ïåàâ éàçà 'øã úåúìéàù J Låìà íéøáã 'âá íåìù øñåç ìù äéòá ùé ãöéëN J
áë÷ 'éñå ,âñ(ïàë óãä ãöáù ïåéìâá íéøáãä àéáä ,÷éô äéòùé 'ø éøáã ïééò)åùøéô ï"øäå ù"àøä ìáà
øçà ïôåàá

תחטא ולא נוך íéìîáופקדת ì"ðä ÷åñôäî ãåîìì ùé åúéá éðáì úååöì ùéù ïéðòäN J
åäéìà ïéò J L"àèçú àìå" áéúëãë ,àúåçéðá ÷ø ìáà .êúéáá äãå÷ô úúì ,"êåð úã÷ôå"

רש"י לדברי דומה זה המלקט: יז)אמר יט, ויקרא מוכיחים,(על כאשר שגם חטא" עליו תשא "ולא

בזה יחטא לא שהמוכיח ליזהר יש

אנא אשי, רב אמר מיניה. דליקבלו היכי כי בניחותא וכו' לומר אדם צריך דברים ג'
מסברא וקיימתי הונא רב בר דרבה הא לי שמיע àðåäלא áø øá äáø íâ éøä éë ò"öN J

ù÷áù ïåéë ïôåà ìëá åéøáã åìá÷é éë åì øåøá íà åìéôàù ùãçì àá àìà ?àøáñ ô"ò úàæ øîà
äìòî àéä úçðá øåáéãä íöò éë àìà "äéðéî åìá÷éìã éëéä éë" éðôî ÷ø àì ,àúåçéðá ÷ø øîàé

à"ò æ ïéèéâ ìò à"ùøäî J Líãàá

אשי, רב אמר מיניה. דליקבלו היכי כי בניחותא וכו' לומר אדם צריך דברים ג'
מסברא è÷ìîäוקיימתי ì"ð àìà ?àøáñ ô"ò úàæ øîà àðåä áø øá äáø íâ éøä éë ò"öN J

'â ìò æøæì ïðáø åøîàù äî éë ãîìì ,äô ìòáù äøåú úøåñîá åéä àðåä áø øá äáø éøáã éë
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åòöåáéå íéøáãä åîéé÷úéù éãë àúåçéðá øîåì åð÷ú íîöò íä ,íéøáã(äéðéî åìá÷éìã)áø ìáà .
íéé÷ì åðîî åìá÷é íà ïåáùç éìá íâ ,úéáá ñòëå øåèð÷î øäæéäì ùéù éðôî úàæ øîà éùà

è÷ìîä ì"ð J Làéä äèåùô àøáñ àìà .àì åà åéøáã

Eäì óã

מרים של ò"îøäîבארה úåðååë éðôì ,à"ñù óã ,ãåîéìä úâäðä øòù ,íééç õò éøô ,ì"æéøà J

מרים של äîã÷äáבארה ,äåöîå ãéâð ,çîö íééç á÷òé áøä J

מרים של íùבארה ,à"ãéç J Läîëç ìá÷ äæîå ,äæä øàáäî ìàèéå ç"øì ä÷ùä ì"æéøàäN J
íéìåãâä(ìàèéå íééç êøò óåñ)

השבת בכניסת שופר éãö÷תקיעת éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J('å ,'à êúåìòäá 84 ,79 ã"ç)

Eåì óã

שופרא שופרא, חצוצרתא המקדש: בית חרב מכי שמייהו אישתני מילי תלת הני
פתורה פתורתא פתורתא, פתורה וכו'. ערבה צפצפה צפצפה, ערבה וכו' Jחצוצרתא.

ïéãîò á÷òé 'ø ïåéìâ J Lãöéë àä øåàéáå ,ùã÷îä úéá ïáøåçì øëæ éðôî íä íééåðéùä ìëN

Eàî óã

לעולם מבול מביא כאילו ומשתין, באמה האוחז à"ùøäîכל éøáãå à"ò âé äãð ïééòN J
Líù

אבינו אברהם של בבריתו כופר כאילו מטה של פניו כנגד ידיו המניח øëæåäכל äîìN J
.éàðâ äæá ùé éë äúåà íéñëîù àåä áåèå ,äìøò íäá ùé çð éðá àìà ?åðéáà íäøáà à÷åã ïàë

à"ùøäî J Läæ úéøáá øãäå ãåáë ùé êìéàå íäøáà æàî ìáà

אבינו אברהם של בבריתו כופר כאילו מטה של פניו כנגד ידיו המניח äù÷äNכל J
íäøáà ìù åúéøá" éë "åäéìà ïéò" äðåò ?"äìéî úåöîá øôë åìéàë" åøîà àì òåãî à"ùøäî
úéììëä äáåçäå .íãàì øéëæäì äàá äìéîä .'ä úãåáò éèøô ìëá íúå íìù úåéäì àéä "åðéáà

åäéìà ïéò J Låúìéîî ùééáúîùë åîöòî çéëùî íãàä úàæä

מבבל á"òהעולה é÷ úåáåúë ìò à"ùøäî J

בעשה עובר לא"י מבבל העולה øåñéàä,כל ììëá é"à íâù "äðùî óñë" áúëù äî ìòN J
ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Läæ ìò úåù÷äì ùéù äîå

Eèî óã

נקי גוף צריכים 49תפילין ìàøùé çöð ,ì"øäî J(æ ÷øô)
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נקי גוף צריכים éåôöùתפילין òãé øùàë ?øáñ÷ éàî óåñáìå øáñ÷ éàî àø÷éòî ò"öN J
åéá÷ðì êøèöéù ãçôúîä êøã àìà ?÷åùì àöéå çéðä äîì ,øåãñ÷ åäàøé íà úåîììöà åîë)

(.åè äìéâî ,"ìçìçúúå" øúñàåì äéäð ìáà .êë åì òøàéù äôö àì àåäå .ïéìéôú çéðäì øåñà éæàå
íéëéøö" ïéã ãéì à÷åã äæ øåôéñ ì"æç åàéáä ïëìå .ìäáðå øåãñ÷ì äàøå ÷åùì àöéù éøçà ÷ø êë
,íéåáìèééè äùî 'ø ø"åîãà J Lñð åì òøéà ïëáå .äæá øäæéì òãé àåäù åéìò åøîàå "é÷ð óåâ

ïøäà ï÷æ ú"åù áúë ïëå ;ïé÷ñéã ì"éøäî éùåãéç ;àá úùøô óåñ ,äùî çîùé(ïé÷ìàåå)'éñ á"ç
"åéàøéì áéáñ" åùåøéôá ë"ëå ;'â('à ÷"ñ ä 'éñ ,íéàøé øôñ ìò)"åäéìà ïéò"á äæî úö÷îå ;ìò)

(à"ò ì÷ úáù

עליה מגינות כנפיה יונה ùøãîáמה åøîà éë ,äðåéì éåîéãäN J(èì ,äáø úéùàøá)àéäù äòùá
äéðùä óðëá äçðå úçàá úçøåô àìà ,òìñä éáâ ìò äçð äðéà äòéâéå úçøåôúåôñåúä úðáä éôì)

(à à÷ñô ïåé :êøò ,êåøò ïëå ;äéôðë ä"ã ïàëíðéà íäî ÷ìçù ô"òà ,íúåìâá íéòâéä ìàøùé êë .
ãåîéìá ã÷åù åðéàù éî íâ ,àîâåãì .úøçà äåöî øåîùì íéëéùîî ìáà úîéåñî äåöîá íéøéäæ

úúì øäæð àåä äøåúìë íéùèåð íúøö úòá úåîåà øàùë àìù .úøçà äåöî åà íééðòì íéôñë
á"ò âð úåëøá ìò "éèå÷ì øúá éèå÷éì"á àáåî ,íéøùé çøåà J Líúåáøú

צרכיו á"òלעשות åì äèåñ ìò à"ùøäî J

Eð óã

אדם úåéçרוחץ õ"øäî ïåéìâ J

E:âð óã

דדין ב' לו 28נעשו 'à úåãâà ,ì"øäî J

דדין ב' לו ïéøéùëî,נעשו úëñî äðùîá øëæåîë ,íéøëæ äîë ìöà íâ áìçì øå÷î ùéN Jå"ô)

(æ"î,äëøá úôñåú J Lìéâøë àì äéä íìåòä øãñ ÷ø àìà ,äàéøáä é÷åç åðúùð åøîà àì ïàëå .
14J15 'îò à ,à úéùàøá

כזה נס לו שנעשה זה אדם גדול כמה וראה òôùבא åì íéðúåð åéä íàù åúìåãâ íòèN J
ïîéñ ,ñð åì íéùåò íà ìáà ."åì áåèå òùø" ììëá àåä àîù éë ,åúå÷ãöì äéàø êëá ïéà äñðøô

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,÷çöé éðéò J Lìåãâ íãà åîöò áàäù øáãä

בראשית סדרי לו שנשתנו זה אדם גרוע óãכמה ,âé øòù ,úåãìåú úùøô ,÷çöé úãé÷ò J
çöà"ò

בראשית סדרי לו שנשתנו זה אדם גרוע Jכמה Lòø àåä äàéøáä øãñî àöåéä øáãåN J
29 'îò ,úáù úëñîì úåãâà éùåãéç ,ì"øäî

בראשית סדרי לו שנשתנו זה אדם גרוע àøáðùכמה é"áùø ìò øîàð äî ïë íà ò"öN J
äøòîá áåøç åì(á"ò âì úáù)úãô ïá øæòéìà 'øå(.äë úéðòú)äæ ùéà àìà ?íéòåøâ åéä íåìë

ìëáå ,ìãúùäì äöø àìù éôìå .ä÷éðî øëù åì àéöîî 'ä äéä äëàìîá ÷ñåò äéä íà åððåãéðá
"÷éãö ùôð 'ä áéòøé àì" úàæ(â ,é éìùî)J Lñðä ìò êåîñì ïéà éë .òåøâ àø÷ð ñð åì äùò 'äå
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ïéùåãé÷ ìò ,ïåùàø íåé úåãîòî ,ã"îøú 'îò á"ç ,ìåëùà 'ãäî ,ïéãîò á÷òé 'ø øåãéñãîìé .áô)

(äé÷ð úåðîåà åðá úà íãà

בראשית סדרי לו שנשתנו זה אדם גרוע åéúåéåëæîכמה åì íéëðî ,ñð åì íéùåòù ìë éëN J
(á"ò ë úéðòú)åøîà ïëìåN ,"á÷òé ïéò"á óãä ìò ñôãð "á÷òé ïåàâ"á äáçøäá ïééòå ;à"ùøäî J L

àáåî ,÷çöé éðéò J Låéúåéåëæî åì åòøâ éë ,"äæ íãà úåçô äîë" àìå "äæ íãà òåøâ" ïåùì
"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á

בראשית סדרי לו שנשתנו זה אדם גרוע åìכמה äúéä ,øùåòá åúåà 'ä êøá åìéà éëN J
á÷òé ïåéò J L÷åðéúä øåáò ÷øå êà åì ùé åéùëòå .åéëøö øàùì íâ äçååøä

בראשית סדרי לו שנשתנו זה אדם גרוע ù÷äNכמה Jàåä òåãî ,ïé'æåìå íééç 'ø ïåàâì å
äîë" ì"æç ìù äæ øîàî èèöîå ,íäéâéäðî ìò íéãéñçä íéøôñîù íéúôåî éøåôéñá ìæìæî
ìò øôåñî íà àåä ÷åìéçäù äðòå ?à"øâä åáøì åòøàù íéúôåî øôñî åîöò àåä éøäå ;"òåøâ
íéøåôéñ äàìî àøîâäù åîë ,úéùàøá éøãñ åøåáòá äðùî 'äù àåä ìåãâ äîë éàãå ,ïåéìò ùåã÷
äùòî" åøîà àìå "ãçàá äùòî" ì"æç ïåðâñ ïàë ïëìå .íéùðà íúñá ïë àì ìáà .ì"æç ìò
øúá éèå÷ì"á àáåî ,éðåùøâä èå÷ìé J L"äæ íãà òåøâ äîë" åéìò åøîà ïëìå ."ãçà ãéñçá

"éèå÷ì

בראשית סדרי לו שנשתנו זה אדם גרוע øáãîá?כמה ïî ìàøùéì ïúð ä"á÷ä éøä ò"öN J
äáåè ïåøúé ìàøùéì úúì éãë äéä íù àìà(íéîòèä ìë ïîá åùéâøäù)'ä ìåëé äéä ïàë ìáà .

úåòî åì àéöîäì(ïîéñ ïéàù íå÷îá äàéöî àöîéù àîâåãì)é"î áøä äðäå ä"ã ,òãéåäé ïá J L

בראשית סדרי לו שנשתנו זה אדם גרוע òáè,כמה ô"ò âäðé íìåòäù éåàøä ïî éëN J
é÷åîð ,'õ÷ðåîî àøéôù øæòìà 'ø ø"åîãà J Lùôð çå÷ô êøåöì ë"à àìà òáèä úà úåðùì ïéàå
úéòéáø äçéù ,"äøåúä úåøöåà" åðøôñá ã"ñá åðáúë ïëå ;åë÷ 'îò á"ôøú 'éñ ,íééç çøåà

813J814 'îò ,íéøåôì

בראשית סדרי לו שנשתנו זה אדם גרוע éç"כמה óñåé ãåò"á ,ìááî íééç óñåé 'ø J
èî 'îò ,àøéå úùøô ,äøåúä ìò úåùøã

בראשית סדרי לו שנשתנו זה אדם גרוע àìåכמה ,ãáìá ÷åðéúì äùòð ñðäù ïåéëN J
÷çöé éðéò J Läìòî ìòá åðéà áàäù àåä ïîéñ ,áàä úñðøôì ìéòåäìøúá éèå÷éì" øôñá àáåî)

("éèå÷ì

לו שנשתנו זה אדם גרוע כמה וכו' כזה נס לו שנעשה זה אדם גדול כמה וראה בא
בראשית åäéìàסדרי ïéò J Läæá íé÷ìåçä ìù úåèéù é÷åìéç øåàéáN J

אדם של מזונותיו קשין Léøîâìכמה äùãç äðúî àéä äñðøô ìáà ,éåðéùä ìòåô ÷ø ñð éëN J
29J30 'à úåãâà ,ì"øäî J
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Eãð óã

ליה? הוי פרה é"ùøוחדא éøäå ò"öN J(ä ,áì úéùàøá)íéáø íéøååù àåø÷ì õøà êøã éë ãîìî
á÷òé ïåéò J Läæì áåùééå ?"øåù"

ליה? הוי פרה é"ùøוחדא éøäåN J(ä ,áì úéùàøá)íéáø íéøååù àåø÷ì õøà êøã éë ãîìî
òãéåäé ïá J Läæì áåùééå ?"øåù"

עירו אנשי על נתפס מיחה, ולא עירו באנשי למחות שאפשר מי äøåúá,כל äæì øå÷îN J
"äö÷î øéòä ìë ï÷æ ãòå øòðî úéáä ìò åáñð íåãñ éùðà øéòä éùðàå" áåúë íåãñá éë'÷)

(ìåâñ úã÷åðî 'ö ,õî÷ úã÷åðî(ã ,èé úéùàøá)éøùôà äæ ãöéëå .åäö÷ ãòå øéòä äö÷ ïî øîåìë
J Líîù ìò øáãä áùçð ,äçåî íäî ïéàù ïåéë àìà ?ãçà úéáì áéáñ íìåë,äéøà øåâ ,ì"øäî

ã ,èé úéùàøá('é à÷ñô ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî)("íåãñ éùðà ,øéòä éùðà" äøåúä äìéôëä ïëì :è÷ìîä ì"ð)

מוחה ואינו למחות לו íéáøäאפשר åìùëðù ìå÷ì÷ä úøîåç éðôî ,ùðòð ÷éãö åìéôàN J
194 'á ,íìåò úåáéúð ;30 'à úåãâà ,ì"øäî J Lòåðîì åãéá äéäå(á ,äçëåú)

מוחה ואינו למחות לו 'éøáã'אפשר úáù 'à ùåøã ,äøö úò ,æî ùåøã ,íéúòì äðéá Jóã)

(ãù

זה מדבר חוץ לרעה בה וחזר הקב"ה מפי טובה מדה יצתה לא ìòמעולם äæá íâåN J
äáåç íéãîìîä ïéáå úåëæ íéãîìîä ïéá ïúîå àùî ïéòë äéä àìà äøæç äúéä àì úîàä êøã

à"ò äñ óã ,åö øòù ,íéèôåù ,÷çöé úãé÷ò J Läáåç óë äòéøëä óåñáìå

זה מדבר חוץ לרעה בה וחזר הקב"ה מפי טובה מדה יצתה לא í"áîøäNמעולם J'ìä)

(ã"ä é"ô äøåúä éãåñéåéìò øéòä ."úáù úëñîá ùøåôî äæå" åéøáã óåñá áúëå äæ øáã àéáä
éåðéù èå÷ìé"á åáúë ïëå .åðéáø ïåùì äæ ïéàù ïåðâñäî øåøá éë í"áîøä ìò "êìîä úãåáò"

"úåàçñåð(ì÷ðøô í"áîø óåñ)çôà÷ é"øâä éøáã ïééòå .(æè äøòä)é"úë áåøá êë àöîð àì íâ éë
õéáåðéáø øæòéìà íåçð áøä êë ìò äðòå .í"áîøä ìù íé÷éúò(íù ,í"áîøä ìò ,"äèåùô ãé")ïéàù

ïéã úéáá ïåéãä äéä úáù úëñîá àåää äùòîá ìáà ,íé÷éãöì çéèáäù äîî åá øæåç ä"á÷ä
äøåúä éãåñé 'ìäá äæ ïéðò àéáä àì í"áîøäù áåè ïëìå .íãà ïá íåùì äçèáä éìá äìòî ìù

Lì"ðä "÷çöé úãé÷ò" éøáãì øáãä áåø÷å .ì"ðä

תו íâוהתוית ì"æç åôéñåä àøáñ é"ò ìáà .íé÷éãöä ìò ÷ø úåà äååúäù àø÷î ìù åèåùôN J
íéä ééà J Lêëì øáñääå .íéòùøä úåçöî ìò úåà

גמורים צדיקים øåàהללו äøåú ãë ,çé úéùàøá ìò í"éáìîä J

גמורים צדיקים òéãåäהללו 'äù éøçà ÷ø äçëåú øñåç ìò ïéãä úãî äìàù äî íåùî ò"öN J
äøâúé ìá øåîâ åðéàù ÷éãöù øàåáî àìà ?åæ äðòèá äçúô àì äîì ?íéøåîâ íé÷éãö íäù

åì òìåáé àîù ,íéòùøá(á"ò å äìéâî)åçéëåä àìù åìà "íé÷éãö" ìò úåëæ ãåîéì ùéù øùôàå .
"íéøåîâ íé÷éãö" íäù ä"á÷ä íäéìò øîàù ïåéë ìáà .íéòùøä ãöî äù÷ äáåâúî åùùç éë

íù øàåáî éøä ,ïéãä úãî äøøåòúä(á"ò å äìéâî)àì äî íåùî ïëáå .òìåá åðéà øåîâ ÷éãöù
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áìèééè äùî 'ø ø"åîãà J L?åçéëåäøúá éèå÷ì"á àáåî ,çð úùøô úìéçú ,äùî çîùé ,íéå
"éèå÷ì

גלוי מי לפניהם גלוי, לפניך øåèéòäאם áúëù äî ìòN Jç"øú ïîéñ ç"åàá à"îøá àáåîå)

(á óéòñúéá éøä úåù÷äì ùé ,åìá÷é àì éàãåù ô"òà çéëåäì íéëéøö àø÷îá ùøåôîä øáãáù
,àø÷îá úåùøåôî úåøéáòä úùåìùå ,úåéøò éåìéâå íéîã úëéôù æ"ò éðôî áøçð ïåùàø ùã÷î

óñåé éëøá øôñá à"ãéçäå .äæì áåùéäå ?çéëåäì íéëéøö åéä àìù àøîâá åøîà ïàëåç"åà ìò)

(ã ÷"ñ çøúìáà .íúåà óåëì åðãéáå íéòùøä ìò äôé÷ú åðéãéùë ÷ø íä øåèéòä éøáã íâ éë áúë
ù"îë ,íçéëåäì íéáééç ïéà ,íéìá÷î íðéàù íäá åðà íéòãåéå àèçäî íùéøôäì çë åðá ïéà íà

(á"ò äñ úåîáé)ïåàâä J Lòîùð åðéàù øáã øîåì àìù äåöî êë ,òîùðä øáã øîåì äåöîù íùë
ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø

אנשים 31ששה 'à úåãâà ,ì"øäî J Lúåðòøåô éâåñ äùù ïàë ùé éëN J

דם של íéðéòתיו çúô ,à"ãéç J

תחלו" ו)"וממקדשי ט, ממקודשי(יחזקאל ,íå÷îî ä"ã 30 'à úåãâà ,ì"øäî J

ממקודשי תחלו", íéðéò"וממקדשתי çúô ,à"ãéç J

ממקודשי תחלו", ä'"וממקדשי à÷ñô ,úáù ,úîàá àøå÷ J

תמות תיו תחיה, éçתיו óñåé ãåò ,ìááî íééç óñåé 'ø ïåàâä J(íéùåøã)íéîú ä"ã ,çð úùøô
195 'îò ,âë êøë ,ìä÷éå úùøô ,äîéìù äøåú ,øùë ìãðî íçðî 'ø ïåàâä ;åéúåøåãá äéä

אבות זכות çøúîù÷,תמה ìëë ìáà .íìåòä úåáà íä êëå ,ïáä íåé÷ì äáéñ àåä áàä éëN J
31 'à úåãâà ,ì"øäî J Låçë úçåô

אבות זכות çðתמה 'ô ,"ììù éøàåö" åøôñá ïëå ;íéðéò çúô ,à"ãéç J

אבות זכות å"ìתמה äùøô ,äáø àø÷éå ùøãîì ,øàåú éøô J

מידי" יצילנה לא "ואיש שנאמר הושע מימות אבות, זכות יב)תמה ב, ì"æçN(הושע J
íòî 'ä úå÷çøúäì åîøâ àèçä æàîå ,"ìòá" ïåùìì "ùéà" ïåùì ïéá ìãáä ùé éë êë åùøã

íéä ééà J Lúåùéà ïåùì äòðîð ,ìàøùé

אבות זכות éðòתמה úçðî J L?"úåáà úåëæ"ì "úåáà úéøá" ïéá ìãáää äîN Jêåøò" øáçîî)

("øðìåîöòá èôåù ä"á÷äù åðøîàù äî äðäå ä"ã ,øåîà úùøô ,(á øåè æñ óã)

אבות זכות øîåàתמה ìàåîù ä"ã ,òãéåäé ïá J

אבות זכות úåáà.תמה úåëæ äøàùð íé÷éãöì ìáà ,äîú íéòùøì ÷ø éë åøîà ïàë úåôñåúäN J
äèåñá úåôñåúä ìáà(á"ò é),äëøá úôñåú J Lúåáà úåëæ øøåòì øùôà äìéôú úåëæá éë åøîà

øåëæ ä"ã âé ,áì úåîù

אבות זכות úåøåãתמה åøáò íøèå "íéôìàì ãñç øöåð" áåúë éøäå ,íúåëæ äîú ãöéë ò"öN J
ã"áà ,á÷òé 'ø J L?íéáø äëá÷òéì úîà ,àñéì
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אבות זכות úåãâàתחון ,ì"øäî J Lúåáàä úåëæ ìåçú ãéî ,íîöò úåëæ íéðáì ïéàù ïåéëN J
31 'à

"אמת" הקב"ה של ø÷ù.חותמו àåä éåðéù ìëå äðîî äéèñ ìëå ,úçà ÷ø àéä úîàä éëN J
200 ,195J196 'à ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Lúçà ÷ø àéä úîàä êë ,ãáìá ãçà àåä 'äù åîëå

(áJà ,úîà)32 à"ç úåãâà ;

"אמת" הקב"ה של úåîùחותמו ,äîëç êùî J(æè ,â)

"אמת" הקב"ה של úåîúçðחותמו úåéúåàäù éøçà àìà ?"íúåç" ïéðò ìù åãåçé äî J
àåø÷ì äù÷ ,ïäá åîéúçä íøèå úîúåçá ïééãò ïäùë ìáà .íúåà àåø÷ì ì÷ ,øôñ ìò úåéåìâå
ïäå ,úîà ä"á÷ä ìù åéúåãî ìë êë .úåì÷á ïúåà àø÷é êëì ïîåéîä íãà ÷øå ,úåéúåàä øãñ
íéøéëî íðéà íéùðàäî íáåø äîúçää äùòî úòùá ìáà .ïîæ äæéà øåáòë äéøá ìëì úåøëéð åéäé
,øùé øéàî äùî áøä é"ò êåøò ,åìòôå åééç ,íééç õôçä J Lä"á÷ä ìù åéùòîáù "úîà"ä úà

ã"îùúú 'îò â"ç ,à"ëùú úðù ,çöð 'öåä

חטא בלא מיתה æé"ôאין â"ç ,íéëåáð äøåî J

חטא בלא מיתה éøéàîäאין J Låæ àéâåñ úð÷ñîë àìù åðúîåà ãéá úøåñîN J(á"ò äð úáù ìò)

חטא בלא מיתה çöé÷,אין úãé÷ò J Lùçð ìù åéèòá åúî 'ã ä"ã ,á"ò äð óã ïìäì ïééòN J
à"ò çô óã ,ô øòù ,ú÷åç

חטא בלא מיתה äéøàאין øåâ ,ì"øäîN J(ç ,ë íéøáã)úåãâàá ìáà .äèåùôë àð÷ñîä ìá÷î
"íîöò ùðåòá íéúî ïéàù íé÷éãö ùé" áúåë 32 'à(íéøçà øåáò àìà)"íééç êøã" åùåøéôá ïëå .

úåáà ìò(íäøáà äñðúð úåðåéñð äøùò ,ä ÷øô ;áëø 'îò)ìò úåòø úåøæâ àéáäì äöåø é"ùä øùàë"
.44 'à úåãâàá àåä ïëå ."íìåòä ìë ìéáùá äøæâä ìáåñ àåäù ÷éãöä ìò àéáî àåä íìåòä

øäæá åøå÷î éë ì"ðå(:çéø â"ç)L

חטא בלא מיתה ãëúúאין 'éñ á"ç æ"áãø ú"åù J

עון בלי יסורין ואין חטא, בלא מיתה ïéøåñéä,אין ïî íãàì äù÷ àéä äúéî éàãå éë ò"öN J
ãéæî àåä "ïååò"å ,ââåù àåä "àèç"ù ïåéëå(á"ò åì àîåé)ïéàå ,ïååò éìá äúéî ïéà" ì"ö äéä ,

äúéîä ïî øúåé ìåáñì íéù÷ íäù Líéù÷N ïéøòåëî ïéøåñéá øáåãîù øùôàå ?"àèç éìá ïéøåñé
(äåãâð éìîìà ä"ã úåôñåú á"ò âì úåáåúë ïééò)åùôð úà ç÷é 'äù ù÷áî äéä áåéà ïëå .(ç ,å áåéà)

"ùøäî J Låéøåñéá êéùîé àìåà

אליהו" "עין עיין זו, לשאלה תשובה עוד

חטא בלא מיתה âéאין ,ã úéùàøá ,åäéìà úøãà ,à"øâ J

חטא בלא מיתה íéðéòאין çúô ,à"ãéç J(áåéà øôñ íééñî äåä éë .æé úåëøáì)

חטא בלא מיתה 100אין óã á"ç ,äòãä øôñ ,äîìçàå åáù íùì J

עון בלי 208יסורין ,183 íééç êøã ,ì"øäî J(úåîì íéãåìéä ,úåðòøåôä éðôá ñéøúë äáåùú ,ã"ô)
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עון בלי יסורין äáäà?אין ìù ïéøåñé ùé éøäù ò"öN J(.ä úåëøá)ïéøåñéá øáåãî ïàë àìà
á÷òé ïåéò J Lïéøòåëî

עון בלא יסורין ואין חטא בלא מיתה àèçאין ìù ùðåò äéäé êàéä äù÷ä à"ùøäîN J
(ââåùá)ïåò ìò ùðåòäî øúåé øåîç(ãéæî),óåâä ùáééúîù äð÷éæä òáèá ,äúéî éðéî 'á ùé àìà ?

åúîù òáøà àøîâä äøéëæä ïëìå ,ïåùàøá øáåãî ïàëå .åéîé òöîàá òéâîä ùðåò ìù äúéî ùéå
ïîéñ ,ùçð ìù åéèòáá÷òéì úîà ,àñéì ã"áà ,á÷òé 'ø J Lïåùàøä âåñá ÷ø øáåãîù

Eá"ò äð óã

הראשון אדם על מיתה éîקנסת ìù øîåçä éðôî àìà ,äùòîä úøîåç ãöî åðéà ùðåòäN J
ùåøã úìéçú ,ãåôñì úò ,âñ ùåøã ,íéúòì äðéá J Lù"úé íìåòä àøåá ãåáë ,åãâð äùòð àèçäù

ãôñäì 'â(ìàîù øåè ,ëú óã)

הראשון אדם על מיתה åðøקנסת 'éñ à"ç æ"áãø ú"åù J

הראשון אדם על מיתה קנסת מה øáâ"מפני íò ùåìù íéîòô" áåúë éë åìàùN Jáåéà)

(èë ,âìøáò úàæ ìëáå ,äì÷ äåöî äúéä åæ LàN éë 'ä äðò ?ùðåò ùé íéîòô 'â éøçà ÷ø øîåìë
éôî òîåùì çéìù éôî òîåùä äîåã åðéàå ä"á÷äî úåøéùé òîù àåä "åéúéåö øùà" LáN äéìò

á÷òé ïåéò J Låîöòá ä"á÷ä

הראשון אדם על מיתה òãéåäéקנסת ïá J

ולרשע" לצדיק אחד ב)"מקרה ט, äæ(קהלת ÷åñôá øáåãî úìä÷ øôñá íéùøôîä éôìN J
øîåì äöéìî åæ àìà ?ïàë åìà íéìî øîà ä"á÷ä ãöéë äù÷ ïë íà .íéøôåëä íéøîåàù äî
,äáéøî éî äîä ä"ã ,ú÷åç úùøô ,øôåñ áúë J Låá äçéî àìù éðôî ,òùøä åîë ùðòð ÷éãöäù

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî

כן הרי ושם מריבה, מי חטא על משה שנענש מובא הגמרא בהמשך כי צ"ע המלקט: (אמר

כותב הרמב"ם הרי הוכיח. לא אבל בהם גער אמנם שהוא לומר יש אלא ישראל? בני את הוכיח

ה"ז) ששי פרק דיעות תוכחה.(הל' נקראת לא זו ולכן כן עשה לא ומשה רכה. ובלשון בנחת להוכיח שיש

יבחר). והבוחר שם, דבריו בהמשך סופר" "כתב מדברי הפוך זה אמנם

נחש של בעטיו מתו àèçé"ד' àìå áåè äùòé øùà õøàá ÷éãö ïéà íãà" éàãåN J,æ úìä÷)

(ëèôùî åùðåòù àèç åàèç àìù øîåà "ùçð ìù åéèòá åúî" øáåñä ìáàúãé÷ò J Lúåî
à"ò çô óã ,'ô øòù ,ú÷åç ,÷çöé

נחש של בעטיו מתו 32ד' 'à úåãâà ,ì"øäî J L?åìà 'ã à÷åã òåãîN J

נחש של בעטיו מתו àèçé"ד' àìå áåè äùòé øùà õøàá ÷éãö ïéà íãà éë" áåúë íðîàN J
(ë ,æ úìä÷)à"ùøäî J Lúåîé åéðôîù øåîç àèç àì ìáà

נחש של íéðéòבעטיו çúô ,à"ãéç J

נחש של àèçäבעטיו íãå÷ äéä äæå ä"ã ääâä å ÷øô à øòù ,íééçä ùôð J
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נחש של éãö÷בעטיו éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J Läðäð íãàäù éðôî øîåìë åéèò 'éôN J54 á"ç)

(à ,ïåéãô

התורה כל שקיימו ואהרן éá"משה íúðîàä àì ïòé" íäéìò áåúë éøä ò"öN J,ë øáãîá)

(áéàì 'ä ,åàì íù ïéàå ."íúøáãå" ù÷á éë ,äùò úåöî ìåèéá ÷ø äéä íù àìà ?åàèçù àöîð
úåöî ìåèéá ìò íé÷éãöì íâ 'ä ùéðòî àèåç øåãäù àçúéø ïãéòá ÷ø ."òìñá åëú àì" äåéö

òãéåäé ïá J Läùò

דוד אבי וישי משה, אבי éùéáåועמרם ,åúãåã àùðù äðòè ùé íøîò ìò íâ éøäå ò"öN J
åðàöîàèç øåäøä(çé÷ ÷øô íéìäú ,éøéëîä èå÷ìé ùøãî)íãà éë" ùøåôî àø÷î éøä äù÷ ãåòå .

"àèçé àìå áåè äùòé øùà õøàá ÷éãö ïéà(ë ,æ úìä÷)àìù øùôà éà äáùçîá éàãå àìà .
ïéãîò é"ø ïåéìâ J Lúåøøåòúîä úåìàù ìò áåùé ãåòå .åìùëð àì äùòî ïéðòá ìáà ,àèçé

זמנם הגיע לא עדיין ואהרן ãëúúמשה 'éñ á"ç æ"áãø ú"åù J

זמנם הגיע לא עדיין ואהרן æמשה ,ãì íéøáã ,åäéìà úøãà ,à"øâ J

חטא ééçáראובן åðáø J(áë ,äì úéùàøá)

חטא 33J34ראובן 'à úåãâà ,ì"øäî J Läæ íéåñî àèç øåàéáN J

חטא ä"ãראובן ,à"ùøäî J Låéáà éòåöé ìáìáù àèç ìáà ,ääìá íò úåéøòá àèç àìN J
àèç ïáåàø

חטא åéäéåראובן ä"ã ,à"ùøäî J Läøøçúùð íøè ääìáù áùç éë ,ïáåàø äòè ãöéë øåàéáN J
á÷òé éðá

חטא äáåùúראובן úáùì 'à ùåøã ,äðùä úáåùú úò ,ç ùåøã ,íéúòì äðéá J(ãñ óã)

חטא íéðéòראובן çúô ,à"ãéç J

טועה אלא אינו חטא ראובן האומר Jכל Làîìòá ãåçé é"ò åéáà ìò äúåà øåñàì äöøN J
á÷òé ïåéò

טועה אלא אינו חטא ראובן האומר äéäכל ïëì ,ääìáå á÷òé âåéæ òåðîì äöø ïáåàø éëN J
á÷òé .íéòîåùä íãà éðá ùéùë øåñà àåä éë ,íäî úàæ òðî äæáå úåèéîä øãç ìöà àáå êìåä

òîù,çìùéå úùøô ,ãåã éðô ,à"ãéç é"ò àáåî ,à"îø J Läåöîäî òðîðå øãçì õåçî úåòéñô
àî 'éñ ã"åé á"ç ,íéìòô áø ú"åù é"ò àáåî ;'ë úåà

חטא å'ראובן à÷ñô ,úáù ,úîàá àøå÷ J(ééòåöé àìà éòåöé éø÷ú ìà)

טועה אלא אינו חטא ראובן האומר éàø÷îäכל áéðä ììë êøãá éë ì"æç úùøãì íòèN J
úìî ãöéë ì"æéøà éøáã àéáî ãåòå ."ääìá úà" áåúë ïàëå ."úà áëù" àìå "íò áëù" àåä
äðåùàø úåà øîåìë "ïåøçà éðàå ïåùàø éðà" æîø åæîø íéðåøçà úåøåãå .äðéëùì æîø àéä "úà"

êåøá øå÷î ,ïééèùôò êåøá 'ø J L"úà" éøä ,äðåøçà úåàå(536 óã à"ç)
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טועה אלא אינו חטא ראובן האומר äáåèì,כל åúðååë íà åìéôà úåáøì äàá "ìë" úìîN J
à"î 'éñ äòã äøåé á"ç ,íéìòô áø ú"åù ;òãéåäé ïá J Läáåùúá áåùì åðîî åãîìéù éãë

חטא ראובן האומר äøåúכל J Lúåçôù ïééãò åéä äôìæå ääìáù áùç éë àèç ïáåàøN J
áë ,äì úéùàøá ,äîéîú(åèJãé ÷"ñ)ìéòì à"ùøäî éøáã ïééò

חטא ראובן האומר øñåîכל úåçéù ,õéáìàåîù íééç 'ø J(ãë á"ç)

טועה אלא אינו חטא ראובן האומר íéøôåñכל úëñîì "íéîçø àñë" åùåøéôá à"ãéçäN J
(è"ä è"ô)êìéå àéää õøàá ìàøùé ïåëùá éäéå" ÷åñôä ìò ,äøåúä ìò íéøôà åðéáøî àéáä

"ïáåàø(áë ,äì úéùàøá)êìéå ,åîà äàì úà çéðäå ääìá ìöà áëù á÷òé éë ïáåàøì òãåð øùàëù
ùøãù ãéñçäå ."øùò íéðù ìàøùé éðá åéäéå" æàå ,øåæçì åéáà åì àø÷ù ãò úøçà õøàì ïáåàø
êìåä ïáåàø äéäù óñåð ùåøéô à"ãéçä íù óéñåä ãåòå .åì ÷ùðå íåìçá ïáåàø åéìà àá ,ïë

áåùå êåìä ääìá ìù úåèîä øãç ãéì ãòåöå("ïáåàø êìéå")íùì àåáì á÷òé ìëåé àìù ãò
"ïéòä úéàøî"á à"ãéç äæ ìò øæçå .á÷òé òðîð çøëäáå úåòéðöá(ïàë)øäæáå .(á"ò äò÷ óã à"ç)

íéìòô áø ú"åù íâå .ïáåàø ìò úåëæ ãîìîä óñåð ùåøéô àéáä(éç ùéà ïá åðáøì)'éñ ã"åé á"ç
"åäé÷æçì áúëî" óéñåä ïëå .úôñåð äùøã àéáî ,àî(áâà êøãå ä"ã æ"é óã äðùä ùàøì)ïåàâä J L

ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø

יעקב" בני úéáä"ויהיו ìòáì ìùî ä"ã à"ò âë÷ àøúá àáá ìò à"ùøäî J

כמים" ïéúîäì"פחז àìå ïãøéì øáòî äìçð ù÷áì ïáåàøì äîøâ ,úåøéäîäå äæéçôä úãî J
ùøãîá åðéë äæ ìòå .ìàøùé õøà úìçð íöòì åòéâéù ãò(ç ,áë äáø øáãîá)úìäåáî äìçð"

"êøåáú àì äúéøçàå äðåùàøá(àë ,ë éìùî)úà àéáäì åìéäáéå" åîë úåøéäî "äìäá" ïåùì
"ïîä(ãé ,å øúñà)äáø ùøãîì é"ùøì ñçåéîä ùåøéô íùá "äàøî äôé" ô"ò ,íéä ééà J L

חב זלתהפזתה 34תה 'à úåãâà ,ì"øäî J Læîøá øëæåä äîì íòèN J

זלתה חבתה L"íéîëפזתה úæçô" ì"ö äéä "íéîë æçô" íå÷îá éë ,ïå÷éøèåð åùøã ì"æçN J
à"ùøäî J

זנית חטאת, דת, על פסעת אומר יהושע ר' זלתה; חבתה פזתה אומר אליעזר Jר'
åäéìà ïéò J Lúåòéãä ïéá ìãáää øåàéáN

זנית חטאת, דת, על íéäפסעתה ééà J Lãáëä ìà ì÷äî ,úåâéøãîä 'â øåàéáN J

תפלתך זרחה חלתה, ìöðäìפיללתה, éãë äùòîä éðôì ïáåàø ììôúäù íéùøåã åðà òåãîN J
à"ùøäî J Làèçä ìò 'ä åì ìåçîéù äùòîä éøçà ììôúäù øîàð àìå ,àèçî

תפלתך זרחה חלתה, ãçàפיללתה, éë ÷çåã äæå ,äìôú ïåùìë íéåèéáä éðù ùøéô é"ùøN J
ììôúäì ùé äìéôú àìà ?ì÷ ïåùì àìå ìòôúä ïåùìá "úììôúä" ì"ö äéä ãåòå .øúåéî íäî
àì ,"éúììô àì êéðô äàø" åîë çáù åäæå .íãå÷î ïðåáúäìå áåùçì øîåìë ,ùàø ãáåëá
"êúìôú äçøæ" .äìéôúì éåàøë "äãòøå ìéç" ïåùì "úìç" .éåàøë ïðåáúä ïë ïàëå .éúððåáúä

íéä ééà J Lúìá÷úîå äøéàî äúéä øîåìë
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זעזעתה אומר המודעי אלעזר ר' תפלתך; זרחה חלתה, פיללתה, אומר גמליאל רבן
ממך חטא פרחה åäéìàהרתעתה, ïéò J Låììä úåòéãä 'á ïéá ìãáää äîN J

ממך חטא פרחה הרתעתה, זעזעתה וכו' למודעי אנו צריכים ø÷עדיין àì øîåìëN J
äàøéì òéâäì éãë íéîéã÷îä íéáìùä øåàéáå .òø øåäøä ìëî ÷ìúñð íâ àìà ìòåôá àèç àìù

íéä ééà J Lúéìëùä

עלי éøéàîäבני J

עלי 34בני 'à úåãâà J

ופנחס" חפני עלי בני שני J"ושם Løúåéîë ÷åñôä åèåùô éôì éë äæ ÷åñô åùøãù íòèN J
à"ùøäî

עלי 28;בני íéø÷éò ã÷åô ,ïäëä ÷åãö 'ø J(245J246 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

טועה אלא אינו חטאו עלי בני האומר ïåùòúכל äîì" àø÷îä ïåùì éðôî êë åùøãN J
íéøáãë"äìàä(âë ,á à"åîù)á÷òé ïåéò J Lùîî íéòø íéùòî àì ìáà ,ïåéîãä 'ë ïåùì

קיניהן את ששיהו úåãìåéäùמתוך óåòä úåàèçá íðîàå .äìéëà éøçà íéèåäì åéäN J
éë úåãìåéä ìù ïäéúåðáø÷ åäéù ïëìå .äîäá øùá åîë àì ìáà ,íéðäëì äìéëà ùé úåáéø÷î
çúô ,à"ãéç J Läìéëàì äîäá øùá éåáø íäá ùéù íéøçà íéùðà ìù úåðáø÷ áéø÷äì åôéãòä

íéðéò

34מעבירים 'à úåãâà ,ì"øäî J

ה עם äæ'מעבירים àèçì ïéà ,íéùã÷ ïåéæá ÷ø íà éë ,äáéëù ïéðò øîåì ÷åñôä åùøãN J
à"ùøäî J L'ä íòì úåëééù

íéðéòמעבירים çúô ,à"ãéç J

âìמעבירים 'éñ ,éáö íëç ú"åù J

ñ"ùäמעבירים ïåéìâ ,øâéà àáé÷ò éáø J(ïàë óãä ìò)

úåéçמעבירים õ"øäî ïåéìâ J

âôøמעבירים 'éñ ,éëàìî ãé J

øùàמעבירים ïá ïéá íé÷åìéç ùéå .åðéãéá äðéàù úøåñî éô ìò ì"æç ìù úåðåù úåùøã ìòN J
ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Líé÷åìéçä åøàåáé äæáå úåîå÷î äîëá éìúôð ïáå

השמועה טובה לא כי בני אל אלה. העם כל מאת רעים דבריכם את שומע אנכי "אשר
ה'" עם מעבירים שומע אנכי כג–כד)אשר ב, ïéò(שמו"א J Läòåîùì éìò ïéîàä òåãîN J

åäéìà

8J16מעבירים 'îò ,éîìãòä ìéç ïá øùì úåìñîä ,ïðàîìòãò ïáåàø äçîù 'ø J
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äøåñîäåמעבירים àø÷îä ,úåéìâøî ïáåàø 'ø J(÷å÷ áøä ãñåî 'ãäî)á ÷øô ,

בתלמידים עונה ולא בחכמים ער לו יהיה àìùלא "äðåò"å ,ãåîéìá úåôéøç ïåùì "øò"N J
à"ò áô ïéøãäðñ ìò à"ùøäî J Líéìàåùì áéùäì òãåé äéäé

בליעל" "בני øéòäוהכתיב éùðà" íåãñ éùðàá áéúëãë ,úåéøòá å÷ñòù ùåøãì ùé äæî íâN J
"úéáä úà åáñð ìòéìá éðá éùðà(áë ,èé íéèôåù)à"ùøäî J L

Eåð óã

בדרכיו" בניו הלכו ולא וכו' שמואל זקן כי "ויהי שנאמר חטאו, שמואל (שמו"אבני
א–ג) íäéøòáח, åáùé åéðá ìáà .íù íèôåùìå úåøééòì òéâäì äðù ìëá ááñî äéä ìàåîù éëN J

íäéøôåñìå íäéðæçì øëù úåáøäì éãë(ïàë àøîâá ïìäìãë)øîåìë "åéëøãá åëìä àì" êëáå .
à"ùøäî J Líééìâøá äëéìä(êéøàäù ù"ééò)

טועה אלא אינו חטאו שמואל בני האומר á÷òéכל ïåéò J L"åéðá" äìîä éðôî êë åùøãN J

שמואל" זקן כי "ויהי שנאמר חטאו, שמואל א)בני ח, äæ(שמו"א ÷åñô êééù äîN J
ïëì ,åìâøäë ìàøùé éøòá ááñì ìåëé äéä àì øáë åúùìåçå åúåð÷æ éðôî àìà ?íäìù àèçì

òãéåäé ïá J Låìùëð äæáå .íéèôåù åéäé åéðá éë òá÷

בפיהם שאלו 35חלקם 'à úåãâà ,ì"øäî J

בתים בעלי על הטילו à"ùøäîמלאי J Lçëåî àìù ãñôä ìò íâ äìèá øëù íåìùú åòáúN J

בזרוע נטלו מעשר של יתירה äöøéù,קופה éåì äæéàì úúì äàðä úáåè íéìòáì ùé éëN J
à"ùøäî J Lçëá äæ åùôú íäå

טועה אלא אינו חטא דוד האומר ïéðòìכל ì"æç úðååë ìáà ,íùä ìåìéçá àèç éàãåN J
óã ;á"ò ò óã ,âñ øòù ,úåî éøçà ,÷çöé úãé÷ò J Läéøåà ìù íéîã úëéôù ïéðòìå úåéøò éðéã

à"ò àò

אלא אינו חטא דוד האומר עמו"כל וה' משכיל דרכיו לכל דוד "ויהי שנאמר טועה,
יד) יח, עמו?(שמו"א ושכינה לידו בא חטא אפשר ,'ä ãöéë "åîò 'äå" :áåúëù ïåéë éëN J

101 ,äìåâä øàá ,ì"øäî J L?àèçä åðîî òðî àì(ä øàá)

עמו" וה' משכיל דרכיו לכל דוד "ויהי שנאמר טועה, אלא אינו חטא דוד האומר כל
יד) יח, עמו?(שמו"א ושכינה לידו בא חטא אפשר ,åùåøéô "åîò 'äå" áåúëù ïåéë éëN J

íéøáã ,à"ãéç J Làèçé àì åúáùçî àéä úàæù éîå ,"ãéîú éãâðì 'ä éúéåù" ãéîú ïååëî äéäù
åî÷ 'îò à"ç ,úåãäé 'ãäî ,ìåãâä úáùì 'é ùåøã ,íéãçà

טועה אלא אינו חטא דוד האומר ãåãכל øîåàä ìë" ì"ö äéäå úìáøåñîë úéàøð ïåùìäN J
íãà ìöàå ,íúìåãâ éôì íâô íäá ùéù íéùòî ìò íéòáúð íéìåãâ íéùðà àìà ."äòåè àèç
äãéøîá àèç äéøåà íâå ,èâ äìá÷ òáù úá éøä ïàëå .ììë íâôì øáãä íéáéùçî åéä àì øçà
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íéøáã ,à"ãéç J Läòåè àìà åðéà åèåùôë øáãä áùåçäå àèç äæ ãáìá ãåã ìåî ÷ø .úåëìîá
åî÷ 'îò à"ç ,úåãäé 'ãäî ,ìåãâä úáùì 'é ùåøã ,íéãçà

טועה אלא אינו חטא דוד האומר ïôåàäכל ìáà ,àèç àìì àåä òáùJúá úçé÷ì íöòN J
ïéòä úéàøî ,à"ãéç J Làèç ùé íäá ,äúåà ç÷ì äá äøåöäå

עמו? ושכינה לידו בא חטא אפשר טועה. אלא אינו חטא דוד האומר á÷òéכל ïåéò J

טועה חטא, דוד האומר éðáì"כל" ãîìì éãë ïë øîåàù éî åìéôà úåáøì àá "ìë" úìîáN J
òãéåäé ïá J Läáåùúä úìòî ìàøùé

עמו" וה' משכיל דרכיו לכל דוד "ויהי שנאמר טועה, אלא אינו חטא דוד האומר כל
יד) יח, עמו?(שמו"א ושכינה לידו בא חטא àèçאפשר ïë àîù ?àèç àìù ïééðî ò"öN J

åøîàù äî àìà ?åì ìçî 'äù àìà(á"ò âé äãð)åúåà ïéñéðëî ïéà øåäøä éãéì åîöò àéáîä ìë"
"òø êøåâé àì ,äúà òùø õôç ìà àì éë" áéúëã 'åëå ä"á÷ä ìù åúöéçîá(ä ,ä íéìäú)åðéðò

úåùâøää úåîùâúî ,äàîåè úåðåéòøá ÷áãúðù éðôî äæå .íéøåäè úåðåéòøá øäøäì ìåëé åðéàù
úîàá íà ïëáå ."ä"á÷ä ìù åúöéçî" åàø÷ð äøäè éùâø åæ äöéìî ïåùìáå .åúåà úåîèîèîå
éàãå àìà "åîò 'äå" åéìò àø÷ðù ãò úåáâùð úåáùçîá 'äá ÷áãäì ãåã éåàø äéä àì ,àèç

é ,çì úéùàøá ,äîéîú äøåú J Làèç àì àø÷éòî(å ÷"ñ)

אינו חטא, דוד האומר טועהכל äéãáåòאלא 'ø ïåàâä J Làèçù øîåì øùôà éàù úåçëåäN J
ìàøùé øåàî ,óñåé

עשה ולא לעשות åðúðבקש íú åðáø ùåøéô éôì åà ;ë"çà úåîé äéøåàù òãé àì àåä éëN J
.àåèçì ù÷á ,åúáùçî úåòè éôì ïëì .äæî òãé àì ãåãå àòðéöá åùò ìáà ,éàðú éìá èìçåî èâ

à"ùøäî J Làèç äéä àì ìòåôá ìáà

עשה ולא לעשות äùøéâ,בקש øáëù ô"òà ,òáù úá íò úåéäì äéøåà úà çìùù äîáN J
òãéåäé ïá J Líìåòì äì÷ú àöú äæîå

עשה ולא לעשות îòä÷בקש øáã ;ïúð óà ä"ã ïðçúàå úìéçú ,éøôñ ìò á"éöðä ÷îò J
(á"éöð)á"åîù ìò(â ,àé)ïëå(è ,áé)ïëå(ãë ,áé)

מדוד דאתי àìåרבי .åéàöàöî àåáì äæ áééç ,úåëæ åéìò õéìîäì åàåáéù ãåã ìù åðå÷úN J
ïéòä úéàøî ,à"ãéç J L"úåòéâð" åì åéäù øîåì äöìîää ìù äëøòá ïàë åìæìæ å"ç ì"æçù

מדוד דאתי דדודמהפךרבי בזכותיה àø÷îá:ודריש ùéù øãñä êåôéä úà ùøã øîåìëN J
åàå ,äùàì êì úç÷ì åúùà úàå ,áøçá úéëä éúçä äéøåà úà""ïåîò éðá áøçá úâøä åúá"åîù)

(è ,áéøåëæéà åøçéà äîìå ?äùàì åîöòì òáù úá úà ãåã ç÷ìù éðôì òøéà "úâøä åúåà" éøä .
íà ,åúùàì ïúðù èâá éàðúä íéé÷úéù éãë ïéøãäðñá åúåà ïã àìù äæì áåùééäå ?÷åñôá äæ

íéä ééà J L"äá êì ùé ïéçå÷ì" åäæå .äîçìîá úåîé

מדוד דאתי דדודמהפךרבי בזכותיה éðéãáודריש åúèéùì éáø ãöéë øàáîä ìåôìôN J
á"ò è úåáåúë ìò ,åäéìà ïéò J Läøéøá
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דדוד בזכותיה ודריש מהפך מדוד דאתי úàרבי ÷éãöäì ùôçì øùé áì ìù äìòî åæN J
áèéä ïåéòá ïåçáì êéøö íðîà .íé÷éãö åéäù éììë ïôåàá åðòãé éë ,íé÷éãöä åéúåáà ìù íäéùòî
ä"ô úáù ,äéà ïéò J Läáåè àéä úåëæ ùôçì äéèðä íöò ìáà .åú÷ãöäá äòåè åððéàù úòãì

èð à÷ñô

בחרב" הכית החתי אוריה ì"æç"את åøîà éøäù ò"öN J(à"ò âî ïéùåãé÷á ïëå ïàë)äéäù
ïéøãäðñá åúåà ïåãì êéøö äéäù àéä ãåã ãâð íúðòè àìà .äúéî ùðåòì àåä éåàøå úåëìîá ãøåî

áøçá úéëä éúçä äéøåà úà ä"ã á÷òé ïåéò J Líùä ìåìéç òåðîì éãë

בסנהדרין לדונו לך éøéàîäהיה J

לאשתו כריתות גט כותב דוד בית למלחמת היוצא øåàכל ,÷åèùðéå íééç êåðç áøä J
àëøJëø 'îò ,ãëú 'éñ ,éàîù éøîà ,âøåáæðéâ éàîù áøä ;ñôãðá 39 óã ç 'éñ ,äùî éðô

עמון" בני בחרב הרגת øëæåä"ואותו øáë éë ,ìåôëå øúåéîë éåèéáä éë ì"æç ïàëî åùøãN J
,áøçá úéëä éúçä äéøåà úà ,éðéòá òøä úåùòì 'ä øáã úà úéæá òåãî" :÷åñôä åúåàá äæ éðôì

÷ì åúùà úàå"ïåîò éðá áøçá úâøä åúåàå ,äùàì êì úç(è ,áé á"åîù)à"ùøäî J L

הרע לשון דוד ì"øäî,קבל J Líéùðà ïéá ÷éìçîå ãéøôî àåäù ,ïåùìä àèç ø÷éò éëN J
;36 'à úåãâà

הרע לשון דוד úåáéúðקבל ,ì"øäî J Løúåéá äæ àèçì ïëåî åøåã äéä éë äæá ìùëð ãåãN J
82 'á ,íìåò(è ,ïåùì)

הרע לשון דוד à"ùøäîקיבל J L÷åñôäî ì"æç úàæ åãîì ãöéëN J

הרע לשון דוד ïéáקיבל ìàøùéá äëåìîä ãøôúúù äãî ãâðë äãî äæî ããîð ãöéë ò"öN J
äðéëù éðô úåìá÷î ïðéàù úåúéë òáøàî àåä òøä ïåùì ìòá àìà ?íéèáùä úøùòì äãåäéäèåñ)

(à"ò áîåéçàá ùéà úå÷áãäî íéãøôð ïë íâ íä ,'äá úå÷áãäî íéãøôð íä ìàøùé øùàëå .åîëå)

(ã"ò øòù ,"÷çöé úãé÷ò" áúëùä"ã ,íéä ééà J Låäòøì ùéà ïéá ìàøùéá ä÷åìçä íøâù äî äæå .
å÷ìçú àáéöå äúà úùåáéôîì ãåã øîàù äòùá

ביה חזא הניכרים דברים הרע. לשון דוד קבל לא אמר åñôäî÷ושמואל ùøãN J
"êìîä úàø÷ì ãøé ìåàù ïá úùåáéôîå"(äë ,èé á"åîù)äéäù àìà ?"ïúðåäé ïá" ì"ö äéä éøäå

á÷òé ïåéò J Lãåã úà àðùù ìåàù åîë âäåð

Eá"ò åð óã

מארצנו גלינו ולא ע"ז ישראל עבדו לא הרע לשון דוד קבל לא â'אלמלי øåàéáN J
35J36 'à úåãâà ,ì"øäî J Lúåìâå æ"ò ,úåëìîä ú÷åìç :ùðåòä éðôåà

עגלים ב' íöîåöîירבעם, ÷ìç àåä æ"ò øàù éë .æ"ò øàùë àìù ,êëá äéä ãçåéî ìå÷ì÷N J
36 'à úåãâà ,ì"øäî J Lìëä ììåëä çëä ãâð íéðù äùò àåä ìáà ,ãáìá
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טועה אלא אינו חטא שלמה האומר åèåùôëכל ,æ"òá àèç àì äîìù éë ì"æç úðååëN J
à"ùøäî J Lúåéøëð íéùð ç÷ìù àèç ïëå .åéùðá äçéî àìù äîá àèç ïë ìáà ,àø÷î ìù

טועה אלא אינו חטא שלמה האומר åäéìàכל ïéò J

טועה אלא אינו חטא שלמה האומר ãö÷,כל øáåã ,ïäëä ÷åãö 'ø J Lãåñ ô"ò øåàéáN J
;171 ,115 'îò(234J235 ,161 'îò ,äëøá øä 'ãäî);184 ,180J181 ,õåøç úåáùçî ;,äëøá øä 'ãäî)

(190 ,186 'îò

טועה אלא אינו חטא שלמה האומר äîìùכל ÷áã íäá" øîàð úåéøëðä íéùðä ìòN J
"äáäàì(á ,àé à"ìî)íéøéùä øéù ùøãîá êë ìò åøîàå(é ,à)ïñéðëäìå ïøééâìå ïáø÷ìå ïáéäàäì"

ìà" áúë í"áîøäå .á÷òé ïéò ìò "ïúéà úáäà" àéáä ïëå ."äðéëùä éôðë úçúêúòã ìò äìòé
åøééâúð àìù òåãéå ,ïàùðå ïøééâù àìà 'åëå ïúåéâá úåéøëð íéùð àùð 'ä ãéãé àø÷ðù äîìùù

"úåùéà íùì àìà(ã"éä â"éô äàéá éøåñéà 'ìä)ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J L

אביו" דוד כלבב אלהיו ה' עם שלם לבבו היה ג)"ולא טו, àìå(מל"א ,"ááì" äìîäN J
ìëá" òîù úàéø÷á áåúëù åîëå ,áåèì êôäéé àåä íâù òøä øöéä úà úååùäì ùéù äøåî ,"áì"

ì"æç åùøãå "êááì(à"ò ãð úåëøá)éìàåå ãåã äùî éáø J Läîìù ìöà øñç äéä äæå .êéøöé éðùá
(ì"çîøì øáç ãéîìú)ïåëð àñë ,(åè ÷øô à íéëìî ìò)èë÷ 'îò

לבבו" את הטו נשיו שלמה זקנת לעת ד)"ויהי יא, áåùçú(מל"א àìù øáãä øåàéáå"N J
äéä àìù äìâúð äæáå ,íéøçà íéäìà åãáòù åéùðá äçéî àìù ÷ø ,å"ç æ"ò ãáò åîöò àåäù
ùøâî äéäå ,åéùð úáäà ìò úøáåâ 'ä úáäà äúéä æàù ,åéáà ãåã ááìë åéäìà 'ä íò íìù åááì

í"éáìî J L"åéðô ìòî íúåà(íù)

בנה ולא לבנות שביקש שלמה, יבנה øáãäאז úìçúä àåä úåðáì äù÷áä éëN Jéìá åìéôà)

(äùòîä øîâà ,åè úåîù ,äéøà øåâ ,ì"øäî J L(áöø 'îò á à÷ñô ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî)

לאחרונים ראשונים èôùåäéמקיש àìà ?èôùåäéá àìå äéùàéá äæ çáù åìú òåãî ò"öN J
òãéåäé ïá J Låäéùàé äùòù åîë ,íìòðå øúñðä úà øòáì ùøãå ø÷ç àìå éåìâù äî øòéá ÷ø

íéðåøçà äî ä"ã

ה'" בעיני הרע שלמה יא)"ויעש åèåùôë,(מל"א åðéàù äæ ÷åñô ùøôî ïúðåé 'øN J
àì åà àáä íìåòì ÷ìç íäì ïéàù åìà ïéá äîìù úà úåðîì íà íéîëçä ïéá ú÷åìçîáåïéøãäðñ)

(á"ò óåñ ã÷äéàø àéáäì ùéå .åèåùôë åðéà ÷åñôäù ïúðåé 'ø åîë äòéøëä íéîù ïî ìå÷ úá
êëì äéàø åàéáä àìå "êúåî íåé ãò êîöòá ïîàú ìà" åøîà íù à"ò èë úåëøáá àøîâäî äæì

øùéä øåà ,ïàîìéä ÷çöé ìàåîù áøä J Låááì úà åèä åúð÷æ úòìù äîìùîïåøçà êøë ,ê"ðú ìò)

(àé÷ 'îò åéøôñî

מיחה ולא בנשיו למחות לשלמה לו שהיה êëùמפני åì äøîàù é"ò åúàòèä àéäN J
åì äñéðëä ä"ã óåñ òãéåäé ïá J Læ"ò åéðôá äãáò äîöò àéä àì ìáà ,íéøçà íéùåò

לע"ז עושים כך וכו' זמר מיני אלף לו הכניסה פרעה בת את שלמה שנשא בשעה
בים קנה ונעץ גבריאל ירד וכו' äæåפלונית 'åëå íéìùåøéá æ"òì äøéáò úìçú äéä äæ éëN J
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"äøäî íúãáàå 'åâå íëááì äúôé ïô íëì åøîùä" ù"îë ïáøåçä úìçú äéä(æéJæè ,àé íéøáã).
ù"îë éîåø ìù åáåùé úìçú äéä éë 'åë äð÷ õòð íåéá åá êëìå(âë ,äë úéùàøá é"ùø)àìù

ùéå .'åëå .íéìùåøé ìù äðáøåçî àìà øåö äàìîúðéîåø úåëìî ìò æåîøì äð÷ õòðù ùøôì
"äð÷ úéç øòâ" åéìò øîàðù(àì ,çñ íéìäú)J Líéð÷ä ïéá øãä øòé øéæçë åìùîðù íù ìò
á"ò àë ïéøãäðñ ìò à"ùøäî

צוציתא 36נתן 'à úåãâà ,ì"øäî J Lúìãáðä åúìòî ìîñî åùàø ìò øðN J

בתיה כבר ליה לדזיו ד"ה רש"י ע"ב ל סנהדרין עיין

צוציתא øçà:נתן ùåøéô .äáåùúá åìá÷å åðîî íéàöåé ùà éöåöéö åéäù ,êàìîä íù ìòN J
,êåøò J Läáåùú ìòá äéä éë .äøôë åì àäéù ,åøùá úà íéèøåùù íéæò øòéù ìù ÷åìç åì äéä

ïúð êøò

צוציתא נתן àìàוהיינו !àáé÷ò éáø ïîæá éç ïúð éøäù ,àá÷åò øî åîöò àåäù äðååëä ïéàN J
òãéåäé ïá J Låùòù äáåùú úîçî ùàøä ìò øéàî øåà äéä íäéðùìù øîåì

Eèð óã

זהב של èירושלים ,à éìùî ìòå .é ,à íéøéùä øéù ìò à"øâ J

זהב של àìàירושלים ?"åäúéáãì àáé÷ò éáø äéì ãáòãë" íéìîä óéñåä äî íåùî ò"öN J
Lóìùðä âåñä äæ øåñà ÷øå .àì ãçàäå ùàøäî íééãéá óìùð ãçàä ,äæ èéùëúì íéâåñ 'á åéä

êøöåäù äî ã"ñá ì"ð ãåòå ä"ã òãéåäé ïá J

ìàåîùãלוי äåáàá äùòî á"ò çé úåëøá ò"òå á"ò â÷ úåáåúë ìò à"ùøäî J

åðùéðòéåלוי åéìò àãéô÷ åì äéäú ïô ùùç éë ?àðéðç éáø ìöà ãåîìì éåì áùé àì äî éðôîN J
òãéåäé ïá J L'åëå

Eá"ò ñ óã

ר' לנוי? וכמה מותר. לנוי אבל לחזק אלא שנו לא המסומר] בסנדל איש יצא [לא
בזה ושבע בזה שבע אמר חנינא ור' בזה. וחמש בזה חמש אמר úåëæיוחנן åðì ùéùëN J

äæ øáã øåëæì éãëå .íéáéåàäî äøéîù åðì ùé ,äøåúä ãåîéìúåéöéö íéìåúù åîë :÷éúòîä øîà)

(úååöîä øåëæì éãë åðéãâááìáà .äøåú éùîåç äùîç ãâðë ìãðñ ìëá íéøîñî äùîç òåá÷ì ùé
"äòáù äéãåîò äáöç" åøîàù åîë ,íä íéøôñ äòáù éë ïòè àðéðç 'ø(à"ò æè÷ úáù)ïéò J L

íéðäë úëøá ãâðë ä"ã á"ò é ïéøãäðñ ìò ,åäéìà

Eàñ óã

בשמאל נעל éøéàîäחולץ J Lãåçéäå äðåîàä éùøù åáì ìò úåìòäì éãëN J

בשמאל åðéàתפילין ìòðä ïëå .íãàä óåâá ä÷áã ìàîùä ìáà ,äàìä úèùôúî ïéîéä éëN J
37 'à úåãâà ,ì"øäî J Låá øåù÷ éë ,íéùåáìîä øàùë
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Eáñ óã

הן עצמן בפני עם íéëìîäנשים äòáøà úîçìîî íäøáà áù øùàë àø÷îá êîñ äæì ùéN J
å""íòä úàå íéùðä úà íâå 'åëå ùåëøä ìë úà áùé(åè ,ãé úéùàøá)øàù íò úåììëð ïðéàù éøä

äéîøé øôñá ïëå .íòä(ãë ,ãî),äëøá úôñåú J L"íéùðä ìë ìàå íòä ìë ìà åäéîøé øîàéå"
àë ,áì íéøáã

עניות לידי מביאים éçøî÷ג' ,åîöòá ïåéæá âäåð íãàä øùàëå .íãàì ãåáë àéáî øùåòä éëN J
37 'à úåãâà ,ì"øäî J Lãåáëäå øùåòä åðîî

ערום מטתו לפני מים עניות)המשתין לידי éøéàîä(מביא J

ערום מטתו לפני מים עניות)המשתין לידי ì"øäî,(מביא J Løåîâ ïåéæá àåä äæ øáãN J
37 'à úåãâà

מיא חפני מלא משאי àñëäאנא úéáî äìéèðá àìå ,äãåòñì íéãé úìéèðá ÷ø àéä åæ äöòN J
êãåà éðà íâ ,õéáåðéáø ïéîéðá áøä J Läîåãëå õçøîäî åà(å"ñùú ,÷øá éðá)èë 'éñ

ציון" בנות גבהו כי çé"יען à÷ñô 'ã äùøô ,äáø äëéà ùøãî J

זקופה בקומה מהלכות שהיו ציון", בנות גבהו כי åéäù"יען òîùî "åäáâ" ïåùì éëN J
à"ùøäî J Lúåäáâá ïîöò úåùåò

גרון נטויות éðåòîùותלכנה èå÷ìéá àöîù øúåé úð÷åúî àñøéâ àéáä à"ùøäî ïééò J

עינים â,ומשקרות äéòùé ìò ,úåãåöîå ÷"ãø J Lïäéøçà åëìéù ,ïäéðéòá íéøåçáì úåæîåøN J
æè

עינים äøé÷ñומשקרות ,äèáä ïåùì íâå ;íééðéòì éåôé òáö åäæ ,àø÷éñ ïåùì .íéùåøéô 'áN J
à"ùøäî J Lúçà(æè ,â äéòùéì à"øâäå é"ùøá àåä ïëå)

תעכסנה ïéòéîùîåוברגליהם íéðåîòô íäù íäá íéåìúù íéñëòá íäéìâøá úåù÷ù÷î"N J
æè ,â äéòùé ìò ÷"ãø J L"ìå÷

תעכסנה íéãçåéîוברגליהם íéäåáâ íéá÷ò ùé íéùðä ìù ïäéìòðáù åððîæá íâ äæá ùéN J
åà "éúàá äðä" äáéáñá íéøáâä ìëì ìå÷á úåæéøëî åìéàë ,ïúëéìä úòá íø ìå÷ íéòéîùîä
æà ,øáìéæ ïéîéðá áøä J Läåøò êøñ äæá ùéå ,íéðéò úîéöò äìéòåî àì äæáå ."éúëìä äðä"

'÷ óã úéúçúáù äøòä ,ã"é ÷ìç ,åøáãð

Eâñ óã

היו קינמון של ירושלים éðçéøåעצי éøîç" .äøåúä ãåîéìì äìåâñ ùé áåè çéø é"ò éëN J
"ïéç÷ô(á"ò âé úåéøåä)òãéåäé ïá J L

אלא המשיח לימות עוה"ב בין åððéàאין "ïéá ïéà" ïåùì éë úåôñåúä åáúë éøä ò"öN J
éúàöî øééð úëéúç ìò äðäå ä"ã òãéåäé ïá J Läæì áåùééäå .à÷åã
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אלא המשיח לימות עוה"ב בין úðéçáîאין øáãî ìàåîù .íé÷ãåö ìàåîù íâå áø íâN J
,÷çöé éðéò J Läîéìùä äìåàâä óåñ ìò øáãî áøå ,åðéøàåö ìòî íéåâ éãé ÷åìéñá äìåàâä úìéçú

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî

בלבד מלכיות שיעבוד אלא המשיח לימות העוה"ז בין ìåñéù÷אין ãáìá åúðååë ïéàN J
éù,ìàðáøáà é"ø J Lìàøùéì íéãáòåùî åéäé úåéëìîä ìëù äæî øúåé àìà ,ìàøùéî úåéëìî ãåáò

úåéåëìî ãåáòéù àìà åøîà íðîàå ä"ã æ ÷øô ,éðùä ïåéò ,åëìî úåòåùé

ע"ב לד ברכות ע"ע

הארץ" מקרב אביון יחדל לא יא)"כי טו, éøôñ(דברים ùøãîá åìàùN J(å"è ÷øô íéøáã)

áéúë éøäå(ã ,åè íéøáã)åðåöø íéùåò ìàøùéù ïîæá ïàë éë åðòå ?"ïåéáà êá äéäé àì éë ñôà"
"ïåéáà ìãçé àì" çéùîä úåîéì åìéôàù àøîâá åøîà ïàë äðäå .ïéùåò ïéàùë ïàëå ,íå÷î ìù
àì éë" àåää àø÷îä úðáä àìà ?íå÷î ìù åðåöø íéùåò íìåë åéäé çéùî òéâî øáëùë éøäå

"ìëåà åðéàå äàåø ,øáã ìëì äåàúîä àåä ïåéáà" éøä "ïåéáà êá äéäé(á"ë äùøô ,éìùî ùøãî)

à"áèéø J Líéìéâø íééðò æà íâ åéäé éàãå ìáà

אלהים ראתה לא "עין הבא לעולם אבל המשיח, לימות אלא נתנבאו לא הנביאים כל
á"òזולתך" ãì úåëøá ìò íéùåøéô ïééò J

והדרך" הודך ירך, על חרבך ד)"חגור מה, çéùîä.(תהלים úåîéì øãä .æ"äåòá ãåäN J
áøçäù úåøîì äá ùîúùî åðéàù äæá äôéúî àåä ,çéùîä úåîéì íâ áøçä ùåáì àåä øùàë

åì ïä ïéèéùëú ä"ã åäéðá J Låôåâì äãåîö

כתיב תורה בדברי ההוא והדרך", הודך ירך, על חרבך êúðùî"חגור ìò øåæçì øéäæ éåäN J
êãåä àåäå äîçìîá çöðì .øåáâ ,êøéä ìò áøçë ,äéàø àéáäì ïéãä úòùá êì úðîæåî àäúù

é"ùø J Lêøãäå

"וחדדך" אלא "והדרך" תקרי åúåà,אל ïðç 'äù äî éðôî àì íãà ïáì åì ùé ãåáëå øãäN J
é"ò ,äøåúá ùãçî àåäù äî "êããçå" àø÷ú ìáà .äæî ãåáë íãàì ïéàå 'ä úðúî àéä åæ éë

àñøåâ éî÷åà éë íøîàî ô"ò äæå .øãäå ãåáë åì ùé äæá ìîòå ïåéò(÷éåãîä ïåøëæä çë)÷ø àåä
åúòéâé é"ò äæì íãàä òéâî "éãåãçì" ìáà ,àéîù ïî àúòééñ(á"ò å äìéâî)J Låãáëì ùé äæáå

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,úîà éøîàåà ;á"ñøú ïéìáåì ,øâéà áéì äãåäé 'ø ìù åøôñì åúðååë àîù)

(à"ôøú ,áå÷øèòéô ,âìùãìåâ ìëéî ìàéçé 'ø ìù åøôñì

לבך" בדרכי ט)"והלך יא, תורה(קהלת לדברי כאן עד ,,øáã ÷îòä ,á"éöðä J,åè øáãîá)

(àî

שנין סרי תמני בר הוינא òåö÷î.כד ìëì íéðù 'â ,äãâàå äëìä ,äðùî ,àø÷î ãåîìì ùéN J
á"é óåñá òéâäù ïàë øáåãî ,ùù ìéâá íéìéçúîù ïåéëá÷òé ïåéò J Lç"é ïá úåéäì ì"ðä äðù

פשוטו מידי יוצא מקרא ì"øäî,אין J Lùøãä éðôì äðáäì íã÷åîå áåø÷ àåä èùô éëN J
38 'à úåãâà
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פשוטו מידי יוצא מקרא äìåâäאין øàá ,ì"øäî J Láåúëä ÷îåò ÷ø àåä åùøãù ùøãäåN J
48('â øàá óåñ)

פשוטו מידי יוצא מקרא úåéçאין õ"øäî ïåéìâ J(à"ç à"áùø ú"åù :åéøáãá äéâäì ùéå)

פשוטו מידי יוצא מקרא èùôäאין áúëð íéîòôìù áùåç äéä àìà ,èùô ùéù òãé ãéîúN J
äåä àìå ä"ã åäéðá J Lïåëð ãéîú àåä èùôä ìùîð éìá íâ éë òãé àìå ,ìùîðä ìò ãîìì éãë

àðòãé

פשוטו מידי יוצא מקרא äøåñîäåאין àø÷îä ,úåéìâøî ïáåàø áøä J,÷å÷ áøä ãñåî 'öåä)

(è"îùú úðùèðJåð 'îò

ליסבר והדר איניש Jליגמר Làøáñ íãàä øåáñéù éðôì ãåò ,ïåùàøä ãåîéìä åäæ éëN J
38 'à úåãâà ,ì"øäî

לזה זה המחדדין ת"ח íéçéìöîב' íâ æàå .ïåéìò ìëùì íä íéòéâî íéðù íäù é"òN J
úåáéúð ,ì"øäî J Líäéùòîá27 'à ,íìåò(å ,äøåú);

לזה זה המחדדין ת"ח ì"øäî,ב' J Låîöòî úåùòì íãàä çëá ïéàù äìòî ìà íéòéâîN J
38J40 'à úåãâà

לזה זה המחדדין ת"ח ÷çôב' 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,ïäëä ÷åãö 'ø J

וחדדך אלא והדרך תקרי ç'אל à÷ñô ,úåëøá ,úîàá àøå÷ J

אמת" דבר "על לומר תלמוד לשמה? לא אפילו ìåôìôáיכול íîöò íéããçîä ùé éëN J
à"ùøäî J Läîùì àì àø÷ð äæå ,ìáä ìù

אמת" דבר "על לומר תלמוד לשמה? לא אפילו éøáãîיכול øúåéá íéòôùåî úåéøáäN J
íéãîåì íéáøä íà ÷ø äæ ìáà .ãéçéäî íéòîåùù äîî øúåé ,úîàì íäéøáã íéáéùçîå íéáøä
,úîàä ìò íéãåî íðéàå íúòã ìò íéãîåòä "íéçöðîä" ïî íä íà ìáà .íéîù íùì íéðééòîå

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,àðáåãî ãéâî ,á÷òé ìäà J Låìá÷úé àì íäéøáã

דעתו? הגיס אם à"ùøäîיכול J Läåðò êøãá àìà ,åøáç úà çô÷ì éãë ãîìé àìN J

דעתו הגיס אם ãéîìúìùיכול øîàã ïàîì øáåãî àìà ?äàâúéù äéúòã à÷ìñ ãöéë ò"öN J
úéðéîùáù úéðéîù øúåî íëç(.ä äèåñ)òãéåäé ïá J L

תורה של בימינה שנאמרו לדברים à"øâזוכים J(æè ,â) éìùî)ïëå(àë ,àë)

תורה של בימינה שנאמרו לדברים äøåúì?זוכים åëæ øáë ïàë ãò éøä ò"öN J(ìéòì øåîàë).
ïë íéùåò íàå ä"ã òãéåäé ïá J Lãåñä úøåú ,úðîåéîä äøåú äúåàì åëæé àìà

בה äëæéלמיימינין ,äðåéìòä äúìòî ãöî äøåúá ÷ñåò íà .åéúçúù äî ìë ììåë ïåéìòä éëN J
;179 íééç êøã ,ì"øäî J Läðîî úåúåçô ïäù úåëøáä øàùì íâ
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בה éëNלמיימינין Jíéîé úåëéøàì íâ äëæé "íéîé úåëéøà" àø÷ðä á"äåò ééçì äìòúîù ïå
;309 íééç êøã ,ì"øäî J Læ"äåòá

בה 38J39;למיימינין 'à úåãâà ,ì"øäî J Líãàä äìòúî äøåúä é"ò .éåìéòì éåðéë àåä ïéîéN J

בה äîã÷äלמיימינין ,ì"øäî J Léç úåéäì øåæçé éë ,äúéî áùçð àì úéòáè äúéî úî íàùN J
â 'îò "íùä úåøåáâ"ì äðåùàø(ä ,çé àø÷éå) é"ùøá íâ øëæåä ïåéòøäù ,ïîèøä òùåäé áøä øéòä)éçå"

("úî àåä åôåñ àìäå ?æ"äåòá øîàú íàù .àáä íìåòì :íäá

בימינה" ימים טז)"אורך ג, ìåàù(משלי éøáã J L"íéðù êøåà" áåúë àì éë êë åùøãN J

בה למיימינין בימינה", ימים íé÷éãö"אורך ìù ,êôéäì åðéîéá íéùòî äáøä éë ò"öN J
íìåòá íéîé íéëéøàîù ô"òà ,íéòùøä ìò êôéäì ïëå .àáä íìåòì íúðååë àìà ,íéîé íéøö÷îä

ïéãîò é"ø ïåéìâ J Líéúîë íðéã ìáà ,äæä

לזה זה הנוחין 39ת"ח 'à úåãâà ,ì"øäî J

לזה זה הנוחין åøáç,ת"ח éøáã úà ãçàä áèéä ïéáéå ,ä÷òöá àìå úçðá íìåôìô äéäéùN J
,ä"ìù J Låéøáã õøúì åì òééñé åøáç éøáã ìò àéùå÷ äæéà ùôð íàå ,úîàä ìò äãåé ë"çàå
'ãäî ;ã à÷ñô ç úåà úåéúåàä øòù ,àîø óã à"ç ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáä úåçåì éðù

.åñ óã íãøèùîà('ç ,úåéúåà øòù)

נחת אלא "דיבור" à"òאין àé úåëî ìò à"ùøäî J

עשאה ולא ונאנס מצוה לעשות חשב à"òאפילו å úåëøá J

מצוה לעשות חשב åúòãאפילו éôì äåöîä øëù ìáà .éîùâä íìåòì êééù äåöîä óåâ éëN J
39 'à úåãâà ,ì"øäî J Läùòîä óåâ éôì àìå ,åúáùçîå

מצוה לעשות חשב äáùçîáאפילו ãîåìäù øåøá àìà ?ïàë êééù "åìéôà" ïåùì éàî ò"öN J
úåùòì áùåçá àîù ìáà ."äìéìå íîåé åá úéâäå" ìù øëù åì ùé ,íééúôù éåèéá éìá ,ãáìá

òãéåäé ïá J Løëù åì ùé ïë íâ äåöîá "åìéôà" øîà ïëì ?øëù åì ïéà äåöî

כמאמרה מצוה העושה øòùכל ,õ÷î ,÷çöé úãé÷ò J Läîùì äåöîä úà íéé÷î øîåìëN J
á"ò åìø óã ,ì

כמאמרה מצוה העושה ïéúîîכל øîåìë ,"òø øáã òãé àì äåöî øîåù" åàéáäù ÷åñôäN J
íéé÷ì åðåöøù åéôá àèáî "äøîàîë" ïàë íâ ."øáãä úà øîù åéáàå" åîë ,äîéé÷ì äôöîå

àé ÷øô â"ç ,ïéã øå÷ç ,úåøîàî 'é J Låãòá áëòì ìëåé àì à"èñ æàå ,äåöîä

כמאמרהכל מצוה úåáéúðהעושה ,ì"øäî J Líìåòä éòâôî åéìò øîåù 'ä ,äåöî øîåùä éëN J
71 'à ,íìåò(æè ,äøåú)J ;

כמאמרה מצוה העושה ì"øäî,כל J Lïåøñç àìì ,äé÷åã÷ã ìëá äåöîä íéé÷ì ìãúùîN J
æ ,å úåîù ,äëøá úôñåú ,ïééèùôò êåøá 'ø ;39 'à úåãâà
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רעות בשורות אותו מבשרין אין כמאמרה מצוה העושה ïåùìכל àåä äî ò"öN J
íöò ìòå ,ùàøî åì òéãåäì àì àåä ø÷éòä åìéàë ?"ïéøùáî ïéà" ÷åéãä äî ãåòå ?"äøîàîë"

"òãé àì äåöî øîåù" àø÷ã àùéø åùøã ì"æç àìà ?øòèöäì ïéà åéìà àáä òøäòãé àì øîåìë)

(äøåùáä ìò.íãàä ìù åìæî äî ùàøî òéãåäì åìëåé úåðéðâèöéàá íéòãåéäù úøîåà úàæ .
ìáà .øåãä úìòåúì åà ,íéèòîä åéúåðååò ìò øôëì éãë åà ,÷éãö íãàì íâ ÷æðå òø àá íéîòôìå

íéîùä úçúî øëù éìá÷îá ÷ø øîàð äæ(á"ò ð íéçñô)úøîåà úàæ ,äîùì àì íéùåòá øîåìë
úåöî íéé÷îä åúåà ìáà .êëá äåéö 'ä éë íéîéé÷î íðéà ìáà éìëùä òøëää éðôî íéîéé÷îä

éðéñá äåéö 'ä éë äîùì(ç ÷øô óåñ íéëìî 'ìäá í"áîøä ÷ìéçù åîëå)äåöî íéé÷î" àø÷ðä àåäå
íéîùì ìòî àá åìù øëù ,éðéñá "äøîàîë(á"ò ð íéçñô)åì øùáì ìëåé àì ïéðâèöéà íåùå

íéä ééà J L"íëç áì òãé èôùîå úòå" àø÷ã àôéñ áñåî äæä ïéðâèöéàä ìò .ùàøî

מצוה העושה øéàùîכמאמרהכל åðéàå ,äåöîä úà íéé÷ì éãë íéðôåà ùôçî àåä øîåìëN J
éãë äæë ãâá åîöòì äðå÷å êìåä ,úåôðë 'ã ãâá åì ïéàù éî ïåâë .äåöîäî øåèô äéäéù áöî

ä ÷åñô ç úìä÷ ,äîéîú äøåú J Lúéöéö úåöîá áééçúéù(èé ÷"ñ);

רעות בשורות אותו מבשרין íðçá,אין åøòèöäå ,ë"çà äúãáúäù äøåùá ìå÷ àåä åìéôàN J
òãéåäé ïá J Låì åòéîùé àì

מבטלה הוא גזירה, גוזר הקב"ה éøîåçäîאפילו èùôåî àåä ,äøîàîë äåöî íéé÷îäN J
'à úåãâà ,ì"øäî J Líìåòä ãéîòäìå úåøéæâ ìèáì ìåëé ïëìå .éøîâì é"ùä íò àöîðå ,éøîâì

40

לזה זה המקשיבים ת"ח øîåàשני äî áéù÷îù ãò åîöò ìò êîåñ åððéà íäî ãçà ìëùN J
á÷òé ïåéò J Låøáç

מישראל שתסתלק לשכינה גורמים כן עושים אין éãéîìúואם ìù úåìòîä ùìù øàùáN J
äæ ùðåò åøîà àì ,äæì äæ íéìéâãî ,äæì äæ ïéçåð ,äæì äæ ïéããçî ,äæ óãá úåîåùøä íéîëç
÷îåò ìáà ."éãåã êì çøá" àáä ÷åñôá øîàð ïàë ÷ø éë åèåùô .ïë íéùåò ïéàå íéòðîðä åìà ìò

"äæ úà äæ íéðéáîå äæ úà äæ íéãîìî" ìù úãçåéî äìòî ïàë ùéù àåä ïéðòä(é"ùø)øîåìë
åä ,øñç äæ "íéìéâãî"áå .øáãîä ìù åúìòåúì àìå òîåùä ìù åúìòåúì íéðååëúîíðéàå ìéà

äøåú ìù äúéîàì íéøîåàù íéçåèá(íãîìì áø íäì ïéàù ,é"ùø éôì)L

לזה זה המדגילים ת"ח à÷ñôשני ,ìâã :êøò ,êåøò J Läëìäá äæì äæ íéùéçëîå íéù÷îN J
ùéçëäì åðéðòå úéáøò ïåùìîå .à

תם רבנו בחבריה)[פירש רגלא ד"ה תוספות ע"ב כב דף ואומר(ע"ז חברו דברי מכזב שהוא "מדגילים"

אוהבם] הקב"ה הכי אפילו דבר. של עיקרו על עמד שלא

לזה זה åðìהמדגילים ïéàå ìéàåä ,åðéðù ïéá ïéáðå ãåîìðå àá" íéøîåàå äæ úà äæ íéôñàîN J
é"ùø J L"åðãîìì áø

נס והוא מקרא, מלשון בערוך, "דגל" של ב' ערך ע"פ והוא המלקט: על(בד)אמר שמניפים

יהודה" מחנה "דגל כמו "דגל", ג"כ ונקראת יחד הנאספת לקבוצה כינוי וכן אנשים, גדוד ראשיהם

ג) ב, וכו'(במדבר ממשמעו" יוצא "ואינו כאן: מהרש"א בדברי ונרמז .
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זה את זה äìá÷äùהמדגילים ,ãåîìé åúìåæî ãåîìì íãàì åì øùôàù ìë"N Júåøåãäî)

(àéä íéîãå÷äéøéàîä J L"úå÷åìçîäå íéùåáéùä å÷ìúñé íúáéñáå ,äùøåùå äîëçä ø÷éò

לזה זה úáäàהמדגילים ìéáùá äøåúá íé÷ñåò íä ë"ôòàå ,äøåúá íéøñç íä øîåìëN J
40 'à úåãâà ,ì"øäî J Läøåúä

לזה זה åøáçהמדגילים úà íéëçäì éãë àéùå÷ä úà ìéãâî øîåìë ,äæ úà äæ íéùéçëîN J
êåøòä éøáã ïéáäì êéøö äðäå ä"ã òãéåäé ïá J Läøåúá

דשמעתא צורתא דידעי והוא אוהבן, הקב"ה בהלכה זה את זה øåàéáNהמדגילים J
ïëåúä ïéáì ,íéèøôäå úåòéãéä ,øåòéùáù éðøåúä "øîåç" ïéá ìãáää äæå ,"àúòîùã àúøåö"
ä÷åîò äùâøä åì ùé øîåàäù .äøåúä éøáã ãéâîä ìù åá äðåîàä ÷æåçå 'äá úå÷áãä ,éùôðä
à"ç ,úòã éøåòéù ,æìè úáéùé ùàø ,êàìá áéì äãåäé óñåé áøä J Låúìåæì äá òéôùîå úéùôð

"äøåöå øîåç" øîàî ,34 'îò(à"ò è ïè÷ ãòåî ,"äøåö ìù íéùðà" âùåîä úà øàéá íâ íùå)

צדקה הנותן מן המלוה 171גדול 'à ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(á ,ä÷ãö);

צדקה הנותן מן המלוה ë"àùîגדול .ìåãâ ïåøñç åäæ ,øçà ìù åéãéî ìá÷ì ÷å÷æä éëN J
40 'à úåãâà ,ì"øäî J Lìáé÷ù äî øéæçî ë"çàù äàååìä

כנחש ונוטר נוקם ת"ח ãéñç,אם àåäù õøàä íò ìáà .ç"ú àåä ìáà ,ãéñç åðéà íðîàN J
åãâà ,ì"øäî J Lòø äæî êùîú ãåò ,åúòéãé øñåçå åúåèùî úëùîð åúåãéñç41 'à ú

כנחש ונוטר נוקם ת"ח íéðéòאם çúô J(à"ãéç)à"ò âë óã àîåé ìò ,

כנחש ונוטר נוקם ת"ח úåéçאם õ"øäî ïåéìâ Jéìùî ìò à"øâ ,à"ò äò àîåé :åéøáãá äéâäì ùéå)

(æé ,æë

כנחש ונוטר נוקם ת"ח æîאם 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,ïäëä ÷åãö 'ø J

מתניך על åðéáחגרהו ãâá äæéà ÷ñôäá àåäù äøåâç åîë àìà ,"åá ÷áãú" øîà àìåN J
øèåðå í÷åð ç"ú íà ä"ã ,òãéåäé ïá J Lêøùáì

בשכונתו תדור אל חסיד, הוא הארץ עם íòאם ìò øîåàù éîå .àèç àøé øåá ïéà"N J
úà ùéçëî íâå ,äøåîâ äèìçä äæá åèéìçäù íéîëç éøáã ùéçëî àìà åðéà ,ãéñç àåäù õøàä

âë 'îò çôà÷ é"øâä 'ãäî ,íéòøæì äîã÷ä ,äðùîä ùåøéô ,í"áîø J L"ìëùåîä

בשכונתו תדור אל חסיד, הוא הארץ עם åì,אם ïéîàú ìà ,úåãéñç åðîî äàøú íàN J
à"ùøäî J Låðîî êîöò ÷çøäå

בשכונתו תדור אל חסיד, הוא הארץ עם åøáë,אם åëåú ïéà ,ãéñçë åîöò äùåòù ô"òàN J
'ãéñç õøàä íò àì' éë(á ,úåáà)ë 'åëåíéçñôá ïðéøîàã(:èî)åééç ìò éë ,åîò úååìúäì øåñàù

á÷òé ïåéò J Lïëù ìë àì åøáç ééç ìò ,ñç àì

ביתו מתוך חסד מונע ביתו, בתוך רע כלב המגדל øåöéëכל áìëä ìù åúåúéçô ìòN J
(ìàéøåö äùî é"ò) "ì"øäî úåøöåà"á äîéùø ò"ò)(áìë :êøò ,41 'à úåãâà ,ì"øäî J L
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חסד, מרעהו "למס שנאמר ביתו מתוך חסד מונע ביתו, בתוך רע כלב המגדל כל
יעזוב" שדי יד)ויראת ו, "(איוב àø÷îá øîàð àì òåãîN Jáæòãîìì àá àìà ?"ãñç åäòøî

,åéìà àåáì íéãçôî íéùðàå òø áìë ìãâîù éðôî ,óé÷ò ïôåàá åìéôà ,ãñçä òåðîì íøåâä íâù
åäéìà ïéò J Líéîù úàøé åðîî ÷øåô àåä íâ

ביתו מתוך חסד מונע ביתו, בתוך רע כלב המגדל íùåכל á"ò åè àî÷ àááî ò"öN J
íéàáä íéçøåàäù àìà ,òø åðéàù áìëá ïàëå ,òø áìëá øáåãî íù àìà !äøåúäî ÷åñô åàéáä

à"ùøäî J Låðîî íéìäáð íäå úàæ íéòãåé íðéà åúéáì

ביתו מתוך חסד מונע ביתו, בתוך רע כלב המגדל åàéáäכל íùå :åè àî÷ àááî ò"öN J
àåäù óà øáåãî åðúééâåñáå ,úìùìùá øåù÷ àìå èèåùî áìëá øáåãî íù àìà !äøåúäî ÷åñô

øùéä øåà J Lúìùìùá øåù÷

Eá"ò âñ óã

"למס" לכלב קורין יוונית בלשון àìשכן óã ìéòì ïëå .úéðååé ïåùì ïàë åùøã ì"æçN J
"íéúù é÷éøôàá èè" ïëå .á"ò åò ïéøãäðñ ;à"ò çë ïè÷ ãòåîá àåä ïëå ,"úçà" àéä "ïä" :á"ò

(á"ò ãì úåçðî)äîåàå äîåà ìë ìöà øéàùä ,íéîòä ìë úåôù ììá 'ä øùàë éë äæì øåàéáäå .
íâ ïëáå .ùãå÷ä ïåùìá äìéçúá åéäù úåøåôñ íéìîJ Lùãå÷ä ïåùìî ïä åìà úåããåá íéìî
,å"éú úåà ,äô ìòáù äøåú ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù(óåñ)ã"ç õë áøä 'ãäî ,ùåã÷ äô ììë

øôñ ,éìàåå ãåã äùî 'ø áúë ïëå ;á"ò óåñ èú óã á"ç íãøèùîà 'ãäî ;ä"ôù à÷ñô çñ 'îò
áø óã à"ç ,íéèå÷ìä

שמים יראת ממנו פורק אף וכו' ביתו בתוך רע כלב המגדל êîåñכל úéáä ìòá éëN J
òãéåäé ïá J Lä"á÷ä ìò êîåñ àìå ,áìëä úøéîù ìò

יעזוב" שדי "ויראת שנאמר שמים יראת ממנו פורק øåîùéùאף áìëä ìò êîåñ éëN J
à"ùøäî J Läéìò áåúë "éãù" íù øùà ,äæåæîä ìò êîåñ åðéàå ,åúéá úà

במשפט" האלהים יביאך אלה כל על כי ודע וכו' בילדותך בחור ט)"שמח יא, (קהלת
טובים למעשים ואילך מכאן תורה לדברי כאן עד לקיש, ריש אמר åäéìàוכו' ïéò J

למ"ד וקודש למעלה, ה"א יו"ד שיטין, בב' עליו וכתוב וכו' זהב של טס כמין ציץ
אחת בשיטה לה' קדש וכתוב רומי בעיר ראיתיו אני יוסי בר' ר"א ואמר Jלמטה.

äæå ,÷æç øúåé éî àçôè åà ïè÷ ó÷æ ,àø÷îá äðéâðä éîòè éôì íä úåòéãä é÷åìéçù øùôàN
"'äì ùãå÷ íúåç çåúéô" áåúë .àø÷îä úðáä ìò òéôùî(åì ,çë úåîù)ùé "íúåç" äìîä ìò .

íâ ùé ìáà ."'äì ùãå÷" íéìîä ãçé úåôøèöî êëáå ,"ùã÷" ïéáì äðéá ÷éñôî ïëáå ,ïè÷ ó÷æ
âøáñã ïåàøá áøä J L"ä"åäé" ïéáì äðéá ä÷éñôî àéäå ,"ùã÷" úìî úçú àçôè
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Eãñ óã

כומז וכו' הרחם בית של דפוס זה זימה(נוטריקון:)כומז, מקום åùøãכאן ì"æçù íòèN J
áë ,äì úåîù ,äéøà øåâ ,ì"øäî J Läåøò éøáãì úãçåéî äìî ùãå÷ä ïåùìá ïéà éë ,äìîä'ãäî)

(à÷ú 'îò ,æé à÷ñô ,íéìùåøé ïåëî

וכומז" עגיל טבעת וצמיד, אצעדה זהב כלי מצא אשר איש ה', קרבן את "ונקרב
נ) לא, הרחם(במדבר בית של דפוס של כומז דדין, של דפוס זה íéøáãäעגיל øãñN J

äãòöàá èéáäì ìéçúî äìéçúá .íéùðá ìëúñäì òøä øöé éåúéô øãñ éôì íä àø÷îá íééåðîä
.äìù óåâ ùîî äæù ,äìù òáöàá ìëúñî ë"çàå .øàåöäå òåøæä ìòù ùåáìì ìòî íäù ãéîöå
àáåî ,÷çöé éðéò J Läøéáò úøøåâ äøéáò .äèîì äæî òåøâ ãåò ë"çàå ,äìù íéãã íå÷îá ë"çàå

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á

יצאנו לא עבירה הרהור מידי יצאנו, עבירה מידי òãåéאם íãàä ?"íà" ïåùì åäîN J
íà åîöòáàèåçä ùéå ,úëùåîî úåìëúñäá àèåçä ùé àìà .àì åà ìòåôá äøéáò äùòî øáò

åîù àìù øùôà äæáù ,ïåùàøä ÷ìçä ìò "íà" ïåùì åøîà .àîìòá äéàø éøçà óìåç øåäøäá
òãéåäé ïá J Lêëì áì

יצאנו לא הרהור äùòîì?מידי äáùçî óøöî ä"á÷ä ïéà éøä "áìì äôé" øôñ äù÷äN J
íëááì éøçà åøåúú àìå" éë õøúì óéãò ìáà .ùé ùðåò ìáà ,äùò åìéàë ùðòð åðéàù õøéúå
äéãáåò 'ø ïåàâä J Læ"ò øåäøä ìò íéùðòðù åîë ,ãáì øåäøä ìò íéùðòð äæ øáãá "íëéðéò éøçàå

ìàøùé øåàî ,óñåé

כפרה הדור שבאותו ישראל בני הוצרכו מה "åúåàáùמפני åøîà òåãî ,ääåîú ïåùìäN J
ïãøéä úà åøáòù ãò äæ ìò äæ úåáøò åìá÷ àì ïééãò àìà ?"øåãä(çë ,èë íéøáã ,é"ùø)ïëìå

òãéåäé ïá J Läøôë àéáäì íìåë åëøèöä äî ìò åäîú

שבחוץ תכשיטין מנו מה òãéåäéמפני ïá J

קטנה באצבע áéהמסתכל ,âë äáø àø÷éå ùøãî J Lóàåð àø÷ð åéðéòá óàåðN J

קטנה באצבע úåãâàהמסתכל ,ì"øäî J Lúåðäéì éãë äá ìëúñäì ïéåëîùë øáåãî äæ ìëN J
114 'á ,íìåò úåáéúð ;41 'à(á ,úåùéøô)

קטנה באצבע òãéåäéהמסתכל ïá J Lèåùé÷å úòáè íù çéðäì êøãä éëN J

Eæñ óã

משה "ויאמר לימא למחר אליו" ה' מלאך "וירא ולימא פורתא ביה ליחרק קמא יומא
ואראה" נא äøåú?אסורה éøáãá úåàôøúäì øåñà éøä ò"öN J(á"ò åè úåòåáù)ãåñéäù àìà

ãîåì àåäù ïàëå .óåâä àôøúé ,ùôðä úàåôøáå .óåâä úåìçî úåàá ùôðä úìçî éðôîù àåä
íä äî óñåð øåàéáå .óåâä úåìçîî àôøúéù úåìúì ùé ,åéùòîå åéúåãî ï÷úì ãîåìå ,äøåú

à"ùøäî J Låììä íé÷åñô äùìùî íéãåîéìä

הם מלכים 274בני úåøåáâ ,ì"øäî J(àñ ÷øô)
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הם מלכים æ'בני ,ùãåçä ,239 á"ç ÷éãö éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J

צלוב מסמר אמורי, דרכי משום בהם אין רפואה æ"ìôדברי ,â"ç ,íéëåáð äøåî J

אמורי דרכי משום בהם אין רפואה íúåàáדברי çåèá ïîæ åúåàá ïåîää åéäù ãöî"N J
éøéàîä J L"íäì éòáè øæò ìâøää ãöî àöîðå ,÷æçúî íòáè äéä íéðéðòä

ביעילות שהאמינו וכיון פסיכו–סומטי, או אוטו–סוגסטיה זמננו בלשון הנקרא זהו המעתיק ונ"ל

ו' סעיף קעט סי' יו"ד בשו"ע הובא ברמב"ם, נרמז זה ודבר הגוף. על שהשפיע מה זה התרופה

אמורי דרכי משום בהם אין רפואה âéúדברי 'éñ à"ç à"áùø ú"åù J

אמורי דרכי משום בהם אין רפואה úåéçדברי õ"øäî ïåéìâ J

וסנוק גדי çôגד ùøù ,÷"éøäî ú"åù J

וסנוק גדי çðúגד 'éñ ,íéãéñç øôñ J

תרנגול שחטו àååöהאומר Jíù "ãñç øå÷î" úåøòäå ,'ð ÷"ñ íéãéñç øôñ úìéçúá úå

תרנגול שחטו äéãáåòהאומר 'ø ïåàâä J L'ð 'éñ ,"íéãéñç øôñ" úàååö éøáã úåãåà øåøéáN J
ìàøùé øåàî ,óñåé

האמורי éùùדרך ÷øô óåñ úáù ,úåéðùîä ùåøéô í"áîø ò"ò J

דרבנן לפומא וחיי é"òחמרא äëøá øøåòì íéëéøö ,úåðòøåôì ïîéñ íâ àåä ñåëäù ïåéëN J
41 'à úåãâà ,ì"øäî J L"íééçì" úëøá

וכו' וחמרא חיי דרבנן, לפומא וחיי åúùúחמרא íà ééçå àøîç ,ïðáøì àáé÷ò éáø øîàN J
àì äæù íééçì íúåà êøá ,éåàøäî øúåé åúùú íà íâ ìáà .íééç íëì àéáé ,øúåé àìå øåòéùë
øúåé äééúùá óéñåäì íéâäåðä íä éë ,"ïåäéãéîìúå" úìî óéñåä åéøáã óåñá ïàëå .íäì ÷éæé

à"ùøäî J Léàãî

לפרש שיש המלקט מהרש"א)נ"ל כדברי וחמרא":(שלא "חיי דבריו. בסוף גם השכל מוסר איזה

וחמרא" "חיי ולכן אותם, יקטע החמרא כי ומקוצרים, מוגבלים יהיו החיים מדאי יותר תשתו אם

בלבד

וכו' וחמרא חיי דרבנן, לפומא וחיי å"ðúחמרא øîàî ,íéøôà úåììåò J

וכו' וחמרא חיי דרבנן, לפומא וחיי øãñחמרא êôä äîìå ?íéøáãä ìôë äîì ò"öN J
ã"ñá éì äàøð øçà ïôåàáå ä"ã ,òãéåäé ïá J L?íéìîä

דרבנן לפומא וחיי äì'חמרא äëøá éðôì "íééçì" åøáç úà êøáì íéã÷äì øúåî íàä ïåéãN J
ç"ú àåä íà ?ïééä ìò("ïðáø")íéã÷äì ùé ,íäéãéîìúì êøáî íà ìáà ."àøîçå ééç" åäæ ,øùôà

'äì äëøá("ééçå àøîç")á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà ,á÷òé 'ø J L

דרבנן לפומא וחיי ãåîìúäחמרא éëøãá íéø÷çî ,úåéìâøî ïáåàø áøä J'îò ,÷å÷ áøä ãñåî)

(ç
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Eèñ óã

אחד יום ומשמר ששה להיפך)מונה ééçá(או åðáø J(áì ,åè øáãîá)

אחד יום ומשמר ששה להיפך)מונה åò(או 'éñ à"ç æ"áãø ú"åù J

אחד יום ומשמר ששה להיפך)מונה éãö÷(או éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J('ä ,àùú ,204 á"ç)

Eâò óã

אחת חסר ארבעים מלאכות åðàôî,אבות ò"îø J Låìåëë åúö÷î ,ïéãä úãîáù øáã ìëN J
ãé 'éñ ,äèéù÷ äàî

Eãò óã

כלכלה קמייהו òãéåäéשדא ïá J

"ìëחלזון ïëåîä ïî úìëú éèåç íäì åéä àìà ììë åãö àì øáãîá æà íúåéäá éøä ò"öN J
úîà úôù J L"åàéáä åúà àöîð øùà

מל אבות בל"ט כי המעתיק: עודונ"ל בהיותם הראשוני, ההכשר גם נכללים המשכן לצורך אכות

מצרים אדמת על

Eäò óã

תקופות לחשב 60והיודע 'à ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(ãé ,äøåú)

תקופות לחשב úåòåáùוהיודע ìù 'á íåéì 'ä ùåøã ,íéãåã úò ,åî ùåøã ,íéúòì äðéá Jóã)

(áöø

הימנו לספר íéðéòאסור çúô ,à"ãéç J

הימנו לספר òãéåäéאסור ïá J

הימנו לספר ä'אסור ìù åãåáë íéøçàì øôéñ àì àåäN Jéáëåë úëøòîáù úåàìôåîä úòéãé éë)

(á ,èé íéìäú ,"òé÷øä ãéâî åéãé äùòîå ìà ãåáë íéøôñî íéîùä" øîàð äéìò ,òé÷øäãî ãâðë äãî ïëì ,
åäéìà ïéò J Lììë äæ ùéà ìò çáù åøôñé àì

ולהורות להבין למד אתה אבל לעשות", תלמד íéîñå÷äî"לא ãåîìì äðååëä ïéàN J
øæòéìà 'ø éôî ãîì àáé÷ò éáøù åîë ,äøåúä éìåãâî íà éë ,íîöò(à"ò çñ ïéøãäðñ)ò"îø J L

'é ÷øô ,íéúòä øîàî ,úåøîàî äøùò ,åðàôî

ראו" לא ידיו ומעשה יביטו, לא ה' פועל יב)"ואת ה, òãéåäé(ישעיה ïá J

התורה יסודי ברמב"ם, זה מעין עיין המלקט: ה"ב)אמר נבוכים(פ"ב פרקובמורה וח"ג נד פרק (ח"א

כח)
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Eá"ò æò óã

לבטלה אחד דבר ברא íéëåáðלא äøåî ,í"áîø J(äë ;âé íé÷øô â"ç)

לבטלה אחד דבר ברא 41לא 'à úåãâà ,ì"øäî J Låéàåøáá çéâùî 'äN J

לבטלה אחד דבר ברא úåéçלא õ"øäî ïåéìâ J

וכו' לכתית òãéåäéשבלול ïá J Lïàë åøëæåäù íéøáãä øãñN J

חמוה דבי אפיתחא קאי דהוה יהודה לרב אשכח זירא ìàùר' íå÷î äæéàá øëæåä äîìN J
òãéåäé ïá J Låéúåìàù åðîî

הן אימות ì"øäî,חמש J Lìåèéá äæéà íäì àá ,äøåáâå úåæòá úåòãåð åììä úåéøáäù éðôîN J
42 'à úåãâà

גיבור על חלש אימת הן, אימות åúìòîå,חמש åúøåáâ ìò íãà êåîñé àìã êì øîåìN J
à"ùøäî J Líúøåáâ ìò ìàøùé åëîñé àìù ïëå .íå÷îì íéçåìù äáøäã

הן אימות ïéòäחמש úéàøî ,à"ãéç J

הן אימות øåáâחמש ,åúîëçá íëç :íîöò ìò êåîñì íäì ïéàù íéâåñ äùîç ïàë ùéN J
íãà äàâúé ìà" .åìæî ìò êîåñ çéìöîä ;åéúåáà ìò êîåñ ñåçé ìòá ,åøùåòá øéùò ,åúøåáâá

íéðéò çúô ,à"ãéç J L"íéìôùå íéæáð é"ò øáùé òúô ,ìáä ìëä éë åéúåìòîá

הן אימות òãéåäéחמש ïá J

ברישא מסגן בראש)עיזי הולכים ì"øäî,(עזים J Lìòåôì úàöì úøäîî ïéãä úãî éëN J
åúééøáë ä"ã 42 'à úåãâà

ברישא מסגן בראש)עיזי הולכים äøéöéáù,(עזים íéøáã äáøäì íéîòè åðúð òáèä éîëçN J
úåãîä ïå÷éúì íéîòè íâ ùé ìáàå ,ïæåàä ïéðòì á"ò ä úåáåúë)(úåãúéì úåîåã úåòáöàäù ïëåððééðòìå

íéìåùî íéæòä(ç ,ç ìàéðã øôñá)à"ùøäî J L'åëå äìéçúá åèìù íäå ,ïåé úåëìîì

ברישא מסגן בראש)עיזי הולכים ø÷é(עזים éìë J Läæä ïîæá íéèéìù ò"äåà éòùø äîìN J
(çé ,çì úéùàøá)

ברישא מסגן ÷à:עיזי ,âö ,çñ óã íòåð éëøã J

ברישא מסגן ïéòäעיזי úéàøî ,à"ãéç J

ברישא מסגן ÷ãòעיזי ,ò÷ úåà÷ñô ,÷éãöä ú÷ãö ,ïäëä ÷åãö 'ø J

מגליין והני מכסיין הני טעמא éãâáמאי íéðéëî íäî éë ,úåòéðöä úãî íéùáëá ùéN J
ïééñëî éðä ä"ã 42 'à úåãâà ,ì"øäî J Líãàä
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עולם של åøîàåכברייתו ."øåà éäéå" ë"çà ÷øå "íåäú éðô ìò êùåçå" íéã÷î áåúëäN J
äáø úéùàøá ùøãîá(ã ,á)éðä è"îå ä"ã à"ùøäî J L"ìàøùé ìù íäéðéò äëéùçäù ïåé åæ"

ïééñëî

עולם של øåàäכברייתו úåáéùç øëéð äæá éë ,øåàä éðôì àá êùåçäN Já"ç øäåæá êëì øå÷îå)

(.ãô÷ óãïá J Líéøáãî íéîëçäù éðôì íäéøáã íéøáãî íéøéùòä øéòä úöòåî úáéùéá ïëå
ã"ñá éì äàøð øçà ïôåàáå ä"ã ,òãéåäé

גנובתיה זוטרא גמלא טעמא àìåמאי ,øäî àåáú äúåìôùù ,ìáá ìò ìùî àåä àìîâN J
ìàøùé åîë àòîé÷ àòîé÷ ùðòéú(.ã æ"ò)à"ùøäî J Lìàøùé àåä àøåú .

בקי(שור)תורא לכרכושי ובעי וכו' גנובתיה íäîאריכא òøôð 'äå ,ìàøùé íòì ìùîN J
à"ùøäî J Lì"ðä íéáåáæì íéìùîðä íéàèçá úåëäì ,àòîé÷ àòîé÷ ÷ø

תורא ã"áàגמלא, ,á÷òé 'ø J Lúåéìâä øåàéú ïàë ùéå .ìàòîùé äæ àøåú ,ìáá äæ àìîâN J
äéúáåðâ àúøèåæ àìîâ àîòè éàî ,ïéé àéöåîä ÷øô ä"ã á÷òéì úîà ,àñéì

רכיכא דקמצא קרנא טעמא úòìåúìמאי åìùîð ìàøùéN Jïéðòì á"ò ãð úåëøáá ù"îë ,àöî÷)

(ïùáä êìî âåò"äð÷ë êø íãà àäé íìåòì" íéé÷ì ,úåéëìîä úçú íéòðëðå íéëø íäå(.ë úéðòú)

à"ùøäî J Låðéðéò úà åàîñé àìå ,úåéëìîä ïéá íåé÷ åðì äéäéù éãë

דקמצא ïéòäקרנא úéàøî ,à"ãéç J

לעילא מדלי דתרנגולתא תימרא טעמא ìåâðøúìמאי åìùîð ìàøùéN J,"úìåâðøú ìù ãéôë")

(.ã æ"òäðéëùäî ù÷áì éãë ,äìòî úàø÷ì íäéðéò ,íìåòä úåîåà ïî úåøö øîåìë ïùò éðôîå
à"ùøäî J Líùî åìôé ïô ,äðëñå øö íå÷îá øîåìë ,"éôãà éøééãã íåùî" .äìöä

דתרנגולת ïéòäאתימרא úéàøî ,à"ãéç J

שם דרך 42דשא, 'à úåãâà ,ì"øäî J Léîéðô ïåéâä äì àìà ,úééîëñä äðéà íãà éðá ïåùìN J

וכו' גג דרך דרגא, שם. דרך äîëדשא, ùøã ,ùãå÷ä ïåùìì äáåø÷ íåâøú ïåùìù ïåéëN J
à"ùøäî J Lùãå÷ä ïåùìî øåöé÷ ïäù äðîî íéìî

Jמתכוליתא L?øåîâð éúî :ìåàùì äæá íéìîòä úåéøáä âäðîå .äééåèì éìë ,øåùéë àåäN J
àúìëúî :êøò ,ïåàâ éàä áø íùá êåøò

ותיב כוף êåøò,כופתא, J Låéìò íéáùåéå åéøåçà ìò éìëä íéëôåä ,ìåáé÷ úéá åá ùéù éìëN J
úôë :êøò

כולה מאשי ìëùîמשיכלא, :êøò ,êåøò J Lúçà úáá åá íéöçøúî íéùðà äîëù ìåãâ éìëN J

כלתא משיא ìëùîמשכילתא, :êøò ,êåøò J Läãáì àéäùë äìëä äá úöçåøù ,ïè÷ éìëN J

חסירתה Jאסיתא, Láìòðä ãéñç åîë ,úåëî ìáåñù éìë .àúãéñç ,'ã úåàá ñøâ êåøòäN J
àúéñà :êøò ,êåøò



äãâà éùåøô è÷ì 396

כגולם בו שנעשה é"ùøגלימא, J Líéøáà êåúéç äæ ãâáì ïéàùN J

כגולם בו שנעשה ëגלימא, ,íåìë úåùòì òãåé åðéàù íãàë äàøð ,óåèò áùåéùëN Jåî
"íìåâá íäéôåìéçå"(ä ,úåáà)"úåëúî éìë éîìâ" åîë ,ìâøå ãé åì ïéàù éîë :øçà ùåøéôå .,íéìë)

(å ,áéà ,íìâ :êøò ,êåøò J L

íéðéòפוריא çúô ,à"ãéç J

ליראיו ה' סוד íéðáì"סודרא, êéãâá åéäé úò ìëá" ù"îë ,åéúåãî ìò íéæîøî íãàä éãâáN J
(é"ùø ù"ééò ç ,è úìä÷)à"ùøäî J Läàøéä ìò äøåî äæä øãåñäå

דשמיא" אימתא עלך דתהוי היכי כי רישך "כסי שאמרו כמו המלקט: ע"ב)(נ"ל קנו ובאידיש(שבת .

ח"ג נבוכים, מורה עיין מלכא". "ירא מן לשון שיבוש והוא "ירמולקה", גבר ראש שעל לכיפה קוראים

עכ"ל). האדם" את חופפת שהשכינה מפני ראשם, מגלוי סולדים היו החכמים "וגדולי נב: פרק

ליראיו ה' סוד ïéòäסודרא, úéàøî ,à"ãéç J

ליראיו ה' סוד åùàøסודרא, ìò øãåñ ñåøôì ìåëé äùà àùðù íãàN Já"ò óåñ èë ïéùåãé÷)

("?àøãåñ úñéøô àì àîòè éàî"÷åñòì àåä éåðô øáë åôåâ éëøö áåøá ìôèúù äùà åì ùéù ïåéë éë
äøåú àìá éåøù ,äùà åì ïéàù éî éë åøîà ïëìå .äøåúá(á"ò áñ úåîáé)äéåðô åúòã ïéà éë

âì ,ãì úåîù ,äëøá úôñåú J Líéãåîéìá ÷éîòäì

וחזיר נחש דג גבורה, מוסיפים שמזקינים זמן כל åöé÷ìג' áø÷úîù ìëë äéøá ìëáN J
ïëìå úåéðåöé÷á íðéðò ,äðåâîäå íéîå ùà ìåî åìà 'â ìáà .åúôå÷ú òöîàá åçë éë ,ùìçð àåä

42 'à úåãâà ,ì"øäî J Líúåéðåöé÷ì íéòéâî øùàë íé÷æçúî

להלן יהוידע" "בן בדברי נתפרש מהר"ל, רמז אליו שהסוד אפשר המלקט: אמר

גבורהג' מוסיפים שמזקינים, זמן éøåãìכל íñçé øàùðù úåîåà ùìùì æîø ïàë ùéN J
ïá J Løéæç ìåî åùò ,ùçð ìåî ìàòîùé ,âã ìåî ìàøùé .úåøçà úåîåàá åááøòúðù éìá ,úåøåã

òãéåäé

Eá"ò ô óã

מרכבה. במעשה לנו דרוש קום ליה דאמרו לבבל דאיקלע גליל בר דההוא הא וכי
ערעיתא ונפקא לחבריה. נחמיה רבי כדדרש לכו אדרוש להו כותל(צירעה)אמר מן

באנדיפי ליה(פדחתו)ומחתיה דא דיליה מן ליה: ואמרו היהומית. שלא רש"י: (פירש
במרכבה) לדרוש æ"òìלו äæ àèç äîåã ,äàâúä àåäù ïåéëN J(á"ò ã äèåñ)àåä àèçä ø÷éòå

íéãéòî åúéá éðáà àèåç íãàä øùàë åøîà éë ,ìúåëä ïî àöéå .åçöîá ùðòð ïëìå äáùçîá
åãâð(à"ò æè äâéâç)ìôù íâù øîåì ,ùåúé ïéî àåäù äòøéö à÷åãå ."÷òæú øé÷î ïáà" áåúë éë

åäéìà ïéò J Låá èåìùé äæë
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Eàô óã

תחתוניות לידי האדם את מביאין דברים àîìòã;עשרה éìéîá éì áéúåî ä"ã ,äðåáä J
à"ä ã"ô úåòã 'ìä ,í"áîøä éøáã ïëå

Eá"ò àô óã

א מילתאאמרו á÷òéינהו ïåéò J

Eáô óã

לגביה זיל שכן כל דעלמא? במילי אמרת ואת דברייתא, בחיי עסיק ïåùìהוא åäîN J
úåàéøáä úåöòá åììëð éàãå àìà .úåàéøá úøéîù éøåáéãî íéôéãò äøåú éøåáéã éøäå ,"ïëù ìë"

òãéåäé ïá J Lúåéðøåú úåëøãä ïë íâ

רוחני צד לבאר סז–עא ובפסקאות כז–לג, פסקאות ו פרק ברכות, איה", "עין עיין המלקט: אמר

חז"ל שלימדונו הבריאות שמירת בהנהגות

כנדה? במשא שמטמאה לע"ז éëמניין éðåãà éðéòá øçé ìà" ïáìì åðîà ìçø äøîà ïëìåN J
"éì íéùð êøã éë êéðôî íå÷ì ìëåà àì(äì ,àì úéùàøá)ìò äáùé éøäù æ"ò úàîåèì äðååëúäå

úåøå÷î àéáä ,óñåé äéãáåò 'øì ìàøùé øåàî ò"ò ;àöéå úùøô óåñ ,åäéìà ìå÷ ,à"øâ J Líéôøúä
íéôñåð

Eá"ò áô óã

דוה" כמו "תזרם שנאמר כנדה מטמאה] כב)[ע"ז ל, æ"ò(ישעיה äîåã ïéðò äæéà éáâìN J
åäéìà ïéò J Läãðë

Eá"ò âô óã

עקרון אלהי זבוב úåãâàבעל ,ì"øäî J Lúåúéçôå úåìôù éøçà íä íéäåð æ"ò éãáåò éëN J
43 'à

עקרון אלהי זבוב åäéìàבעל ïéò J Láåáæ úøåö à÷åã åøçá òåãîN J

מית בשעת ואפילו תורה ומדברי המדרש מבית עצמו את אדם ימנע ïåéëNהאל J
J Lúåéîùâä ú÷ñôä ïîæ áø÷úîù éðôî äãåîéì áåæòì íòè ïéà ,éîùâá äéåìú äðéà äøåúäù

43 'à úåãâà ,ì"øäî

מיתה בשעת ואפילו תורה ומדברי המדרש מבית עצמו את אדם ימנע òåãîNאל J
ãåîìì ìâåñî àì àåä åìéôà àìà ?"äøåú éøáãîå ùøãîä úéáî" íéøáã éðù åøîàáåø éðôî)

(äìçî åà àùìåçåäéìà ïéò ô"ò J Líéãîåìä íéøçà éôî òåîùì éãë ùøãîä úéáì àåáé

באהל" ימות כי יד)"אדם יט, Lúåéîùâä(במדבר ÷åìéñá íà éë íãàä ìöà íåé÷ äøåúì ïéàN J
13 'à ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(â ,äøåú)
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באהל" ימות כי éøô"אדם ,ïäëä ÷åãö 'ø J Lãáìá ìäåàë åéðéòá æ"äåò ìë íéùéù ïéðòäN J
÷éãö('à úåòåáù 32 ã"ç)

ע"ב נז גיטין ע"ב; סג ברכות ע"ע

עליה עצמו שממית במי אלא מתקיימין תורה דברי Líéëôäאין 'á íä óåâäå äøåúä éëN J
çöð ;118 'á úåãâà ;43 'à úåãâà ;"äìåâä øàá" óåñá ñôãð 16 äøåúä ìò äùøã ,ì"øäî J

181 íééç êøã ;æ ÷øô 46 ìàøùé(÷ñòá èòîî éåä ,ã"ô);ìù äëøã àéä êë" ,éùù ÷øô íù ïééò ãåò)

("äøåú290

אדם התורה "זאת שנאמר עליה עצמו שממית במי אלא מתקיימין תורה דברי אין
באהל" ימות יד)כי יט, ìò(במדבר à"ùøäî J L"íãàä úøåú úàæ" ì"ö äéä éë ïàë åùøãN J

á"ò æð ïéèéâ

תורה של באהלה עצמו שממית ãéמי ,èé øáãîá ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J

תורה של באהלה עצמו שממית äîëçמי êùî J(èé ,áë úéùàøá)

תורה של באהלה עצמו שממית äùìåçäמי éë åðàöîå .äøåúä ìò åîöò òâééî øîåìëN J
úî øáàá ùîùîä åîë ,äúéî úàø÷ð(á"ò äð úåîáé)úéðòúá åøîà ïëå .(à"ò åë)åàöé àìù éãë"

ïäù "äøåúä úàæ" íéìîä éðôî úàæ äùøã ïàë åùøãå .åùìçéé øîåìë ,"åúåîéå øòöì âðåòî
"äøåúä ú÷åç úàæ" íéìîá äìéçúî äùøôä ìëù éøçà úåøúåéîë(á ÷åñô),äîéîú äøåú J L

ãé ,èé øáãîá ,äëøá úôñåú ;âñ ÷"ñ ãé ,èé øáãîá

לבו" "וימת הכרמלי נבל אצל מפורש וכן המלקט: לז)אמר כה, ימים(שמו"א עשרה אחרי ורק

"וימות" שוב לח)כתוב גדולה.(כה, חולשה רק היא ראשונה מיתה כי הרי

Eäô óã

חוי?) נקראו כחויא(למה הארץ את טועמים à'(כנחש)שהיו íéîéä éøáã ìò à"øâ J,à)

(âé

Eåô óã

ילבינו" "כשנים שנאמר המשתלח? שעיר בראש זהורית של לשון שקושרין Jמניין
åäéìà ïéò J L?íéøéòùä ïéðò ïàë æîøð ãöéëN

בטליתו מאפיל ïéáת"ח äî ìãáää íòèå .øáã úåøò úåàøì åì ïéàå .øåàì ìùîð ìëùäN J
155 'ã úåãâà ,ì"øäî J Lõøàä íòì ç"ú

Eá"ò åô óã

דברות י' ניתנו בחודש 81J83בששה ,ìàøùé úøàôú ,ì"øäî J(æë ÷øô)
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ביום וכו' השלישי סיני"הזהבחודש מדבר א)באו יט, חודש(שמות ראש להלן מה
חודש ראש כאן úéàøðäאף äìîäî ïë íâ åèåùôá äçëåä ùé ,äåù äøéæâ úãî ìò óñåðáN J

úáù úëñîá ïééòå ä"ã à ,èé úåîù ,äëøá úôñåú J L"äæä" úøúåéîë(157 'îò óåñ)ùåøéôä
äæ ÷åñôì éðùä

תורה ניתנה àéבשבת ,á íéø÷éò J

תורה ניתנה 14בשבת íééç êøã ,ì"øäî J Lìàøùéå äøåú íéøáçúî úáùá éëN Jóåñ)

(äîã÷ääJ ;

תורה ניתנה ä÷ñôäבשבת ùé êë ,ìåç úåîé ìîòì ä÷ñôä ùéù íùë íãà øîàé àìùN J
86 "äáøä äøåú úãîì íà" ,'á ÷øô ,íééç êøã ,ì"øäî J Läøåúì

תורה ניתנה àñøבשבת øîàî J Läðåîàä úåãåñé 'â äá ùé éëN J

תורה ניתנה õåøéבשבת äæ ,ìàøùé õøàì ìàøùé àåáá éë äøåúä äùùçù ùøãîá àáåîN J
æåîøì ïëìå .äøåúá å÷ñòé úáùä íåéáù 'ä äì äðò ?äéìò àäú äî äøåú ,åñãøôì äæå åîøëì
Lúáùá à÷åã äìéçúá äøåúä äðúéð ïëìå ,úáùá àåä ãåîéìá íéâùéääå úåîã÷úää ø÷éò éë ïàë

ïéòä úéàøî ,à"ãéç J

Eæô óã

מדעתו משה עשה דברים àø÷ðג' äæ ïéà ÷åñôá úæîåøîä äùøã ô"ò äùò íà ò"öN J
à"áèéø J Låúòã éôì ùøôì äùîì úåùø ïúéðå íåúñ àåä àø÷îä àìà ?"åúòãî"

מדעתו משה עשה דברים îò'ג' á"ç ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J
çö÷ óã íãøèùîà 'ãäî ;âðøJçîø úåà÷ñô áéùJàéù(úåòåáù úëñî óåñ)

מדעתו משה עשה דברים æëג' ÷øô ,ìàøùé úøàôú ,ì"øäî J

הקב"ה והסכים מדעתו משה עשה דברים äåéöג' àì òåãî 'ä íéëñä úàæ ìëá íàN J
éðò úçðî J Läìéçúá íäéìò("øðì êåøò" øáçîî)ùøãîä ùåøéô íâ äæå ä"ã ,íéèôåù úùøô ,

íéøáã äùìùá(á øåè ,àë÷ óã)

מדעתו א' יום הוסיף àúéøåàã,משה åäæù øîåçå ì÷î ïã ãöéë ,úåôñåúä úééùå÷ì õåøéúN J
åéøáãá ïéàå .ùåøãì ãöéë òãéù äøåúá æîøä úà ùàøî åì ïéëä 'ä éë ."åúòãî" áùçð äæ ãöéëå

åè ,èé úåîù ,äéøà øåâ ,ì"øäî J Løåàéáå ùåøéô àìà ,úôñåú'îò ,ë à÷ñô ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî)

(æòJáò

ופרישה הגבלה âעביד ,ãë úåîù ,äéøà øåâ ,ì"øäî J

הלוחות את "ãîשבר àø÷ð äæN JLúåçåìä úà øåáùì äáéñ åððéà ìàøùé ìù àèçä éë "åúò
à"áèéø J

עמדי" עמוד פה כח)"ואתה ה, á"ç(דברים íéëåáð äøåî ò"ò .âé ÷øô ,à"ç íéëåáð äøåî J
åì ÷øô("åðì àéä äôøç ,ùåùéîä ùåç")å"ä æ"ô äøåúä éãåñé 'ìä ,í"áîø .
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עמדי" עמוד פה כח)"ואתה ה, éðôî(דברים ,äùàäî äùéøô ïéðòì äæ ÷åñô åùøã ì"æçN J
÷úåðî úåéäì äæ "éãîò" ùåøéô ìáà ."ãåîò äô äúà" áåúëì éã äéä åèåùôë éë ,"éãîò" úìî

íéëñàã ïééðîå ä"ã à"ùøäî J Lúåéøîåçäî

ששברת כחך יישר שברת", øúåéîë"אשר àåä "úøáù øùà" éåèéáä ìë éë êë åùøãN J
"íéðåùàøä úåçåìä ìò åéä øùà íéøáãä úà úåçåìä ìò éúáúëå" åì øîåì éã éë êøåö àììå

(à ,ãì úåîù)à"ò áñ úåîáé ìò à"ùøäî J L

ששברת כחך יישר למשה: הקב"ה לו אמר שברת", íéîòô"אשר éøäå à"áùøä äù÷äN J
íéä ééà J Läæì áåùééäå ?"êçåë øùéé" úàæä äìîäî åùøã àìå "øùà" äøåúá áåúë úåáø

ששברת כחך יישר למשה: הקב"ה לו אמר שברת", íéîòô"אשר éøäå à"áùøä äù÷äN J
éé" úàæä äìîäî åùøã àìå "øùà" äøåúá áåúë úåáøåäéìà ïéò J Läæì áåùééäå ?"êçåë øù

ששברת כחך יישר למשה: הקב"ה לו אמר שברת", íéîòô"אשר éøäå à"áùøä äù÷äN J
úòá éë "áì éçîùî" äðòå ?"êçåë øùéé" úàæä äìîäî åùøã àìå "øùà" äøåúá áåúë úåáø
åðáø äùîì ä"á÷ä ïúð ïåöø úòùá ïàëå .äá äòèù äàéâù åáäåàì øéëæäì ïéà äáäàå äçîù

úåéðùä úåçåì áåù(à ,ãì úåîù)úåçåìä ìò åéä øùà íéøáãä úà úåçåìä ìò éúáúëå" åì øéëæäå
øùà" íéìî óéñåäì éìá "úåçåìä ìò åéä øùà íéøáãä" ÷ø ì"ö äéäå ."úøáù øùà íéðåùàøä
J Lêë ïàë åæ äìî åùøã ïëìå .êë ìò åúåà çáéùù ïàëî àìà ?ïåò úøëæî ÷ø íäù "úøáù

á"ò ãé àøúá àáá ìò "éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,áì éçîùî

ששברת כחך יישר למשה: הקב"ה לו אמר שברת", áúëð"אשר äæ ÷åñô òåãî ò"öN J
L?ùîî äøéáùä úòá "êçë øùéé" 'ä åì øîà àìå ,úåéðùä úåçåì áåúëì åì äåéö 'äù úòá ÷ø

õéáøåä ñçðô áøä J(øôåñ íúç ìù åáø)åäéìà ïéò ;úåôé íéðô(á"ò ãé óã àøúá àáá ìò)

שברת אשר כח êéùìàיישר î"ø J(à ,èé úåîù)

שברת אשר כח êçëיישר øùéé ä"ã ãé óã á"á ìò íééç úøåú J

שברת אשר כח àיישר ,ãì úåîù ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J

שברת אשר כח יישר שברת" é"ùø"אשר J L÷åæéçå øåùéà ïåùìN J

שברת אשר כח äéäåיישר ïåæôç åà ñòë êåúî øáã íãà äùåòùë õøà êøãå ñåîéð ô"ò éëN J
äæ éë äæ äùòî åøéëæäì ïéà ,éåàøë àìù"úøáù øùà" íéìîä ïàëå .äùåáå ùôð úîâò åì íåøâé

à ,ãì úåîù ,äîéîú äøåú J L?úåøúåéîë äøåàëì ïä(á ÷"ñ)

תורה של עונשה פירש Jתחילה Láåèá åà òøá ìéçúäì áåè íà ,úåèéùä 'á øåàéáN J
43 'à úåãâà ,ì"øäî

כגידים âקשים ,èé úåîù ,äéøà øåâ ,ì"øäî J

עטרות עשר נטל היום á"òåאותו à"ò æî óã ,çì øòù ,àá úùøô ,÷çöé úãé÷ò J

עטרות עשר נטל היום éðéîùאותו úùøô úìéçú ,äéøà øåâ ,ì"øäî J
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עטרות עשר נטל היום åúåàáאותו åøîàð úåéùøô äðåîù à"ò óåñ ñ ïéèéâá éøä ò"öN J
à"ùøäî J Lúåìàùì áåùééäå .íùì ïàë ïéá íåàéú éà ùéå ,íåéä

עטרות עשר נטל היום åì.אותו éðù ïéàå ïåùàø àåäù àøåáä ãåçé ìò úåãîìî ïìåëN J
à"ùøäî J Lèøôá äøèò ìë øàéáå

Eçô óã

תליתאי אוריין גליליאה: ההוא 155דרש ,37 ìàøùé úøàôú ,ì"øäî J(ð ,àé íé÷øô)êøã ;
29 íééç(ãîåò íìåòä íéøáã 'â ìò ,à"ô);"äìåâä øàá" óåñá ñôãð 24 äøåúä ìò äùøã ;

תליתאי אוריין גליליאה: ההוא éúìáäדרש ìò äøåî äæä øôñîäå ,úéìëù àéä äøåúä éëN J
äì ,àë øáãîá ,äéøà øåâ ,ì"øäî J Lúååö÷ éðù ïéá éòöîà àåä éë ,éîùâ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî)

(âðùJáðù 'îò ,âì à÷ñô

תליתאי äùîåאוריין ïøäà íéøî ïéðòì ïéáå ,ê"ðú ïéðòá ïéá ,éàúéìú ìù äæ âåøéã ïéðòN J
à"ùøäî J L'åëå

תליתאי אוריין גליליאה: ההוא íéäדרש ééà J Líéðôåà äùìùì ä÷åìç äøåúN J

תליתאי אוריין גליליאה: ההוא ùáãדרש úåøòé J('ç ùøã ,åñ÷ óã à"ç)

תליתאי אוריין גליליאה: ההוא à"øâדרש J(à ,à íéøáã)

תליתאי אוריין גליליאה: ההוא ø'דרש J Läøåú éøúñå ,äô ìòáù äøåú ,áúëáù äøåúN J
á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà ,á÷òé

תליתאי אוריין גליליאה: ההוא Jדרש Läøåúä úåãåñå ,äô ìòáù äøåú ,áúëáù äøåúN J
156 'îò ,äæ ÷åñôì ïåùàøä ùåøéôá ,à ,èé úåîù ,äëøá úôñåú

כגיגית ההר את עליהם åכפה ,èé úåîù ,ééçá åðáø J

כגיגית ההר את עליהם åøúé,כפה úùøô ,÷çöé úãé÷ò J Lìëùäå ïåéâää çøëäá øîåìëN J
ãî øòù(éðùä ÷ìçä)çö óã ,èö øòù ,íéáöð úùøô ;á"ò ã÷ óã

כגיגית ההר את עליהם êéùìàכפה î"ø J(à ,ë úåîù)

ההר את עליהם çøëäכגיגיתכפה ïéàù òîùî ,íðåöø ô"ò íéìá÷î ìàøùé åéä íà éëN J
úøàôú ;20 'ã úåãâà ;46 äîã÷ä ,ùãç øåà ,ì"øäî J Løùôà éà äæå ,íìåòá äøåú úåéäì

94 ,53 ,ìàøùé(áì ,æè íé÷øô)71 ìàøùé çöð ;(àé ÷øô)4 ,äøåúä ìò äùøãì äîã÷ä ;øôñ óåñá)

("äìåâä øàá";

כגיגית ההר את עליהם åéîé"כפה ìë äçìùì ìëåé àì" ,ñðàîì äîåã ïéðòäN J,áë íéøáã)

(èéïåëî 'ãäî ,æé ,èé úåîù ,äéøà øåâ ,ì"øäî J L÷æç øúåé ìòåô éçøëä àåäù äùòî ìë éë
øåà" øôñì äîã÷ää úìéçúá ;ãö 'îò áì ÷øô ,ìàøùé úøàôú ;äôJçò 'îò ,áë à÷ñô ,íéìùåøé

"ùãç(øúñà úìéâî ìò)åî óã
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כגיגית ההר את עליהם åéîé"כפה ìë äçìùì ìëåé àì" ,ñðàîì äîåã ïéðòäN J,áë íéøáã)

(èé"íéøôà úåììåò"á äøö÷á øëæåä ïéðòäåN J(âî÷ øîàî)î"îø ïåàâäì "äîéìù äøåú" øôñáå .
øùë(ã"ëø úåà óåñ ,åøúé)éúôù" é"ò ïë íâ øëæåä ïéðòäå ;"äìåìá äçðî" íùá äæ ïéðò àéáä

L'ð à÷ñô é ,áì íéøáã ìò ïëå ;à à÷ñô æé ,èé úåîù ,äøåúì é"ùø ùåøéô ìò úåøòä "íéîëç

קבורתכם תהא שם לאו ואם וכו' כגיגית ההר את עליהם éëכפה ïéáäì íäì ïúðN J
èöø øîàî ,íéøôà úåììåò J Líéúî íéøâôì íäééçá åáùçð íéòùøä

כגיגית ההר את עליהם ìç÷כפה éìë åîë àåä éøä ,"øää úçú" áåúë äéä íà éëN J'ç)

(õî÷ ãå÷éðáåãîòð ìàøùéå ,åéô ìò äôëðå ,øäá ÷÷çðù òîùî "øää úéúçúá" áåúëùë ìáà .
à"ùøäî J Láéáñî íúåà óé÷î øää øàùå ä÷é÷çä íå÷îá

כגיגית ההר את עליהם íééçäכפה øåà J(ä ,èé úåîù)

כגיגית ההר את עליהם òîùðå".כפה äùòð" åøîà éøäù ïåöøá äøåúä úà åìá÷ éàãåN J
úååöîá íéáéåçî íðéà øáë íöøàî íéìåâ íä íàù åáùçù àìàïéøãäðñá ,ìà÷æçé éð÷æ åáùçù åîë)

(à"ò ä÷øúñà ñð éðôî øåîâ ïåöøá úåìâá íâ åìá÷ ë"çàå .úéâéâë øä íäéìò äôë äæ ìòå ,
á÷òé ïåéò J Lïùåùáù

כגיגית ההר את עליהם שכפה מלמד ההר" בתחתית ìùî"ויתיצבו àéä øää úééôëN J
ã"áà ,á÷òé 'ø J Lïåéñð ìë ìò øáâúäì íçåëá ë"ôòàå .ìàøùé úà íéã÷åôä ïéøåñéå úåéðò ìò

á÷òéì úîà ,àñéì

כגיגית ההר את עליהם ø÷כפה ìá÷ì åöø íäù .ìåáé÷ úéá äá ùé éë ?úéâéâ à÷åã äîìN J
äô ìòáù äøåú úàø÷ì åùù àìå úåàø÷îä éèåùô éôì áúëáù äøåú,çð úùøô ,àîåçðú ùøãî)

('â ÷"ñïá J Líééîéðôä íéøáãì ìåáé÷ úéá äøåúáù øáã ìëá ùéù ä"á÷ä íäì äàøä ïëì .
òãéåäé

כגיגית ההר את עליהם éìáכפה éë áèéä åðéáäù ãò íáìá 'ä úîëç úåìâúä øîåìëN J
éç ïéà ,äøåú;'ã 100 íéøîàî éèå÷ì ,÷åãö 'ø J Lúå(37 'îò ,äëøá øä 'ãäîáå)÷éãö éøô ò"ò ;

(â"é ,äðùä ùàø 175 ä ÷ìç);

כגיגית ההר את עליהם àìàכפה ,'ä ïåöø úåùòì íéöåø ,ìàøùé éòùåô åìéôà ,ìàøùé ìëN J
"éðà äöåø" åøîàéù ãò íúåà íéôåëå íñðåà íøöé(á"ô ïéùåøéâ 'ìä ,í"áîø)øä íäéìò äôë ïëìå

,88 íéùåã÷ ìàøùé ,÷åãö 'ø J Lúéâéâë103 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

כגיגית ההר את עליהם Jכפה Läøåúä àìì íìåòì øùôà éàù éìëù ïôåàá åðéáä ìàøùéN J
äîëç êùîà÷ñô ã ,âì íéøáãì ïëå ;ìàøùé ìë ìáà ä"ã ,æ 'îò ïîøôå÷ é"øâä 'ãäî ,úåîù øôñì äîã÷ä)

(äéðù

ההר" בתחתית יז)"ויתיצבו יט, כגיגית(שמות ההר את עליהם שכפה åùøãNמלמד J
úåöîàúäå ÷åæéç êéøöù íå÷îá ãîåò íãàäù àåä "áöð" ,íéôãøðä úåîù ïéá ÷åìéçá éë êë

æé ,èé úåîù ,äîéîú äøåú J Lãçôå äîéà éðôî íù ãåîòì(åì ÷"ñ)



úáù úëñîçô óã403

המלבי"ם בדברי יש לזה סיוע המלקט: "אימהאמר ענין הזכרת בלי אבל המלים. ביאור יג ג, ישעיה (על

ופחד")

כגיגית ההר את עליהם ìàøùéכפה øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J

קבורתכם תהא æéשם ,èé úåîù ,äéøà øåâ ,ì"øäî J Lúéçøëä àéä äøåúä úìá÷ éë øîåìN J
(çò 'îò ,áë à÷ñô ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî)

לאורייתא רבה ÷äåìáמודעה øãä" éë íäéøáã íéçåã åðà ìáà ,íéðéîä íéøåáñ êë øîåìëN J
à"áèéø J L"ùåøåùçà éîéá

לאורייתא רבה áúåëäמודעה J("á÷òé ïéò" ìù è÷ìîä ,áéáç ïáà á÷òé 'ø àåä)äî åîé÷ ä"ã
øáë åìá÷ù

לאורייתא רבה éàãåמודעה àìà ?ïåùàø úéá éîé ìë ìàøùé éðá åùðòð äîì ïë íà ò"öN J
òùåäé éîéá øáë ïåöøá íäéìò åìá÷ æ"ò ãåáòì àì äåöî(æè ,ãë)úéá éîé ìë åùðòð äæ ìòå

à"ùøäî J Lïåùàø

לאורייתא רבה è"éמודעה úåà ,è"åé âðåò ú"åùì äîã÷ä J

לאורייתא רבה àúåëìîãמודעה àðéã" éøäù íäéìò øåæâé êìîä íà äðòè íòì ïéà éàãåN J
î"åç ò"åùá øàåáî ìáà ."àðéã(à"îø 'ç óéòñ èñù 'éñ)ìëì äøéæâä äåùî íà øîàð ÷ø äæù

ìò ÷ø åéúåøéæâ ìéèä ,åàåìîå íìåò êìî àåäù ä"á÷äù ïàëå .åìàì åìà ïéá ÷ìçì éìá íòä
J L"àðéã àúåëìîã àðéã" ìù ììëä ìç àìù ïåòèì íå÷î íäì äéä äøåàëì ,ãáìá ìàøùé íò

é ,èé úåîù ,äëøá úôñåú170 'îò "øää úéúçúá åáöéúéå" ìù éðùä ùåøéô æ

אחשורוש בימי קבלוה úåðùéä,הדור ìò úôñåðä äåöî åîöòî ìá÷ì óéñåî íãàä øùàëN J
45J47 ùãç øåà J Lúåðùéä íâ åéìò ìáå÷îù àåä ïîéñ(äîã÷ä)

יכול רוחותיו, משלש חברו שדה את המקיף דין כמו זה הגר"א, בשם לקוטי" בתר "לקוטי [כתב

סימן הרביעי, מצד גם וסגר הניקף הלך אם אבל בהוצאות. אשתתף ולא לי, ניחא לא לומר הניקף

בכל הוא וחייב הראשונות, בשלוש לו שטוב ע"ב)הוא כ קמא ](בבא

אחשורוש בימי קבלוה éçהדור ìë éðéò J

אחשורוש בימי קבלוה øñåîהדור úåçéù ,õéáìàåîù íééç 'ø J(áë à"ç)

אחשורוש בימי קבלוה äøåúáùהדור úåãçåéîä úååöîä íåé÷ é"òù ìàøùé åøáñ äìéçúáN J
ìáà .äøåúä úà åìá÷ äééôëá ÷ø ïëì .úåøö íäî åìáñéå ,íúåà å÷éçøé ,úåîåàä íúåà åàðùé
ãáàì úåîåàä åù÷á úàæ úåøîìå ,íäîò åòòåøúä íâå íäîò åúùå åìëà íâù ùåøåùçà éîéá
éðåùøâä èå÷ìé J Läáäàá äøåúä ìë ìåò íäéìò åìá÷å ñåðî êëá ïéàù åðéáä æà ,ìàøùé úà

זרעם" ועל עליהם היהודים וקבלו כז)"קיימו ט, כברקיימו(אסתר שקבלו éëNמה J
J Líåé÷ì äìá÷ äîã÷ ,íéøáãä øãñ íä êë éë "åîéé÷å åìá÷" øîåì êéøö äéä åèåùô éôì

à"ùøäî
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זרעם" ועל עליהם היהודים וקבלו כז)"קיימו ט, êùîä(אסתר éøä ,êë åùøã ãöéë ò"öN J
,"äðùå äðù ìëá íðîæëå íáúëë äìàä íéîéä éðù úà íéùåò úåéäì øåáòé àìå" ÷ø àåä ÷åñôä
ìá÷å" øçàä ÷åñôäî àéä äçëåää ø÷éò úîàá àìà ?íéøåô úåöî éðéðòì ÷ø øáåãîù òîùîå

"íäéìà éëãøî áúë øùà úàå ,úåùòì åìçä øùà úà íéãåäéä(âë ,è øúñà)?"åìçä" àåä äî .
,øðì êåøò J Líäéìà éëãøî áúëù äî êë ìò óñåð úà íâå ,éðéñá åìéçúäù úåöîä â"éøú àìà

äèîì åìá÷ù äî ä"ã ,á"ò âë óã úåëî ìò

כבר שקבלו מה äîéîú,קיימו äøåú J Léåàøä øãñ êë éë "åîéé÷å åìá÷" êôéäì ì"ö äéä éëN J
æë ,è øúñà(æë ÷"ñ)167J169 'îò ,äæ ÷åñôì ïåùàøä ùåøéôä ,æé ,èé úåîù ,äëøá úôñåú ;

ושקטה יראה 70ארץ ìàøùé çöð ,ì"øäî J(àé ÷øô)øàá" óåñá ñôãð 33 äøåúä ìò äùøã ;
"äìåâä

הששי ה')יום אות äøåúä;(תוספת ìò 3 'à ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J

הששי ה')יום אות úà(תוספת úð÷úîä äøåú é"ò íà éë íìåòä úàéøá øîâ ïéàù éðôîN J
á ,áé àø÷éå ,äéøà øåâ ,ì"øäî J Låäáå åäúì íìåòä øæåç úàæ éìáå ,íìåòä

ישראל אם בראשית: מעשה עם הקב"ה שהתנה מלמד לי? למה יתרה ה' הששי, יום
התורה את "àøáäáמקבלין ìù 'ä úåàN J"í(ã ,á úéùàøá)àä ,"éùùä íåé" ìù 'ä ë"çàå ,

à"ò â æ"ò ìò à"ùøäî J Làéìú àäá

אחד לכל השרת מלאכי של רבוא ששים באו לנשמע, נעשה ישראל שהקדימו בשעה
וכו' כתרים שני לו קשרו מישראל, éðùä,ואחד ÷ìç ãî øòù ,åøúé úùøô ,÷çöé úãé÷ò J

(á"ò æö 'îò)à"ò ÷ óã íù ø÷éòáå ;

כתרים óãב' ,âð øòù ,àùú úùøô ,÷çöé úãé÷ò J Lùàø ìù ïéìéôúå ãé ìù ïéìéôú íäN J
à"ò áô÷

כתרים êéùìàב' î"ø J(ä,ã íé÷åñô ,âì úåîù)

כתרים 86ב' ,ìàøùé úøàôú ,ì"øäî J(èë ÷øô)

כתרים 44ב' 'à úåãâà ,ì"øäî J Lòîùðå äùòð ìåîN J

כתרים Lïéãåב' ãñç ,ìàîùå ïéîé ,"íéðäë úëìîî éì íúééäå" áéúëãë ,úåëìîå äðåäë íäN J
à"ùøäî J

כתרים æב' ,ãë úåîù ,äîéîú äøåú J Lúåëìî øúëå äðåäë øúë íäN J(è ÷"ñ)

כתרים íäøáàùב' åîë ,úååöîä ìëáù úåéðåéçä íìëùá åðéáä àìà ?íéðù à÷åã òåãîN J
íäéìò øåæâéù ä"á÷äî åù÷á ãåò ìáà ."äùòð" åäæ .úååöîä úåéðåéç åìëùáå åîöòî ïéáä åðéáà
,àñéì ã"áà ,á÷òé 'ø J Líéøúë 'á ïëì ."òîùðå" åäæ ."íéùåòå íéååöî" úðéçáá åéäéù úåöîä

òîùðì äùòð ìàøùé åîéã÷äù äòùá ä"ã ,á÷òéì úîà
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ופירקום חבלה מלאכי רבוא ועשרים מאה á"çירדו ,ïéã øå÷ç ,úåøîàî 'é ,åðàôî ò"îø J
è ÷øô

ופירקום חבלה מלאכי רבוא ועשרים מאה úðéúðáùירדו úåøîì ,äæ ìåôë øôñîì íòèN J
úð÷åúî äáùçî íâå ï÷åúî äùòî åá ùé íìùä íãà àìà ?íéëàìî àåáø 'ñ ÷ø åàá íéøúëä

"êéúåáùçî åðåëéå êéùòî 'ä ìà ìåâ" ù"îë(â ,æè éìùî)íúéàøå" úéöéö úåöîá áåúëù åîë .
"íúøëæå åúåà(èì ,åè øáãîá).'åëå úåìåòôä éãé ìò" :ä"ö äåöî ,êåðéçä øôñ éøáãë :÷éúòîä úôñåú)

("úå÷÷ãæî úåðáìúî úåøäèéî áìä úåáùçîêàìî àáå ,äìéáçä äãøôúð íãàä ì÷ì÷úîùë ìáà .
íéä ééà J L"òîùð" ÷øôì ãøôð êàìîå ,"äùòð" øúë åðîî ÷øôì ãøôð

לנשמע נעשה çהקדימו ÷øô ã"ç ,ïéã øå÷ç ,úåøîàî 'é J

לנשמע נעשה êéùìàהקדימו î"ø J(çë ,áé íéøáã)

לנשמע נעשה ישראל שהקדימו ÷å"ìבשעה øîàî óåñ ,íéøôà úåììåò J

לנשמע נעשה ישראל שהקדימו éãö÷בשעה éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø Jç"ø 88 ,86 éùéîç ÷ìç)

(áJà ,ìåìàúåà÷ñô ,äìéì éñéñø ;äð ,àî(153 ,74),(175 ,88 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

לנשמע נעשה ìáå÷îùהקדימו ïåéë àìà ?åòîùéù éðôì äùòî íéé÷ì øùôà ãöéë àäåN J
"íéé÷ åìéàë áåúëä åéìò äìòî ,äåöî úåùòì áùç" ,ååèöéù éôë úåùòì íäéìò(.å úåëøá),

ìàøùéì úàæ ä"ã 'æ ïéèéâ ìò òãéåäé ïá J Låùò øáë åìéàë íäì áùçðå

יונה לרבנו תשובה" "שערי עיין המלקט: יב)אמר פרק בא, פרשת מכילתא, בשם י' פסקא "וילכו(ח"ב

עשו שכבר להם נחשב עליהם שקיבלו כיון ישראל", בני ויעשו

גילה מי וכו' לנשמע נעשה ישראל שהקדימו זהבשעה השרתרז שמלאכי לבני
בו? äìéëàìמשתמשים êùåî åáù øîåçä .åùôðå åôåâ ïéá ìöåôî àåä íãàäù àåä äæ æøN J

ìöà íðîà ."òîùðå äùòð" íéìîá æîøð äæå .ìéëùäì êùåî ùôðäå .äàðää úâùäå äéúùå
äùòð" úàø÷ð úãçåàîä äìåòôä êàìîä ìöà ïëì .úéîéðô äøéúñ åá ïéàå ãçåàî ìëä êàìîä
,øîåçä éøçà åëùîð àìå ïúîäåæ ä÷ñô éðéñ øä ãîòîá ìàøùé éðáå .úçà úáá øîåìë "òîùðå

íéä ééà J Lúéîéðô äøéúñ àìì äìåòôì åãçàúä ùôðäå øîåçä íìöà íâå

גילה מי וכו' לנשמע נעשה ישראל שהקדימו זהבשעה השרתרז שמלאכי לבני
בו? ëמשתמשים íà éë úøçà äøèî íåù íùì àì úååöîä úà íéé÷ì àåä äæ æøN Jíéé÷ì éã

á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà ,á÷òé 'ø J Làøåáä ïåöø

לנשמע נעשה íéèôùîהקדימו 'ô ,éåìä úéá J

לנשמע נעשה äîëçהקדימו êùî J(ãëJáë ,ä íéøáã)

בו משתמשים השרת שמלאכי זה רז לבני גילה ìç÷מי ,ãî øòù ,åøúé ,÷çöé úãé÷ò J
à"ò äö óã ,ïåùàøä

זה רז לבני גילה 87מי èë ÷øô ,ìàøùé úøàôú ,ì"øäî J
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זה רז לבני גילה åìéàëמי íä ååèöðù ãéîå ,úøçà úòã éìáå òøä øöé éìá íä íéëàìîä éëN J
.äùò øáë åìéàë èåùô åðéà ,úøçà úòãì úéñîå áëòîä òøä øöé åá ùéù íãà ìáà .åùò øáë
Lêë åøîà äîì ,úøçà úòãå òøä øöé éìá åéäå íúîäåæ ä÷ñô ,éðéñ øä ìò åãîòùë ìàøùé ìáà

à"ùøäî J

זה רז לבני גילה ùáãמי úåøòé J(ãéø óã à"é ùøã à"ç)

בו משתמשים השרת שמלאכי זה רז לבני גילה íã÷åîמי ïéà íéëàìîä ìöà éëN J
äøåú J Lêééù àì äæ úåéøîåç úåéøá ìöàå .úåùòì íéìá÷îå íéòîåù úçà úáá àìà ,øçåàîå

æ ,ãë úåîù ,äîéîú('é ÷"ñ)

לתפוח ì"øäî,נמשלו J Lúéìëùä äðáääî øúåé äáåùç ä"á÷ä ìù åéúååöîì úåéöä éëN J
86 ,ìàøùé úøàôú(èë ÷øô);

לתפוח 207נמשלו 'á ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Läáùçî ìëî øúåé äåù úåîéîúä éëN J,úåîéîú)

(á

לתפוח òìנמשלו äðéá Júåòåáù âçì 'à ùåøã ,íéãåã úò ,áî ùåøã ,íéúøáëå ä"ã òø óã)

(úåôñåúä éìòá äæ ìò åãîò

לתפוח ääâäáנמשלו è ÷øô à øòù ,íééçä ùôð J

הבנים" בין דודי כן היער בעצי "כתפוח דכתיב ג)מאי ב, השירים נמשלו(שיר למה
äìòîäלתפוח? íöò àìà ?ìàøùé ìò àìå ä"á÷ä ìò øîàð äæ àø÷î éøäå úåôñåúä åù÷äN J

,øçà áäàð íåùá àìå ä"á÷äá ÷øå êà åøçáù úàæä äìåãâäéøô íåùá àìå çåôúá åøçáù åîë)

(øçàã"áà ,á÷òé 'ø J Lìàøùé ìù çáù àìéîî åäæ .íúìòîå íú÷ãö ,íúîëç ìãåâ ìò äàøî
á÷òéì úîà ,àñéì

הבנים" בין דודי כן היער בעצי "כתפוח דכתיב ג)מאי ב, השירים נמשלו(שיר למה
ìòלתפוח? áåùéé ïééòå ?ìàøùé ìò àìå ä"á÷ä ìò øîàð äæ àø÷î éøäå úåôñåúä åù÷äN J

ùãçä ç"ìö J Läæ

הבנים" בין דודי כן היער בעצי "כתפוח דכתיב ג)מאי ב, השירים נמשלו(שיר למה
úîàáלתפוח? ìáà ?ìàøùé ìò àìå ä"á÷ä ìò øîàð äæ àø÷î éøäå úåôñåúä åù÷äN J

"íéøôåñ é÷åã÷ã"á(ïëðéî é"úë çñåðì äàååùä ô"ò)ìéçúî øîàîäå ,ììë ÷åñô ïàë øëæåä àì
"íéçåôúë êôà çéøå" ìà äðååëäå "çåôúì ìàøùé åìùîð äîì"(è ,æ íéøéùä øéù)ìò øáåãî íù

è÷ìîä ì"ð J Lìàøùé úñðë

לתפוח éãö÷נמשלו éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J('å åøúé 89 á"ç)

לתפוח øáãנמשלו áçøä æ ,ë úåîù ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J

ישראל אף לעליו, קודם פריו זה תפוח מה לך לומר לתפוח? ישראל נמשלו למה
לנשמע נעשה ÷íãå.הקדימו íéçîåö íéìòä ïëì .çåøå ùîù úëîî éøôä ìò íéðéâî íéìòäN J

éðôî äæå .íéìòä åòéâä íøèá ãåò éøôä àéöåî àåäå ,äðëñäî åì úôëéà àì çåôú õòá ìáà
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,íééç úøåú J Lúåéøáì úìòåú ÷éôäì åúðåëú úåøéäî áåøî ,åîåé÷ éàðú ìò øåîùì ãéô÷î åðéàù
"àéìëúà íéé÷úà àì àéìò àìîìàã ,àéìò ìò àéìëúéà éîçø éòáéì" à"ò áö óã ïéìåç ìò

לעליו קודם 22פריו úøùä éëàìî úçéù ,ïäëä ÷åãö 'ø J(172 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

כרעא תותי דידיה אצבעתא ויתבה בשמעתא מעיין דקא לרבא דחזייה צדוקי ההוא
דמא אצבעתיה מבען וקא בהו מייץ àáøוקא àìà ?åæë úåàéöî øåéö ïéáäì ùé ãöéëN J

ùø÷ä úà ìéôîå ò÷ø÷ä ìò áùééúî åúåéäá ìáà .ò÷ø÷ä ìò åëøàì çðåîä ãáë ùø÷ ìò áùé
úáùì éãëúåö÷ ìò çðåî ùø÷ä äéä ,åôåâ úçú úåôåôë åéìâøå úéçøæî äáéùé áùåé àåäå ,åéìò

óçé êìåä åúåéäá .åéìâø úåòáöàíåéä øàùáù òîùîå "éìöîå é÷îæåô éîø" 'é óã úáù úëñîá ù"îë)

(óçé êìäáæå úåòáöàä ìò åöçì ,ùø÷ä ìò ãéáëîå áùåé åîöò àåäù ì÷ùîä íâå ,ùø÷ä ãáåë
è÷ìîä ì"ð J Låéúåáùçîá åðåéò ÷îåò êåúî áàë íåùá ùéâøî åîöò àåäù éìá ,íã

לאודנייכו פומייכו דקדמיתו פזיזא àìàעמא ,ïæåàä úòéîù åððéà "òîùðå äùòð" ïéðòN J
ïåùì áùçå äòè ïéî åúåàå ."äùòî éãéì àéáî ãåîìú" åøîàù åîë ,áìá äðáäå äòéîù

à"ò óåñ äö óã ,ïåùàøä ÷ìç ,ãî øòù ,åøúé úùøô ,÷çöé úãé÷ò J Låèåùôë "òîùðå"

לאודנייכו פומייכו דקדמיתו פזיזא ïëìåעמא ,ùãåçî àåä íìåòäù íéðéîàî ìàøùé éëN J
íéøåáñ íéðéîä ìáà .äî åòîù íøèá ãåò íäéìò íéìá÷îå íìåòä àøåá éååéöì úééöì íéëéøö
,äìåòä úøåú ,à"îø J L'ä úàî íéååéöì úééöì íéáøñî ïëìå ,âäåð åâäðîë íìåòå ,íìåòä úåîã÷

ãò ÷øô â"ç

מציתו אי למשמע לכו איבעי ברישא וכו' לאודנייכו פומייכו דקדמיתו פזיזא עמא
קבליתו לא לא ואי åðìקבליתו, øùôà íà ùàøî ïðåáúäì åðéìò äéäù ïòè øôåë åúåàN J

íðéàå íéàèåç íìåòä úåîåàù åðà íéàåø éë .åðå÷ úãåáòá øéñçîù éî ìù ìåãâä ùðåòá ãåîòì
,éðéñ øä ãîòîá úåøéùé 'ä äåéö åðúåàù àåä ìãáää àìà ?íéùðòðå íéàèåç ìàøùéå ,íéùðòð
?àøîåçä ìëá ùðòéðå àèçð àîù ïåáùçá åðç÷ì àì äîìå .éðéñ øäá ãåîòì åëæ àì íä ìáà
Líåìë åðîöò ìò áåùçì éìá ,'ä øáãì íéúééöî øáã úéùàøå íéîéîú åððä åðàù àáø åì äðòå

á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà ,á÷òé 'ø J

לאודנייכו פומייכו דקדמיתו פזיזא éðòעמא úçðî J("øðì êåøò" øáçîî)ä"ã ,åøúé úùøô ,
àáé÷ò éáø ÷øôá ïðéøîàå(ã øåè äë óã)

Eá"ò çô óã

בשלימותא דסגינן ç"îאנן ÷øô ,ìàøùé úøàôú ,ì"øäî J

בן כתיב בשלימותא דסגינן אינשי(בנו)אנן הנך תנחם". ישרים והמינים)"תומת (הגוים
ישדם" בוגדים "וסלף בהו כתיב בעלילותא, ג)דסגן יא, äá'(משלי íéðéîàî åðàN J

ìéèä àìå úåîéìùä úéìëúá ä"á÷äù åðòãé éë .úååöîä éîòè úòãì íéø÷åç åððéàå úåîéîúá
ìáà .åðúáåèì åðì åðúéð úååöîä ìë àìà ,å"ç åðåøñç åì íéìùäìå åîöò úáåèì úåöîä åðéìò

"?äá áéúë äî" äøåúä ìò íéìàåù ïëìå ,äæá íé÷ô÷ôî íéðéîäå íéåâä(àë äùøô ,éúáø àú÷ñô)
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íéä ééà J Líúåà ããåù äæ óìñ .äúåà ìá÷ì åúåàé íøèóãá åøôñá ïìäì äæ øîàî êùîä ïééò ãåòå)

(áñ à÷ñô óåñ ,èô

מעיניך" באחת לבבתני כלה אחותי ט)"לבבתני ד, השירים מעיניך,(שיר באחת בתחילה
עיניך בשתי ì"øäî,לכשתעשי J L"äùòð" íéé÷úð íøèå ,"òîùð" ÷ø äúéä äøåú ïúîá éëN J

44 'à úåãâà

מעיניך" באחת לבבתני כלה אחותי ט)"לבבתני ד, השירים מעיניך,(שיר באחת בתחילה
עיניך בשתי úðáäלכשתעשי ,úéìëùä äééàøì åëæ ïàëå .úéùåçå úéìëù ,äééàø éâåñ 'á ùéN J

à"ùøäî J Läéðùä äéàøì íâ åëæé ,äùòîá åîéé÷éå íìù íáì äéäé øùàëå .ïéðòä

מעיניך" באחת לבבתני כלה אחותי ט)"לבבתני ד, השירים מעיניך,(שיר באחת בתחילה
עיניך בשתי ïåéòáלכשתעשי å÷ñò àìå éìëùä ïåéòá å÷ñò éðéñ øäá ìàøùé åãîòùëN J

éùòîä(ìòåôá úåéùòî úåöî íäéãéá åéä àì ,ìàøùé õøàì åàá íøè :÷éúòîä úôñåú)úçàá" àø÷ð äæå
íéä ééà J Líéðéò 'á åàø÷ð åôåøéöáå ,éùòîä ïåéòá å÷ñòé íâù 'ä íëøá óåñáìå ."êéðéòî

מעיניך" באחת לבבתני כלה אחותי ט)"לבבתני ד, השירים מעיניך,(שיר באחת בתחילה
עיניך בשתי åéúåãîå.לכשתעשי åéùòî øåôéùá ïééòì úçàä .íéðéò 'áá ïðåçî íãàäN J

,åîöò úà úçà ïéòá ï÷úé äìéçúá ìáà .ìàøùé íò øàùå åéðëùå åéøáç úà ï÷úéå ïééòéù äéðùäå
àáåî ,òùåäé èå÷ìé J Líéøçàì ï÷úé íéðéò éúùá ë"çàå ;"êéðéù ïéá íñé÷ ìåè" åì åøîàé ìáì

"éèå÷ì øúá éèå÷éì"á

מעיניך" באחת לבבתני כלה אחותי ט)"לבבתני ד, השירים מעיניך,(שיר באחת בתחילה
עיניך בשתי ìëùìלכשתעשי æîø íä íãàä éðéòN J(à"ò ã àøúá àáá ,"äãòä éðéò")ìàîù ïéò .

æîø ïëìå .äìâðä òãéù éìá øúñðì úùâì éåàø ïéàå .ãåñä ÷ìç ãâð ïéîé ïéò ,äìâð ãåîéì ãâð
òãéåäé ïá J Lãáìá úçà ïéòá íéèéáî ïééãò åìéôà ìàøùéì 'ä úáäà ïàë

חופתה בתוך מזנה כלה äúéôעלובה ïèùä àìà ,éòáè àèç ïàë äéä àìù ãîìì àáN J
òãéåäé ïá J Líúåà

חופתה בתוך מזנה כלה ïúéìעלובה àìà ìâòä úà ìàøùé åùò àì :ã óã æ"ò úëñî ïééòN J
éåàø äéä àìå åéä íøöéá íéèéìùå íéøåáéâ øîåìë" :áúë íù é"ùøå ,äáåùú éìòáì äô ïåçúô
.äáåùú éìòáì äô ïåçúô ïúéì éãë íäá èåìùì äúéä êìî úøéæâ àìà .íäéìò íøöé øáâúäì

ôëù ìâòä äùòîî ãîìå àö' åì íéøîåà 'éðìá÷é àìù áåùà àì' àèåçä øîàé íàùåìá÷úðå åø
ì"øäîá ùøåôîå .ì"ëò "'äáåùúá(á ÷øô ,"ìàøùé çöð")åá ùé äðä úåîéìùá åðéàù øáãä"

,íéîëç éãéîìú åîëå ìàøùé åîë äðåéìòä äìòîä íäì ùéù íúåà êëéôìå 'åëå äî ãöî ïåøñç
áùçð äæ øáã úåîéìùá åðéàù äæ øáãå ,äøåîâä úåîéìùá äìòî äúåà íäì äéäéù øùôà éà
øúåé òøä øçà íéëùîð åéäù ìàøùéá åéä êëìå .'åëå 'åëå éøîâì ïåøñçä êùîð äæ øçàå ,ïåøñç
"ìàøùéá äøâúî òøä øöé êëìå ,úåîéìùá úéäìàä äìòîä íäá àöîð àì éë ,úåîåàä øàùî
øáëå" :àåää øåãä ìò ì"æéøà áúë äæî øúåéå .çî ÷øô ,"ìàøùé úøàôú"á äæá êéøàäå .ì"ëò

"íéùåã÷ øúåé íäù úåîùðá ÷ø íéæçåà íéðåöéçä ïéà àáøãà éë úòãéúìéçú ,"íééç õò éøô")

(úåöîä âç øòù"íéîé úãîç" áúë ïëå .(ã ÷øô úìéçú ,øåôéë íåé ïéðòá)ïäë åùéøôäù úåøîì éë
úåéäì áåø÷ äéä ïë ô"òà" ,àåää íåéä ìë äøäèå äùåã÷á àåäå ,íéîé äòáù êùî åúéáî ìåãâ
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ïùòëå ,äòøä äéìà äúìë éë à"èñå äôéì÷ä úåàøá ,åúøäèå åúùåã÷ áåøî éø÷ ìòá ìåãâ ïäë
è÷ìîä ì"ð J Lì"ëò "äìåãâä äùåã÷á åàð÷á åì÷ì÷ìå åàîèì åãîåò ìò ÷æçúéå ,äìëé

" גבן, היא חביבותא "הסריח"(נרדי)ועדיין כתיב ולא ריחו" øîàðäנתן äæì ñéñáN J
äáø úåîù ùøãîá(á ,âì)éøæåëä éøáãë äæì íòèäå ."íúåà çéðî åðéà ,íäá íéøøåñ åìéôà"
(æö à÷ñô ,à øîàî)íúãåáòá íâùòéâäì éòöîà åù÷á àìà å"ç 'ä úà áåæòì åáùç àì ìâòä úà
íéä ééà J Låéìà

עולבים ואינם äðéáהנעלבים úööåç äðáìä øùàë ìáà ,øéáë çëá åðùàø ìòî ùîùäN J
åðéðéáì(äîç éå÷éì)äá úî÷åð äðéà ë"ôòàå ."úáìòð" úðéçá àéäå åðéðéòî äñåëî äìù øåàä

á"ò áò óã ,âñ øòù ,éøçà úùøô ,÷çöé úãé÷ò J Läðáìäî äìù øåà øéúñäììò ,íéä ééà ò"ò)

(êëì íéëñî ùãçä òãî ïéàå ,íéðåîã÷ä íéðëåúä éôì øçà ùåøéô áúë ,á"ò åì ïéèéâ

עולבים ואינם ééçáהנעלבים åðáø J(äîäáä ïî ä"ã á ,à àø÷éå)

עולבים ואינם 55הנעלבים ,4 'îò ,á ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(à"ô ,òéø úáäà ;à"ô äåðò);

עולבים ואינם 44J45הנעלבים 'à úåãâà ,ì"øäî J Lúåæò åá ïéàù åúìòîN J

עולבים ואינם áåäàהנעלבים íâ àåä àìéîîå ,úåéøáä éðéòá íéáåäà íä êë íéâäåðäN J
íéîùì(â ,úåáà ,"åðîéä äçåð íå÷îä çåø ,åðîéä äçåð úåéøáä çåøù ìë")äøîàðù äëøáä ùåøéôå .

"åúîçî øúñð ïéàå" øîåìë ,"ùîùä úàöë åéáäåàå" åéìò(æ ,èé íéìäú)ìë ìò äìùîî øîåìë
"äìùîîå úåëìî åì úðúåð" úåéîåøú úåãî ìòá àåäù äæ ùéà êë .úåéøáäáà)(å ,úåà"ùøäî J L

á"ò åì ïéèéâ ìò

עולבים ואינם èðøJçðø,הנעלבים 'îò à"ç ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J
:ò óã íãøèùîà 'ãäîá ;ääâäá áé à÷ñô 'ò úåà ,úåéúåàä øòù(äåðò ,úåéúåà)

עולבים ואינם ú÷úåùåהנעלבים ,úåîåàä ìë éôá äúôøç úòîåùä ,ìàøùé úñðë ìò øáåãîN J
ïéãîò é"ø úäâä J Líäì

עולבים ואינם íéáìåò"נעלבים íðéàå íéáìòðä" ïéðòá ,á"ò åì ïéèéâ ìò ïéãîò é"ø úäâä J

עולבים ואינם ùéâøîהנעלבים åðéàù íãàä àåä óéãòù í"áîø úèéùë àìã òîùî äæîN J
ìåàù éøáã J L÷ôàúî àìà ùéâøî íãàäù ,"úåááìä úåáåç" úòãë òîùî àìà ,øòö

עולבים ואינם "íéòîåùנעלבים äéðùä ïéáì "íéáìòðä" äðåùàø à÷ñô ïéá ìãáää äîN J
ãåã" ùøãîä úéáá åìàùù ãåã éáéåà åùòù åîë ,íúôøç íäì íéæîøî äìéçúá àìà ?"íúôøç

"?äîá åúúéî ùéà úùà ìò àáä(.èð àòéöî àáá)åéìà íéðåô íäù åà .úéòîùî åã ïåùì àåäå
äìàùá("ãåã" úìî éøçà ÷éñô ùéå)ìò úáñåî äìàùä éë åðéáé íìåëå ãçé íéìîä íéôøöîù åà

äéðù à÷ñôáå .ùéà úùà ìò àá àåäù åîöò ãåã("íúôøç íéòîåù")äôøçä úà íéùøôî åéä
úéùéìùä à÷ñôáå .ùîî éåìâá("ïéøåñéá íéçîùå äáäàî íéùåò")áìòðä àåäù ÷éãö çáåùî ,

òãéåäé ïá J Låøåã éðá ìòå åéìò åøôëéù ,åéìò íéàáä ïéøåñéá çîùå(á"ò åì ïéèéâ ìò)
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עולבים ואינם "íéòîåùנעלבים äéðùä ïéáì "íéáìòðä" äðåùàø à÷ñô ïéá ìãáää äîN J
ìù ïåðâñá àì ìáà ,íùééáîù éîì íéáéùî äðåùàø äöåá÷ àìà ?"íéáéùî íðéàå íúôøç
íðéàå ,ììë íäéôøåçì íéáéùî íðéàù ,íéìåãâ øúåé íé÷éãö ìù àéä äéðù äöåá÷ ìáà .íéøåèð÷
éë "ïéøåñéá íéçîù" úéùéìùä äöåá÷äå .áìá íäì ùé øòö ìáà .äðéãò äøåöá åìéôà íéáéâî

íééç õôç J Läáäàá íéùåò íä

ביסורין 135ושמחים äìéì éñéñø ,ïäëä ÷åãö 'ø J(âð);(156 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

השמש כצאת á"ëואוהביו äåöî óåñ ,÷"îñ J Làáì ãéúòìN J

רב" צבא המבשרות אומר יתן יב)"אדני סח, ïî(תהלים .áø àáö àöåé ãçà øîåà ïîN J
91 ,ìàøùé úøàôú ,ì"øäî J Líéòáùå äòáù øôñîá ìîåñîä ,øåîâä éåáéø àá èìçåîä ãéçéä

(àì ÷øô)

לשון לשבעים נחלק ודבור דיבור çúôכל úúì àì éãë äæN Jåìéà åðòèéù ,úåîåàì äô ïå
à"ùøäî J Läøåú ìåò åðéìò íéìá÷î åðééä åðòîù

רב" צבא המבשרות אומר יתן יב)"אדני סח, מפי(תהלים שיצא ודיבור דיבור כל
לשונות לשבעים נחלק äùîהגבורה øàéá ,äøåúá äìî ìë ìù èåùôä ùåøéôä ãáìî éëN J

úìîá ïéìéôú éúá 'ã åæîøðù åîëå .úåéåòîùîäå úåëìää ìë ,äøåúì íéðô íéòáù ìàøùéì
éôúë ïåùìá ,"úåôèåè"(ùáç úðéãîá ,éèôå÷ ì"ö)úåðåùìä øàù ìëá íâ ùåøãì ùé êë ,é÷éøôàå

(úéñøô ïåùì àéäù "äá øîòúú àì" ìò áúë ãé ,àë íéøáã ìò é"ùøù åîëå :÷éúòîä úøòä)øàéá êë .
íéøîà ïúé éðãà" ì"ö äéä éë ì"æç êë åùøãå .ïåùì íéòáùá äøåúä úà äùî(íéáø ïåùì)

íéä ééà J Lúåáø úåøùáî åàá ,úéãéçé äøéîà ìëî àìà ."úåøùáîä

פירוד) מיני יש זו ספירה שע"י הגבורה", "מפי לשון כאן ומדוייק המלקט: (אמר

רב" צבא המבשרות אומר יתן יב)"אדני סח, מפי(תהלים שיצא ודיבור דיבור כל
סלע" יפוצץ "וכפטיש ישמעאל ר' דבי תני לשונות. לשבעים נחלק כג,הגבורה (ירמיה

åäéìàכט) ïéò J Lúåðåùä úåùøãä éúù ïéá äðéî à÷ôðä äîN J

רב" צבא המבשרות אומר יתן יב)"אדני סח, לשבעים(תהלים נחלק ודבור דיבור כל ,
ø'לשון ïåàâä J L"úåøùáîä" íéáø ïåùìá øîâå "øîåà" ãéçé ïåùìá ìéçúä éë êë åùøãN J

ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò

סלע" יפוצץ כט)"וכפטיש כג, è(ירמיה ,å úåîù ,äéøà øåâ ,ì"øäî J

סלע" יפוצץ כט)"וכפטיש כג, â"é(ירמיה àåä "ùéèô" ,áúëáù äøåúì éåðéë àåä "òìñ"N J
òãéåäé ïá J Lúåöåöéðä íä ,äøåúì íéðô íéòáùì íéòéâî åãé ìòå .ïäá úùøãð äøåúäù úåãî

אדבר" נגידים כי ו)"שמעו ח, ééçã(משלי àîñ ,úåéçäìå úéîäì íäá ùé äøåú éøáãN J
íéìéàîùîìå íéðéîééîì ,àúåîã àîñå(íééøîåç íäù åìàì)92 ,ìàøùé úøàôú ,ì"øäî J L÷øô)

(àì286J287 íééç êøã ;(áäæ íæð ,å"ô)
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אדבר" נגידים כי ו)"שמעו ח, ïåùì(משלי äìîäù ïåéëå .äøøùå âéäðî ïåùìî "ãéâð"N J
à"ùøäî J Líéøúë éðùì åëæ ,íéáø

דחיי סמא בה 31למיימינים 'à ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(æ ,äøåú)à"ì ÷øô ,ìàøùé úøàôú ;
92

דחיי סמא בה èלמיימינים ,èé éìùî ìò à"øâ J

דחיי סמא בה Líúלמיימינים íñ "íúîùå" ,á"ò ì íéùåãé÷ ìò åðúøòä ïééòN J

לי ומימר שמיצר àאע"פ ÷øô óåñ ,äáäà øòù ,úåááìä úåáåç J

לי ומימר שמיצר äאע"פ ,â íééç çåø ,ïé'æåìå íééç 'ø J

לי ומימר שמיצר íäאע"פ íäéúåøö úåøîìù ìàøùé íò úìòî øîåì àá åèåùô éôìN J
ãíäù ô"òà éë ùøéô é"ùø ìáà .äáäà øòù úìéçú ,"úåááìä úåáåç" ùøéô ïëå ,'äá íé÷á

øùéä øåà J L'ä ìù åéúåìòî øàúîå ,åîòì 'ä úáäà äææ àì ,ìåëéáë 'äì íéøéöîå ìâòä úà åùò

ילין" שדי L"ïðåìúé"בין éãù ìöá" ,"ïéìé éãù ïéáå" åðúéà 'ä ,åðúåìâá úåøö åðì ùéù ô"òàN J
à"ùøäî J

הכפר 45אשכול 'à úåãâà ,ì"øäî J

וכו' הבושם" כערוגת "לחייו דכתיב מאי לוי בן יהושע ר' ïàëואמר ùøã òùåäé 'øN J
á"é íäéøçàì ìàøùé åøæçù ïéðòìå ,ìàøùé ìù íúîùð äàöéù ïéðòì ,íéîùá ïéðòì ,úåùøã 'â

ãë÷ øîàî ,íéøôà úåììåò J Lúåùøãä ïéá øù÷ä .ìéî

וכו' הבושם" כערוגת "לחייו דכתיב מאי לוי בן יהושע ר' ïàëואמר ùøã òùåäé 'øN J
á"é íäéøçàì ìàøùé åøæçù ïéðòìå ,ìàøùé ìù íúîùð äàöéù ïéðòì ,íéîùá ïéðòì ,úåùøã 'â

åäéìà ïéò J Lúåúéë 'â ìàøùéá åéäù éðôî àåäå .ìéî

בשמים העולם כל ïéãäנתמלא úãî íä çéøå íéîùá éëN Jøæôúî éë ì"ð :è÷ìîä øîà)

(íéðè÷ íé÷é÷ìçá93 àì ÷øô óåñ ,ìàøùé úøàôú ,ì"øäî J L

בשמים העולם כל ïéç÷ôנתמלא éðçéøå éøîçN J(:âé úåéøåä)ïá J Läøåúá åðéáä äæ é"òå
òãéåäé

ששונים אלא שושנים תקרי à'אל à÷ñô ,úáù ,úîàá àøå÷ J

ששונים אלא שושנים תקרי äøåúאל J L"íéðùåùë åéúåúôù" ì"ö äéä éë êë åùøãN J
âé ,ä íéøéùä øéù ,äîéîú(æð ÷"ñ)

נשמתן êéùìàיצתה î"ø J(åè ,ë úåîù)

נשמתן óåúéùיצתה ùé éëäå .ììë úåàéöî íåù àöîð ïéà ,'ä úåàéöî úøëä ìù äâéøãîá éëN J
93 à"ì ÷øô ,ìàøùé úøàôú ,ì"øäî J L?äðåùàøä äáéñä íò
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נשמתם åéäåיצתה åúîù íäî åéäå ;í÷æçì íéîùáä åìéòåä íäìå ,åùìçðù íäî åéäN J
à"ùøäî J Lúîà ïä úåùøãä ìëå .íäéøåçàì åøæçù íäî ùéå ;äéçú ìù ìèì íé÷å÷æ

נשמתן ùáãיצתה úåøòé J('é ùøã åø 'îò à"ç)

נשמתן åיצתה ,ä íéøéùä øéù ,äîéîú äøåú J Läøúé úåôéòå úåùéìçì éåðéë àåäN J(à"ì ÷"ñ)

מיל י"ב לאחוריהם חוזרין ישראל Lúåéäìהיו éåàø äéä êëù àìà ,ùçåîá äðååëä ïéàN J
åè ,ë úåîù ,äéøà øåâ ;93 à"ì ÷øô ,ìàøùé úøàôú ,ì"øäî J

מיל י"ב לאחוריהם חוזרין ישראל ïåéëהיו àìà ?úáùá äáøä êë ìë úëìì øúåî êéàN J
á åô÷åäùéåìä äãåäé ïá ÷çöé 'ø J Lãçà øöçá åéä ,ãåáë éððò(ì"øäî ìù åðúç àåä ÷çöé 'ø),

228 'îò ä"ëùú íéìùåøé 'ãäî ,åøúé ,àæø çðòô(æ"ñù úðùá äðåùàøì øôñä ñôãðå)áúë ïëå ;
âøáðèåø í"øäî ú"åù(ö"ù 'éñ ,ø"úë úðù ,áåáì)ç÷åøä áúë ïëå ;(çò÷ 'éñ)

מיל י"ב לאחוריהם חוזרין ישראל äøåúהיו äðúéð úáùáù íéãåî íìåëù ïåéë ò"öN Júáù)

(á"ò åô?ïéîåçú øåñéà ìò ïàë åøáò ãöéë ,àúééøåàã àåä ìéî á"é ïéîåçú í"áîøå ó"éøäìå
ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Läæì áåùéäå

ידודון" ידודון צבאות יג)"מלכי סח, "éëàìî(תהלים áåúë åìéàë ÷åñôä åùøã ïàë àøîâáN J
÷çöé 'ø J Lúøùä éëàìî øàùì íéëìî íä ìàéøáâå ìàëéî éë "àæø çðòô" êë ìò äðò ."úåàáö

,228 'îò ä"ëùú íéìùåøé 'ãäî ,åøúé ,àæø çðòô ,éåìä äãåäé ïá,ì"øäî ìù åðúç é"ò øáçúð)

(æ"ñù úðùá äðåùàøì øôñä ñôãðå

ידודון" ידודון צבאות יג)"מלכי סח, ידדון(תהלים אלא ידודון תקרי אל ,,úîàá àøå÷ J
'è à÷ñô ,úáù

בינינו? אשה לילוד מה עולם, של רבונו הקב"ה: לפני השרת מלאכי øéàîאמרו 'ø J
'á øîàî 'å øòù ,äðåîà êøã ,éàáâ ïá

בינינו? אשה לילוד ìòמה åúåôéãò äî ,øîåç éåùò íãàäù ïåéë :åäîú íéëàìîäN J
úøèî úøîåà úàæ "?íëéðéá ùé òøä øöé íåìë" äùî íäì äðòå ?éøîâì íééðçåø íäù íéëàìîä

úåùòì íëúìåëéá ïéà äæå ,òøä ìò øáâúé éøîåçäù àéä äøåúä("àñëá æåçà" ïìäì ïééò)äðéá J L
íéä úøéùì 'á ùåøã ,úàö úò ,'ì ùåøã ,íéúòì(âø óã)

בינינו? אשה לילוד áéמה óåñ ,úåãåñé ,íéäìà úéá ,è"éáîä J

בינינו? אשה לילוד êéùìàמה î"ø J Lùîî åôåâá äìò äùîN J(ç ,è úåîù)

בינינו? אשה לילוד íééçמה êøã ,äìåâä øàá óåñá ñôãðù 12 äøåúä ìò äùøã ,ì"øäî J
276(äá êôäå äá êôä ,ä"ô)J ;

בינינו? אשה לילוד ì"øäî,מה J Láéùäì íäì éåàø äéä êë àìà ìòåôá åáéùä íäù àìN J
71J72 ã"ë ÷øô óåñ ,ìàøùé úøàôúà"ò æé äøæ äãåáò ,úåòáâå íéøä ïéðòì úåôñåúä åáúëù åîëå)

(åðàù ãò ä"ã
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בינינו? אשה לילוד ä"ãמה ,à"ùøäî J Lìàøùé éðáì äøåú éøúñ úøéñî ãâð åâøè÷ íäN J
äæåðâ äãîç ä"ãå ,äùà ãåìéì äî

בינינו? אשה לילוד íéøôà,מה úåììåò J Lìàøùé éðáì äøåú éøúñ úøéñî ãâð åâøè÷ íäN J
íéëàìîä åáùçù øçàå ä"ã çé÷ øîàîá íù úåëéøàá øàáúðå ,æè÷ øîàîúðù ,éðæøá 'ãäî)

(âò÷ 'îò à"ç ,à"ðùú

בינינו? אשה לילוד öäמה äùîå ìàøùé éðáì äøåú éøúñ úøéñî ãâð åâøè÷ íäN Jåîöò úà âé
åòèù ïåéë ."?íëéðéá ùé òøä øöé íåìë" åà "?íéøöîì íúãøé íåìë" ìàùå ïéáî éúìáë
äðçîì ãøé ë"çà .íâåøè÷ å÷éñôä ,äøåúä úåìâð úìá÷ ìò ÷ø äùî úðååëù áåùçì íéëàìîä

çë óã à"ç ,ä"ö÷ú ,äáåù úáù ,øôåñ íúç úåùøã J Läøåúä éøúñ ìàøùéì ãîéìå

"בינינו"? אשה לילוד àâøãáמה ,åðéðéáì êðéá ãåîòì äùà ãåìé äëæ ãöéë :åðòè íéëàìîäN J
ì"ðä "íéúòì äðéá" íùá ,óñåé óðò J Léòöîà ìù

בינינו? אשה לילוד èöøמה 'îò á"ç ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J
:ãö÷ óã íãøèùîà 'ãäîá ;ãéø à÷ñô(ãåîéìä úìòî ,úåòåáù)

בינינו? אשה לילוד ùáãמה úåøòé J(å"è ùøã ,ãöøJâöø 'îò à"ç)

בינינו? אשה לילוד øñåîמה úåçéù ,õéáìàåîù íééç 'ø J(âì ,á"ç)

גנוזה ודם?חמדה לבשר ליתנה אתה מבקש ò"îøוכו' J Läøåú éøúñ úøéñîá øáåãîN J
å ÷øô ã"ç ,ïéã øå÷ç ,úåøîàî 'é ,åðàôî(à"ùøäî áúë ïëå :è÷ìîä úøòä)

דורו וארבעה ושבעים מאות תשע לך שגנוזה גנוזה העולםחמדה שנברא קודם Jת
úåøåã äøùò ãåòå ,çð ãò íãàî úåøåã äøùò úåçô ,íìåòä éðôì äðù íéôìà 'á äðëåî äøåúN
,úåøåã å"ë íéôìà éðùî úåëðì ùé éøä .íøîò ,úä÷ ,éåì úåøåãå ,úåáàä úåøåã 'âå ,íäøáà ãò

ä"îø 'éñ â"ç õ"áùú ú"åù J Lã"ò÷úú åøàùð

ותחסרהו וכו' תזכרנו כי אנוש ה)מאלהים"מעט"מה ח, åì(תהלים øåñîì øîåìëN J
à"ùøäî J Líéùéîçä øòù ÷ø øñçå ,äðéá éøòù è"î íäù ,äøåú éøúñ

פיהם בהבל ישרפוני àåäשמא íãà ïá ïë ïéàù äî .úåéøîåç ìù íâô àìì íäù øîåìëN J
à"ùøäî J Làèçá

שבפיהם בהבל ישרפוני שמא אני 27;מתיירא úøùä éëàìî úçéù ,÷åãö 'ø Jøä 'ãäî)

(177 'îò ,äëøá

תשובה להם וחזור כבודי בכסא è'אחוז ÷øô à"ç íéëåáð äøåî J

כבודי בכסא ìáàאחוז .ãåáëä àñë úçúî äáåöç åúîùð éë ,íéëàìîäî äìåòî íãàäN J
'á ùåøã ,úàö úò ,'ì ùåøã ,íéúòì äðéá J Lãáìá ãåáëä àñëì úçúî ÷ø íéàöîð íéëàìîä

íéä úøéùì(âø óã)

כבודי בכסא ìåàùאחוז éøáã J
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Eèô óã

שרויים? אתם העמים לבין לכם? למה תורה נשתעבדתם? לפרעה ירדתם? למצרים
ביניכם? יש הרע ìàיצר ?åìà úåàîâåãá øçáù íòèä äîN Jùéù äîá åàð÷úð íéëàìîä à

'ø J Làâøã éúåçð íä äæáå ,äøéçá çë àìì íðå÷ ïåöø íéöåø íîöò íäå ,äøéçáä çë íãàì
íåøîì äùî äìòù äòùá ä"ã ,á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà ,á÷òé

ביניכם? יש ומתן משא äîëçכלום êùî J(çé ,ë úåîù)

השרת) ביניכם?(מלאכי יש àøàåקנאה úùøôì äîã÷ä ,ééçá åðáø J

השרת) ביניכם?(מלאכי יש à"øâקנאה J(äàúéìú àøåãäî ä ,áë øáãîá)

השרת) ביניכם?(מלאכי יש éåìäקנאה úéá J(úåòåáù)åøúé 'ô óåñ ,

השרת) ביניכם?(מלאכי יש éøôקנאה ,ïäëä ÷åãö 'ø J Läô ìòáù äøåú úðéúð ìò åàðé÷N J
÷éãö(9 óã 'è úéùàøá)

השרת) ביניכם?(מלאכי יש ïéìåçáקנאה éøä ò"öN J(á"ò àö)éëàìî åéä á÷òé íìåñáù åøîà
äèî ìù åð÷åéãá íéìëúñîå 'åëå äìòî ìù åð÷åéãá íéìëúñîå íéìåò ,åá íéãøåéå íéìåò íéäìà

äàð÷ ïéà íîöò ïéáì íäéðéáù ì"öå ."äàð÷ úîçî" :é"ùø ùøôîå ,äéðåëñì åòáåíìåë ù"îë)

("äæì äæ úåùø íéðúåð íìåëå 'åëå íéáåäàáåéà ìò àøæò ïáà à"ø éøáã ïééòå .(å ,à)äéãòñ áøä íùá
ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Låéìò áéùäù äîå ïåàâ

דבר לו ומסר אוהב לו נעשה ואחד אחד כל מיד åéìà[המלאכים] íéáäåà íìåë åùòðN J
,íäéðéá éòöîà àåäå àñëì úçúî äùîå ,àñëä íéááåñ íäù ,úàæ äâéøãî ìà øáçúî ìëä éë

ãë ÷øô 74 ,ìàøùé úøàôú ,ì"øäî J Lìëä çë åì ùé éòöîàäå

העם על ויכפר הקטורת את ויתן דבר, לו מסר המות מלאך úåîäאף êàìî óàå"N J
úøàôú ,ì"øäî J Léòöîà úâøãá àåä éë ,äùîì ãâðúî äéä àì ,úåàéöîä ìà ãâðúî àåäù

ãë ÷øô 74 ,ìàøùé

הקטורת את éãö÷ויתן éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J(äøåú ìù äìîò óåñ 221 â"ç)

היכן תורה עולם, של רבונו לפניו: ואמר שטן בא הקב"ה מלפני משה שירד בשעה
17היא? äøåúä ìò äùøã ,ì"øäî J Låéðò äéäù éðôî à÷åã äùîì äðúéð äøåúäù ãîììN J

69 ,ìàøùé úøàôú ;"äìåâä øàá" óåñá ñôãð(âë ÷øô)óåñá ñôãð 204 ìåãâä úáùì äùøã ;
"çñô ìù äãâä"

היכן תורה עולם, של רבונו לפניו: ואמר שטן בא הקב"ה מלפני משה שירד בשעה
áöúהיא? øîàî ,íéøôà úåììåò J Låéðò äéäù éðôî à÷åã äùîì äðúéð äøåúäù ãîììN J

היכן תורה עולם, של רבונו לפניו: ואמר שטן בא הקב"ה מלפני משה שירד בשעה
úòáהיא? ìàøùéì äøåú øñî 'äù ïèùä òãé àì íåìë ,à"ùøäî ïëå úåôñåúä åù÷ä øáëN J

.äùòîì äëìä òáå÷ä àåä éî ìàùå êñëñì ïèù àá àìà .úå÷åçã íäéúåáåùúå ?äøåú ïúî
éîùá äúéäù éôë ÷ø àéä äøåúä íàäïéøãäðñ ìù ìëùä úòøëä éôì íâ åà ?éðåéòä ÷ìçá í
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"?àéä ïëéä" ìàù äæ ìòå ?éùòîä ÷ìçá íéâééñ øåæâìå úåð÷ú ï÷úìíéøáã úåëéøà íù ïééò ãåòå)

(äæáíéä ééà J L

עמרם בן אצל ø÷לך úî íøîò éë ,åéìò äèéìù úåîä êàìîì ïéàù éî ìù åðá øîåìëN J
ùçð ìù åéèòá(.æé àøúá øáá)à"ùøäî J L

תורה הקב"ה לי שנתן אני מה ÷ìáוכי ÷øå êà àìà ,åì ïéà øúñðä ãöäù äãåä øîåìëN J
à"ùøäî J Líéëàìîä åì åãåä çøëäá äæ ìòå .äìâðä ãöä úà

אתה? בדאי åúîùðמשה, åéæ ãöî ,íéé÷ìå ãåîìì äùîì øùôà øúñðä ãö íâù 'ä ïòèN J
à"ùøäî J Lãåáëä àñëá äæåçàä

אתה? בדאי íúðáäמשה, éôì äá åðùé íäù íãà éðáìå åì äøñîð äøåúäù ùéçëä äùîN J
('åëå äùî ãøéù äòùá :ìéçúîä øåáãá "íéä ééà" éøáã ìéòì ïééò)åðúòãá äìåòù äî ìëù ïòè àìà ,

éôì ìáà ,ø÷ù àì àåä úîàá ïëìå .ù"úé åðîî äàøéä êåúîå ,ä"á÷ä ìù åìåäéðá ÷ø àéä
íéä ééà J Låéøáãá éàãáë äàøð àåä úéèùôä äðáää

שמך על תיקרא עצמך? 10מיעטת 'à ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(á ,äøåú),ìàøùé úøàôú ;
71(ãë ÷øô)282 íééç êøã ;(úåéøáä úà çîùî ,å"ô)

שמך על תיקרא עצמך? äøåúäמיעטת úéìú àìà ,êîöòì äáåè ú÷æçä àìù ïåéëN J
à"ùøäî J Lêîù ìò äøåúä àø÷éú ïëì ,ä"á÷äá

לאותיות כתרים שקושר להקב"ה äìåâä,71מצא øàá ,ì"øäî J(ã øàá)

לאותיות כתרים שקושר להקב"ה Líéøúñðäמצא úåãåñì íéæîåø íäå ,íéðåéæäå íéâúä íäN J
à"ùøäî J

לאותיות כתרים שקושר להקב"ה ïøòèù,מצא äéøëæ óñåé áøä J Líéøáãáù ìùîðä äîN J
14J15 'îò ,ä ÷øô ,úåãâàä úåëåìäú

לעזרני לך æèהיה ,ãé øáãîá ,ééçá åðáø J

לעזרני לך äìòîהיה ìù àéìîôá äøåáâ íéôéñåî ìàøùé éëN J(âì à÷ñô ,à äáø äëéà ùøãî).
äìåòä úøåú ,à"îø J Lèåéãää ïî àéáäì äåöî ,äìòîìî çáæîì úãøåé ùàù ô"òàù åøîà ïëìå

á ÷øô ,â"ç

לעזרני לך à"ùøäîהיה J Läìòî ìù àéìîôá äøåáâå çë íéôéñåî íøåáéãá íé÷éãöäN J

משה בושש כי העם 149וירא ,ìàøùé úøàôú ,ì"øäî J(çî ÷øô)

משה בושש כי העם à"ùøäîוירא J Låøáòù íåé 'î ïåáùçá úåôñåúì é"ùø ïéá äî øåàéáN J

משה בושש כי העם áùוירא ,úîàá àøå÷ J'é à÷ñô ,ú(ùùåá éø÷ú ìà)

משה בושש כי העם êåøáוירא 'ø J Läë ,â íéèôåùá åîë "äùî ùåá" ì"ö äéä éëN J
êåøá øå÷î ,ïééèùôò(513 óã à"ç)
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העולם את וערבב שטן ìàøùé,בא úøàôú ,ì"øäî J(149 ç"î ÷øô)

העולם את וערבב שטן ÷íãåבא äéä äæå ä"ã ääâä å ,à ,íééçä ùôð ,ïé'æåìå íééç 'ø J
àèçä

העולם את וערבב שטן àבא ,áì úåîù ,äîéîú äøåú J Líäìù ïåéîãá íäì äàøäN J÷"ñ)

(ã

סיני הר חורב, הר חמד, הר גבנונים, הר בשן, הר אלהים, הר לו, נקראו שמות ששה
éðò úçðî J Läøåú ïúîá íé÷ô÷ôîä ãâð íéðååëîë úåîùä øåàéáN J("øðì êåøò" øáçîî)úùøô

'ô óã ,øáãîá

פארן, מדבר קדמות, מדבר קדש, מדבר צין, מדבר זה: למדבר לו יש שמות חמשה
שמו חורב הר סיני, àמדבר ,èé úåîù ,äîéîú äøåú J Lúåîùä éæîø øåàéáN J(æJâ ÷"ñ)

עליה ורבו פרו åëפארן, ,âé øáãîá ,äîéîú äøåú J(æè ÷"ñ)

Eá"ò èô óã

עליו לעכו"ם שנאה שירדה סיני, êôéäìמדבר ,åðúåà úåàðåù íìåòä úåîåàù åùåøéôN J
à ,á íéìäúì õáòé óñåé 'ø J Lé"ùøéô úåòîùîî

שנאה שירדה סיני, 80מדבר ,ìàøùé úøàôú ;45 'à úåãâà ,ì"øäî J(åë ÷øô)íùä úåøåáâ ;
98(âë ÷øô)

עליו לעכו"ם שנאה שירדה סיני, åäæåמדבר ,ìàøùéì íéàðåù íéåâä êìéàå æàî øîåìëN J
äðúéð àì éë äæ ùðåòá íðéà íéåâäå .íäì äðúéðù äøåúä úà íéîéé÷î íðéàù ìò íéîù ïî ùðåò
åáøñå íéåâì äøåú òéöä 'ä øùàëù íéåâä úà àåðùì äðååëä ïéàù äçëåä ãåòå .äøåú íäì
íù íâ éë ,äæ ùåøéôì çøëä ùéå !äô øáåãîë éðéñ øäá àìå ,ïøàôå øéòùá äéä äæ ,ìá÷ìî
.øåäð éâñ ïåùìá ì"æç ïàë åøáãå .äøåúä íåé÷ øñåç ìò ìàøùéì àáä ïáøåç ìò àåä "áøåç"

"éðéñ" íù ùøåãì "áøåç" íù ùøåãä ïéá ìãáää äîå(äàðù)éë ùéðòîä ãöî ùðåò ùé àìà ?
äàðù ìë éìáå ,÷æð àéáäì øáãä úìåâñ ãöî àáä ùðåò ùéå .åéô úà äøîîù éî úà "àðåù"

("áøåç" àø÷ð äæå)íéä ééà J L

שנאה שירדה סיני, åàמדבר åðúåà íéàðåù íà ,ì"ðä íéùåøéô 'áá íéè÷åðä ãåò àéáäN J
éç ìë éðéò J Líäì íéàðåù åðçðà

שנאה שירדה סיני, éãö÷מדבר éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J('ã ,ïåéñ ç"ø 27 ã"ç)

שמו חורב äìåâä,81הר øàá ,ì"øäî J(ã øàá)

שמו חורב éãö÷הר éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J('ã ,ïåéñ ç"ø 27 ã"ç)

שמו חורב íìåòäהר úåîåàì äáøåç äãøéN J(à"ò á æ"ò úëñî ì"æç éøáã ô"ò),äîéîú äøåúJ L
å ,âì úåîù('á ÷"ñ)



úáù úëñîá"ò èô óã417

שמו חורב ùøãîáהר åøîàN Jç ,àð) äáø úåîù)(äøåúä äðúéð åáù" :äæ íùì íòèä äî
øîàðù áøç úàø÷ðù(å ,èî÷ íéìäú)ùøåôî äæå .ì"ëò 'íãéá úåéôéô áøçå íðåøâá ìà úåîîåø'

íéìäú ùøãîá(ä"ì øåîæî úìéçú)úåëî úëñîá ùøåôîå ."êéúåîçìî íåçìà éðàå ,äøåúá ÷åñò"
(à"ò é)ùøåôîå ."äøåúä íé÷ñåò åéäù íéìùåøé éøòù ?äîçìîá åãîòéù åðéìâøì íøâ éî"

äëéà ùøãî úìéçúá(à äçéúô)è÷ìîä ì"ð J L"åùò éãé íéãéä" ïéà "á÷òé ìå÷ ìå÷ä" ãåò ìë éë

כשנים" חטאיכם יהיו יח)"אם א, óàðî(ישעיה øåçáäù ,åìéâ òáè éôì àèåç íãàä íàN J
åéúåðù òáè éôë àìù àèç íà ìáà .âìùë ïéáìéå äáåùúá ï÷úì åéìò ì÷é ,ãåáë ùøåã ï÷æäå

(ãåáë óãåø øåçáå ,óàðî ï÷æ)äëìä óåñ è"ô úáù ,éîìùåøé J Lãáìá øîöë àìà âìùë äéäé àì
â(äãòä ïáø÷ ù"ééò)

הסדורות כשנים ìàøùéîחטאיכם ÷ìñî 'äù ïåéë ,úåòéá÷áå äáøä íéàèåç íà åìéôàN J
46 'à úåãâà ,ì"øäî J Líäéúåðåò íéìçîð ,ïáàä áì

כשנים חטאיכם יהיו íéðùאם éúùë øáãä áùçì ìåëé 'äN J(íéðù ,íéáø èåòéî)øéáòî" æàå
"ïåùàø ïåùàø(äùìùì åòéâä àì íà)ìà àð åëì ä"ã óåñ ,à"ùøäî J Låðéáìé âìùë àìéîî æàå ,

åçéëåéå íëéúåáà

כשנים חטאיכם יהיו ìòאם úåù÷äì ùéå .íééåáéø úîçî íéðùì éåîéãä ùøéô à"ùøäîN J
àìà .äôé äìåò ìùîä ïéàå ,úéùàøá éîé úùù æàî íéðù ìù øçà êñ ùé øåãå øåã ìëá éë êë
ùåèé ,êåøò øãñ éôì äùòé åéúåðååò ï÷úîäù øîåìë ,"úåøåãñù" úìî ìò àéä äùâãää ø÷éò

úåì÷ä úà ë"çàå úåøåîçä úà äìéçú(úåì÷ä úà ÷ø äìéçú íéð÷úîù äáåùú éìòáî äîë âäðîë àìå).
íéä ééà J Läæ éàðú íéé÷ì åëæú íà øîåìë ,"íà" øîà ïëìå

כתולע" יאדימו אם וכו' כשנים חטאיכם יהיו יח)"אם א, éðôî(ישעיה êë åùøã ì"æçN J
éðò úçðî J L÷åñôá úåìéôëä("øðì êåøò" øáçîî)íéàèçä íà åðøîàù äîáå ä"ã ,íéøáã úùøô

íéèåð(â øåè àé÷ óã)

יהיו כצמר כתולע, יאדימו ואם ילבינו, כשלג כשנים חטאיכם יהיו ïåùàøאם éåîéãN J
ìòåô àåä éðù éåîéã ìáà .åá òâåðä úà íéãàî åðéàå íåãà åîöò àåä éðùä èåç ,ãîåò ìòåô àåä
,íéøçàì ì÷ì÷ àìå åîöò éðôá àèåçù éî ?ìùîðä àåä äî .íéøçàì íéãàî òìåúä ,àöåé

éä íà ìáà .âìùë ïáì úåéäì øåæçé äáåùúá áåùéùëáåùéùë ,íéøçàì àéèçäå òìåúë ä
ìàøùé 'ø ø"åîãà J L?íúåà ì÷ì÷ù íéøçà íúåà úà ï÷úé ãöéë éë ,øîöë ïáì ÷ø äéäé äáåùúá

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,ïéèàéùåä

שסדורות הללו כשנים חטאיכם יהיו à"øâאם J(àë ,àì éìùî)

בראשית ימי מששת ובאות שסדורות הללו כשנים חטאיכם יהיו ïäëä,אם ÷åãö 'ø J
,äî óåñ ,åì ,ãì ,âì ,äë óåñ ,àë 'éñ ,äìéì éñéñø øôñáå ;áðø ,áîø ,çëø ,÷ 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö

ãð ,çî(150 ,101 ,91 ,60 ,55 ,49 ,34 ,26 'îò)218 ,183 ,139 ,101 íéøîàî éèå÷ì ;

מאמרים, לקוטי ובספר 172 ,119 ,107 ,69 ,64 ,57 ,39 ,29 עמ' לילה, רסיסי ברכה, הר (ובמהד'

(182 ,141 ,87 ,38 עמ' וכו'; שמשון וענין טז, יב, ה, ס"ק
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158 עמ' ח"ג הירש, חיים הרב של הכהן", צדוק רבי לספרי השלם ב"המפתח עיין המלקט: (אמר

א ובחלק פעמים! ל"ב זה במאמר דן צדוק שר' מקורות ציוני "פריהביא לספרי רק מפתחות הביא (שם

נוספים) פעמים כ"ד 228 בעמ' הביא בלבד, צדיק"

פעמים ק"ב צדוק ר' בכתבי זה מיוחד ביטוי מצאנו אס. די.בי. מחשב בתוכנת

שסדורות הללו כשנים חטאיכם יהיו àìאם ìáà ,àèçä éøçà ÷ø êë áåùçì ùéN J
éøô ,÷åãö 'ø J Läùòîä éðôì äìéçúëìî234 à à÷ñô ,áà ç"ø ã"ç ;à"é éòñî 229 ã"ç ÷éãö

בראשית ימי מששת ובאות שסדורות הללו כשנים חטאיכם יהיו ïéðòאם äîN J
,íìåòä úàéøá éðôì "åøáùðù íéìë" úîçî íãàá íé÷áãðä úåðåò ùé àìà ?ïàëì "úåøåãñ"
ìò àéáî éèøôä íãàäù úåðåò ùéå ;íúð÷úì íéáåè íéùòîå äøåúá íé÷ñåò äðù íéôìà úùùå
éðù âåñ ìáà .âìùë ïáìì êôäð ïåùàøä âåñ .ïàë øáåãî íäéìò àìå ,úéùôç äøéçá é"ò åîöò

òãéåäé ïá J Løîöë ÷ø äùòðå ìåãâ úååéò àåä

ילבינו 45,46כשנים 'à úåãâà ,ì"øäî J

ילבינו éãö÷כשנים éøô ;45 íéøôåñ éøáã ,÷åãö 'ø J(â ,úéùàøá 4 à"ç),101 ,íéøîàî éèå÷ì ;
218

די.בי. מחשב בתוכנת בסופו). 182 עמ' מאמרים, לקוטי ;271 סופרים, דברי ברכה: הר (במהד'

פעמים קי"ב צדוק ר' בכתבי זה מיוחד ביטוי מצאנו אס.

ונווכחה" נא יח)"לכו א, 206(ישעיה ,77J78 ìàøùé çöð ,ì"øäî J(åð ,âé íé÷øô)

ונווכחה" נא ùáã"לכו úåøòé J('à ùøã ç óã ,á"ç)

ונווכחה" נא יח)"לכו א, אתכם(ישעיה ויוכיחו אבותיכם אצל נא לכו éëוכו' ò"öN J
?äçëåú ïåùì àåäù åùøã ì"æçå .úîàä øåøéáá çåëéå ïåùì àåäå ,ìòôð ïåùìá äìîä ÷åñôá

íéä ééà J Läæì áåùééäå

אבינו אתה äëכי â"ç ,éç ìë íà ,úåøîàî 'é J

אבינו אתה äáåùúכי úáùì 'å ùåøã ,äðùä úáåùú ,ã ùåøã ,íéúòì äðéá J(áì óã)

יכירנו" לא וישראל ידענו לא çöé÷"אברהם à÷åãù íòèå .ìàøùé ìò åøâðñ àìù íòèN J
äì ,èëJçë íé÷øô â"ç ,éç ìë íà ,úåøîàî 'é J Løâðñîä àåä

יכירנו" לא וישראל ידענו לא ø÷"אברהם äæ ,ìàøùéì äìçúä íäù ô"òà úåáàä éëN J
äæ øáãå" .ù"úé åá íé÷áã íä éë ,ù"úé äðåùàøä äìéòä ïî íä ìàøùé úìçúä ìáà .úö÷îá
ìàøùé çöð ,ì"øäî J L"ãåøéô íåù éìáå éòöîà éìá åá íé÷áã íäå ...ìàøùéî àèçä ÷åìéñ àåä

åð ÷øô 206J207(äøéù íéøîåà íéëàìîä ïéàå ä"ã àö óã ïéìåç ìò 110 'ã úåãâà ò"ò)

אבינו אתה 76כי ìàøùé çöð ,ì"øäî J(âé ÷øô)46 'à úåãâà ;
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יכירנו" לא וישראל ידענו לא ãñç"אברהם êøãá íéîçø ù÷áì àìù íé÷éãöä êøãî éëN J
åéùëò íúéà äùòéù 'äî åù÷á ìàøùéå .á"äåòì íúåëæìå æ"äåòá íäéúåðåò ÷øîì éãë ,æ"äåòá

à"ùøäî J Lá"äåò úãîë

יכירנו" לא וישראל ידענו לא åãîìé"אברהם á÷òé àìå íäøáà àì éë ïéáäì øùôà ãöéëN J
åî÷ øîàî ,íéøôà úåììåò J Läæì áåùéäå ?ìàøùé ìò úåëæ

אבינו אתה òכי óã ,íòåð éëøã J

מעולם גואלנו אבינו ה' אתה יכירנו, לא וישראל ידענו לא אברהם כי אבינו, אתה "כי
טז)שמך" סג, íâå(ישעיה ."åðéáà" úìî äøëæåä á÷òéá àìå íäøáàá àì éë äæ ÷åñô åùøãN J

ã"áà ,á÷òé 'ø J Lïäéìò úåáåùúäå úåìàù äðåîù ãåòå .÷çöé ìù åîù ìò âìã àø÷îäù äåîú
á÷òéì úîà ,àñéì

לי חטאו ìàøùéבניך çöð ,ì"øäî J(âé ÷øô)

שמך קדושת על íäéúåðåòימחו àð äçîé àìà ,íîöò ìàøùéì åçîé øîåì íäøáà ïåéë àìN J
ãâðúä ä"á÷äå .ä"á÷ä ìù åîù ùåã÷ ìò úåîì íéðëåî ìàøùéáù íéúåçôä åìéôàù úåëæá
,íéúòì äðéá J Líîöò ìàøùé úééçî íâ äúåòîùîá äìéìç ùéù éðôî íäøáà ìù åæ äáåùúì

áé÷Jàé÷ 'îò à"ç ,âé ùåøã

שמך קדושת על íäéúåðåòימחו àð äçîé àìà ,íîöò ìàøùéì åçîé øîåì íäøáà ïåéë àìN J
,íéðéò çúô ,à"ãéç J L"?äìà ìù íäéäåìà àð äéà" íéåâä åøîàé ìáì 'ä ìù åîù úùåã÷ ïòîì

"ïéìçåð ùé" íùá("úéøáä úåçåì éðù" øôñ øáçî ìù åéçà)

שמך קדושת על çúôùימחו ïéã úéá àìà .ìàøùéì åçîé øîåì íäøáà ïåéë àìN Jíìåë å
íâ ,úåëæì ïåãé á÷òé íàå .åúåîë åâäðé á÷òéå ÷çöé éë áùçå .ãéî ïåãéðä úà ïéøèåô ,äáåçì
øèò ïá íééç 'ø íùá ,ïéòä úéàøî ,à"ãéç J Líéëæîì áåø åéäéå úåëæì ïòèéå åá øåæçé íäøáà

(íééçä øåà)

שמך קדושת על íùä"ימחו úåøåáâ" ïééò J Lúåòùø äùåò àåðùì íé÷éãö ìù íëøã éëN J
ç ÷øô óåñ 52 ,ì"øäîì

שמך קדושת על ìàøùéימחו ìàøùé çöð ,ì"øäî J L"àèçä àðåù òùåä äéä êë ìë"N J
(á"ëô úìéçú)

שמך קדושת על äòøìימחו úåòîùî äá ùé åæ ïåùìN J(ìàøùé úà úåçîì)äáåèì åàúåçîì)

(àèçä úàà"ùøäî J Líäéøáã 'ä äçã ,íúðååëá ÷ôñ ùéù ïåéëå

שמך קדושת על íàימחו ,úåøîàî 'é ,åðàôî ò"îø J Lêîù ùåãé÷ ïòîì íäéúåðåò åçîéN J
å"ì à÷ñô ,34 íéøôåñ éøáã ,÷åãö 'ø ;äì ÷øô â"ç ,éç ìë(257 'îò ,äëøá øä 'ãäîáå)

שמך קדושת על éãö÷ימחו éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø Jç ÷ìç)(æ"è ïðçúàå 35 éùéî,íéùåã÷ ìàøùé ,
84(99 'îò ,äëøá øä 'ãäîáå)

שמך קדושת על àøéåימחו 'ô úìéçúå ,â"é ùåøã ,éåìä úéá J
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שמך קדושת על ÷çåðé,ימחו ïåùì åðååëúä íä àìà ?êë åøîàé íìåòä úåáà ãöéë ò"öN J
"äéô äúçîå äìëà" åîë(ë ,ì éìùî)ïåùìä øéúñäì åðååéë úåáàä .úåðåòä äçîéå çð÷é øîåìë

äðòèá åàá àì éë ä"á÷ä ìöà íðåùì äáøò àì ìáà .íéâøè÷îä íéëàìîä åâøè÷é àìù éãë
òãéåäé ïá J Líúìöäì

עצה בדרדקי ולא טעמא בסבי àøèåæìלא ïðéåä ãë ä"ã á"ò áö àî÷ àáá ìò ,ìåàù éøáã J

אבינו 85יצחק íéùåã÷ ìàøùé ,÷åãö 'ø J(99J101 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

אבינו 55יצחק ã"ç ,åäéìàî áúëî ,øìñã à"ø J

ענשת דלא עשרים ïðåàåדל øò åúî äî íåùî ò"öN J(éJæ ,çì úéùàøá)ïáî íéúåçô åéä éøäå
ì"æù àéöåî ìò òåá÷ä ïéã øæâ ìáà ,íéøùò éðôì ïã åðéà äìòî ìù ïéã úéá àìà ?íéøùò
úéùàøá ,äéøà øåâ ,ì"øäî J Låúî ïëì .ïéã úéá ìù ïåéã íéëéøö àì êëì ,íéîù éãéá åúúéîù

áì ,ä(çé÷Jæé÷ 'îò ,ä à÷ñô óåñ ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî)

ענשת דלא עשרים ïðåàåדל øò åúî äî íåùî ò"öN J(éJæ ,çì úéùàøá)ïáî íéúåçô åéä éøäå
ãåòå .ùðòð ë"â ,àåä äðáä øá íà ïëìå ,ïè÷ä ìù åúòã éôì òéâî íéîù ïî ùðåò àìà ?íéøùò
äìòîå íéøùò ïáî äðåî æà ,ãçé äîåàä ìë ìò úéììë äøéæâ ùéùë åøîàð ì"æç éøáã :äáåùú

(øáãîä éãå÷ô åîë)àîøàô 'äî ,íéãéñç øôñ J Läæ éðôì íâ íéùéðòî éèøô íãà àèçá ìáààáä)

(íäøáà úðùî ùåøéô íòæè à÷ñô

ענשת דלא עשרים ððéàדל íéøùòî úåçôN Jìò ùðòð ìáà ,äæ ìåâìâá åéúåðåò ìò ùðòð å
?ïééåä äî éðôî íéîìéà" à"ò ë íéøãð ô"ò àåä åæ àøáñì øå÷îä .íãå÷ä ìåâìâá àèçù äî
äåîú äæå .àåää âååéæäî íéãìåðä úåãìååä ìò øáåãîù úåôñåúä åùøéôå "?ïééåä äî éðôî ïéùøç
úòëå ,íãå÷ä ìåâìâá øáãä åúåà åùò úåãìååäù øáãä ùåøéô àìà "?ãâðéî ãåâéæå àèç äéáåè"
ïå÷éú óåñ ,øäæ éðå÷éú ìò à"øâä øåàéáá æîøð äæ øáãå .äéäù äî ìò ùðåòë íäéîåîá åìâìâúð
L"äàîã÷ àìåâìâá åéùòî éôì àðééðú àìåâìâá íãàì óåâ íéðúåð ïëå" :ì"æå àã ìë íòå ä"ã ,ã"é

è÷ìîä ì"ð J

עלייהו ענשת דלא עשרים èîדל éñ ,éáö íëç ú"åù J

עלייהו ענשת דלא עשרים ÷ãñדל 'éñ ã"åé àðéðú äãåäéá òãåð ú"åù J

עלייהו ענשת דלא עשרים øåàîדל ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Läæ àùåðá óé÷î øåøéáN J
ìàøùé(ì÷Jæë÷ 'îò)

דלילוותא כ"ה úåìâä,דל ìù úåøöì åúðååë àìà ?íéàèåç íãà éðá ïéà äìéìá íåìë ò"öN J
àáåî ,íéøùé çøåà J Lúåëæ íäì ùé ïëìå àåèçì ìàøùéì úîøåâä äáéñä àéäå .äìéìì úìùîðä

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á

דלילוותא כ"ה "äéäåדל ,æà úåðåò øúåé ùé äáøãà ?íéàèåç íãà éðá ïéà äìéìá íåìë ò"öN J
ìë úà åéìò øéòùä àùðå" ,à"èñá øìå÷ä úà åìúéù ÷çöé ù÷éá àìà ."íäéùòî êùçîá

òãéåäé ïá J L"íúåðåò
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עלי פלגא עלך íãàפלגא ïéáù íéàèçå ;úåçîì 'ä ìò åéäé ,íå÷îä ïéáì íðéáù íéàèçN J
äçîé ÷çöé ,åøáçì(åéøåñéá)à"ùøäî J L

עלי פלגא עלך ùáãפלגא úåøòé J('à ùøã â óã ,á"ç)

עלי פלגא עלך øåàùפלגא ?áëòî éî .íéîùáù åðéáà ïåöø úåùòì åððåöø" ìàøùé åøîàN J
äñéòáù(òøä øöé)úåéëìî ãåáòéùå(.æé úåëøá)'ä ãöî éöç íä ìàøùé éàèç ,÷çöé ïòè ïëìå

ïëìå .úåéëìî ãåáòéùì íøåâä åùò úà ãéìåäù ÷çöé ãöî éöçå ,òøä øöé úúñä íäì àøáù
ãî÷ óã à"ç ,è"ñøú øãà 'æ ,øôåñ íúç úåùøãJ Lêìò àâìôå éìò àâìô

עלי פלגא עלך çöé÷פלגא ãçô J('ç øîàî íéøåô ,øðèåä é"ø)

בעינייהו הקב"ה יצחק להו íéøôåñומחוי éøáã ;äö÷ 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,ïäëä ÷åãö 'ø J
âì à÷ñô ,27(247 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

בעינייהו הקב"ה יצחק להו äàáומחוי æ"éò ,úåéãéîúá 'ä úçâùä úåàøì íãîìî ÷çöéN J
àøéâ à÷ñô íéèôùî 99 á"ç ÷éãö éøô J Lùåçá ä

ברזל של בשלשלאות לרדת יעקב היה 62ראוי ,íùä úåøåáâ ,ì"øäî J(àé ÷øô)

ברזל של בשלשלאות לרדת יעקב היה úãøìראוי á÷òé éåàø äéä àèç äæéà éðôî ò"öN J
äéä 'åëå "êòøæ äéäé øâ éë òãú òåãé" äúéä äøéæâäù ïåéë àìà ?ìæøá ìù úåàìùìùá íéøöîì
ìò 'ä úçâùäá ÷ø á"åéëå äîççìî éåáù åîë ,äééôëá ÷ø ìàøùé õøàî àöéù òáèä êøãá

åéãéñç(àð ÷øô óåñ â"ç ,íéëåáð äøåîá í"áîø éøáãë)è÷ìîä ì"ð J Lãåáë ìù êøãá äùòøôñáå)

(øçà ïôåàá äðò "éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,"÷çöé éðéò"

אוכיל" אליו ד)"ואט יא, åçø÷(הושע úö÷ àéäù íå÷îä ìà úëìì êéùîú äøôäù éãëN J
óñåé àéáäì ,êôéäì àìå ;óñåé ìà á÷òé úà àéáä 'ä ïë .ìåòä äéìò íéèî ,ìëåàä ìá÷ì ,äðîî

íãà éìáçá ä"ã óåñ ,à"ùøäî J Lá÷òéì

Eáö óã

אמות עשר לויים של áåëéòגובהן àìåìéà ,úåéäì éåàøä úîçî éðçåø øåéö åøáã ì"æçN J
äìåâä øàá ,ì"øäî J Lóåâä øîåçå òáèä(ä øàá)øåáâ ;è"ö óãúåãâà ;ç"éô úìéçú ,íùä úå

àøååëã àöéù âò óã àøúá àáá 93 'â

אמות עשר משה של 81קומתו íùä úåøåáâ ;46 'à úåãâà ,ì"øäî J(çé ÷øô);

אמות עשר משה של äìקומתו ,àë øáãîá ,äéøà øåâ ,ì"øäî J Léðåéòø øåàéáN Jïåëî 'ãäî)

(çðùJæðù 'îò ,âì à÷ñô óåñ ,íéìùåøé

אמות עשר משה של éקומתו ,á úåîù ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J

ועשיר גיבור חכם, על úåáàרק ,äðùîä ùåøéôì åìù äîã÷ä ìù éòéáù ÷øô ,í"áîø J
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ועשיר גיבור חכם, על úåãâàשכינה ,ì"øäî J Líìù àåäù íãà ìò ÷ø ìåçú äðéëùä éëN J
46 'à

עשיר גבור, חכם, על שורה åéøáãåשכינה äéåæá ïëñîä úîëçå" éë ,øéùò äéäéù êøåöäN J
"íéòîùð íðéà(æè ,è úìä÷)'â ùåøã ,ï"øä úåùøã J L

עשיר גבור, חכם, על שורה úåãâàשכינה ,ì"øäî J Løñç íå÷î ìò äøåù äðéëùä ïéà éëN J
12 'á

עשיר גבור, חכם, על שורה íéøãðשכינה ìò à"ùøäî J Líìåòä úåîëçá äðååëä ,íëçN J
à"ò çì

עשיר גבור, חכם, על שורה é"øשכינה ïåéìâ J L"úåòéá÷á äøåù" ù"àøä áúëù äî ìòN J
ïéãîò

עשיר גיבור, חכם, על אלא שורה השכינה קומהאין åôéñåäובעל úáù úëñîá ïàëN J
íéøãð úëñîá äîåã äîéùøá ìáà "äîå÷ ìòá"(à"ò çì)úðåëú åôéñåä íùå ?"äîå÷ ìòá" øñç

.åìà úåìàù éúùì áåùééäå ?äøñç àéä ïàëå "åéðò"äîî êôåäî úåðåëúä øãñ òåãî ìò äðò àìå)

(íù áåúëùåäéìà ïéò J Lîâä óã ìò ïåéìâá ,÷éô äéòùé 'ø øáëå)(êë ìò ìàù àø

קומה ובעל עשיר גבור, חכם, על אלא שורה השכינה ìëáאין äàåáðá êøåöä äîN J
àèéùô åììä úåãîä ììë åì ïéà íàå .åéðò äéäéù êéøöù ç"ì íéøãðá åøîà àìà ?åìàä úåãîä

òãéåäé ïá J Lúçáåùî åìù äåðò æà ,åìà ìë åì ùéù ïåéë ìáà ?äàâúé äîá

עשיר גיבור, חכם, על אלא שורה השכינה ÷æòאין 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,ïäëä ÷åãö 'ø J

עשיר גבור, חכם, על אלא שורה השכינה äàåáðאין ìáà ,úåòéá÷á äàøùä ìò øáåãîN J
â ,áé øáãîá ,äîéîú äøåú J Låìàä úåãîä éìá íâ àéä úåòéá÷á àì(á ÷"ñ)

קומה ובעל עשיר גבור, חכם, על אלא שורה השכינה øùåòåאין äøåáâ éðôî àì éàãåN J
ìë éøäù åéðò äéäéù ùåãéç ïéà ,éðò åà ùìç àåäù éîå .äåðò éðôî äëåæ àìà äàåáðì äëæé
ë"ôòàå ,åøùåò úîçî åà åúøåáâ úîçî åúåà íéãáëî úåéøáä íà ìáà .åúåúéçðá øéëî øåáéöä
ïåùàøä ùåøéôä â ,áé øáãîá ,äëøá úôñåú ;åäéìà ïéò J Lúîàá åéðò àåä éøä ,äåðòá âäåð àåä

68 'îò ,íéøãð 'ñî ãåîìúá ä"ã ,"åðò äùî ùéàäå" à÷ñôì

עשיר גבור, חכם, על אלא שורה השכינה èôùîìאין íéðéò J(.çì íéøãð ìò)

עשיר גיבור, חכם, על אלא שורה השכינה à"òאין çì íéøãðá äìéá÷î àøîâá ò"öN J
ïéà" àåä ì"æç ïåðâñä"á÷ä" åøîà ïàëå 'åëå øåáâ ìò àìà åúðéëù äøùîäðéëùJ L?äîöò "
÷éô äéòùé 'ø ïåéìâ

קומה íéãâîובעלי ,ñéåå ìàåé ãåã áøä J Läîå÷ éìòáì ì"æç åçáùù çáù ìù äîéùøN J
õåâ àìå êåøà àì ä"ã á"ò àì úåëøá ìò ,íéùãç
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Eãö óã

עצמו את נושא ééçáחי åðáø J(æé ,áì úåîù)

עצמו את נושא è"éô;חי óåñ 89 íùä úåøåáâ ,ì"øäî J Léç áùçð åúòåðú úåì÷ úîçîN J
áåè ïéò áéúð 213 á"ç ,íìåò úåáéúð

תלתא ורהיט עילויה מלכא דרתח פרדשכא דההוא ליה. דנקיט הוא רוחא רמות התם
בכרעיה ïééòåפרסי ;úåéç õ"øäî ïåéìâ J Làîæåâ àåä "éñøô àúìú" éåèéáä úåîå÷î äáøäáN J

"ìàøùé øåàî" ,óñåé äéãáåò 'ø ìù íéøåøéá åéìò(ïàë)

Eåö óã

âøäð.מקושש úáù ììçîä éë øäæéì ìàøùé åòãéù éãë úáù ììç àåä ,ïúðåé íåâøú ô"òN J
ðéã ïëìå áìáù íéøáã åòãé àì íéãòäù àìà .øåèô äéä ,äîöò äëàìîä íùì àì ïåéëù ïåéëåå
à"ò èé÷ àøúá àáá ìò à"ùøäî J Låéøçà åéðá ùéðòäì ïéàù òéãåäì úåðáä åöøå .äúéîì åúåà

ùùå÷î úùøô äéåàøå ä"ã

âמקושש ,æë øáãîá ,äéøà øåâ ,ì"øäî J

øéîâמקושש àì äåù äøéæâ ä"ã ,òãéåäé ïá J

צלפחד זהו äîéîúמקושש äøåú J L"øáãîá" úøúåéîë úéàøðä äìîä éðôî êë åùøãN J
áì ,åè øáãîá(èö ÷"ñ)

גמיר לא שוה גזירה שוה? גזירה גמר והא וכו' צלפחד זהו éáøמקושש íà øåøéáN J
øîà ÷øå ,ùãéç àåäù äùøã åæù åà ,äåù äøéæâ åéúåáøî ìáé÷ù äî ô"ò åéøáã øîà àáé÷ò
'ø ïåàâä J Läæá åáúëù äî à"ãéçäå åèðéô é"ø éøáãá ïåéãå .àúëîñà ïåùìá "äåù äøéæâ"

ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò

הדין את ליתן עתיד אתה כך ובין כך ø"àבין ä"ã à"ò èé÷ àøúá àáá ìò òãéåäé ïá J
à÷ãç

המעפילים à"ùøäîמן J L?ì"æç úàæ åòãé ïëéäîN J

המעפילים úîàמן úôù J

המעפילים øùàëמן íâ àìà ?åîù äøéúñä äøåúä øùàë åðåì÷ äìâî àåä äæá íâ éøä ò"öN J
.åéáà éãòìáî íééç åì ïéàù ïòåèå úàöì áøñî ïáä øùàë äìòî ùé ,åúéáî åðá úà ùøâî áàä

íçìäì åëìä øùàëéãòìáî íééúîà íééç íäì ïéàù 'äì åðòèå é"à ùåáéë ìò ùôð úåøéñîá
íéîù íùì äøéáòë äæ éøä ,ù"úé åúà øù÷ä(á"ò é úåéøåä)åäéìà ïéò J Lêë ìë íâô äæá ïéàå

המעפילים éðôùמן ì"öå ?åîù äøéúñä äøåúä øùàë åðåì÷ äìâî àåä äæá íâ éøä ò"öN J
å à÷ñô à"éô úáù ,äéà ïéò J Lêë ìë ìåãâ íîâô ïéà ,ùãå÷ä õøà íò íøù÷ úåùâøúä

בעלמא לנזיפה à"ùøäîההוא J Làèçá äçúô àéä éë ,øúåé äùðòð íéøîN J
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Eæö óã

לי יאמינו לא úééùòוהן àìì àéáð àåäù åá åðéîàé àìù åúðååë éøäå ,äùî ùðòð òåãîN J
íéøùëá ãùåçä ä"ã à"ùøäî J L?íéúôåîä

לי יאמינו לא åðéîàéוהן àì ïäå" ïåùì øîàùë àìà ?ùåùçì øúåî éøäå ,äùî ùðòð òåãîN J
"úåîì êéîé åáø÷ ïä" ïåùìä äúåàá ùðòðù åøîà ïëìå .÷ôñ àìå éàãå òîùî "éì,àì íéøáã)

(ãéíéä ééà J L

מטה הפיכת של מופת שיעשה ואמר אותו העניש הקב"ה כאשר כי לזה וראיה המלקט: (אמר

האות לקול והאמינו הראשון האות לקול ישמעו ולא לך יאמינו לא אם "והיה ואמר המשיך לנחש,

ח)האחרון" ד, ולמה(שמות השני. המופת גם לעשות הצטרך משה ואמנם עתידות, יודע הקב"ה והרי .

ספק) בלשון רק לדבר, יש כיצד אותו לימד אלא יאמינו"? לא אם "והיה ספק בלשון הקב"ה לו אמר

מאמינים בני æëøמאמינים 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,ïäëä ÷åãö 'ø J

מאמינים בני úîàמאמינים úôù J

מאמיניםוג בני מאמינים הן לו אמר ישראל, דמהימני קוב"ה קמי äôéñåäליא òåãîN J
à ,ã úåîù ,äîéîú äøåú J L?"ä"áå÷ éî÷ àéìâå" ïåùì àøîâä(à ÷"ñ)

להאמין סופך אין æואתה ,ã úåîù ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J

בגופו לוקה בכשרים 84החושד óã ã ÷øô à"ç äáåùúä øåáéç ,éøéàîä J

בגופו לוקה בכשרים ìòהחושד ïáàä úøæåç çåðì íå÷î äì ïéà íà ,øé÷ä ìà ïáà ÷øåæäN J
25 äìåâä øàá ,ì"øäî J L÷øåæä ùàø(á øàá);46 'à úåãâà ;

בגופו לוקה בכשרים åéìòהחושד êôäéú äáùçîä ,ïéãë àìù äáùçî øçà ìò áùåçä éëN J
èé ,èé íéøáã ,äéøà øåâ ,ì"øäî J Läá ä÷ìð úåéäì åîöò(àéùJéù 'îò ,àé à÷ñô ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî)

בגופו לוקה בכשרים íéãéñç,החושד øôñ J Läôá úåàèáì øåñàå ,äáùçîá ãåùçì øúåîN J
ç"ôøúú 'éñ

בגופו לוקה בכשרים ø÷éהחושד éìë J(ãé ,àì íéøáã ;ä ,æé øáãîá)

הבא עוד ה' לו "ויאמר דכתיב דלקה? בחיקך"נאממאי ו)ידך ד, ãåîéìäN(שמות J
ïéà ,åúéà øáéã 'äù íòì çéëåäì ãöéë åì úåðòì ÷ø íà éë ."àð" úìî 'ä óéñåäù äîî àåä
L"àð" úìî óéñåäå øñåî åá 'ä âäð ,åàèç ìò åáéàëäìå åúåà øñééì àá íà ìáà ."àð" ìà êøåö

íéä ééà J

לבוא ממהרת טובה 46;מדה 'à úåãâà ,ì"øäî J Läø÷îá àìå ,íöòá àéä äáåè äãî éëN J
111 íùä úåøåáâ(æë ÷øô)

לבוא ממהרת טובה à"ùøäîמדה J L÷éãöá øáåãî øùàë äæN J
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לבוא ממהרת טובה áåùéמדה àîù 'ä äôöî éë ,àåáì ääúùî úåðòøåôáù íòèäN J
à ,ã úåîù ,äîéîú äøåú J Läáåùúá(â ÷"ñ)

אהרן מטה מטותםויבלע íéðéðúאת òìåá äèîä äéä íà äáøãà "á÷òé ïåéò" äù÷äN J
"íéàåìéîä ìéà" äæá õøéúù äîå ?ãáìá úåèî úòéìáî ìåãâ øúåé ñð äéä ,íééçúåîù úùøô)

(á"ò çë óãìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J L

נס בתוך æ,נס úåîù ,äîéîú äøåú ;é"ùø J Läèî òìá äèî àìà ,äèî òìá ùçðä àì éëN J
áé(â ÷"ñ)

נס בתוך à"ùøäîנס J Läæ éðôî äáòúð àì àåä õò òìá õòäù úåøîìù åøåàéáN Jìò ïééòå)

("íéä ééà" úâùä êë

המלאכות ל"ט éúòîä÷מספר ì"ðå .á"ä æ"ô úáù éîìùåøéì "íéðôä äàøî"á ïåáùç ïééòN J
ú ïåáùçì óøöì ïéà :ïìäìãëäøåúá íòô 41 ùéå .øçà íöò íùì êîñðë "úëàìî" úáé

"úåëàìî" "äëàìî"(ãøôðë)ïäî íéðùù ïåéëå .("êúëàìî ìë úéùòå" ,"äëàìî ìë äùòú àì")åìôëð
"øåëæ" åøîàð éøäù 2 ïåáùçäî ãéøåäì ùé ïëì ,ïðçúàå úùøôáå åøúé úùøôá úåøáãä úøùòá

L.39 åøúåð éøäå ,úçà úáá ø"åîùå

המלאכות ל"ט ìàððçמספר åðáø ïééòN J(.èî úáù)ï"áàøäì "øæòä ïáà" øôñ ïëåøæòéìà 'ø)

(àöðâîî ïúð ø"ááåè íåé úåôñåúì øçà øåàéá ïëå(æ ÷øô úáù)úëñî óåñá "íéðéò äôé" åéìò åù÷äå)

(á"ä æ"ô úáù ,éîìùåøéä ìò "ïáø÷ä éøééù"å "íéðôä äàøî"å ,úáù÷ø úåðîì òéöä "íééðéò äôé"å .
Läòéãéä 'ä íò "äëàìîä" âùåî

המלאכות ל"ט øâøáîáמספר äîìù áøä ìù åðåáùç úëéøò ïééòN J,æåîú ,"ïééòîä" úò áúëá)

(êìéàå 45 'îò ,ä"ðùú.äéúåéèð ìëá äøåúá "äëàìî" éùøù 65 äðåî íùíéðåù íéðôåà áúë íù)

(åéøáãë àìù éúøãñ ïìäìå ,è"ì ïåáùçì òéâäìòô òáù :ïìäìãë 26 íðéðîî úåëðì ùé .ïéàù íéî
ùîî äëàìî úééùò ïúåòîùîá(ãé ,âì çìùéå)(æ ,áë íéèôùî)(é ,áë)(ãë ,æ àø÷éå)(áì ,àé éðéîù)

(çî ,âé òéøæú)(àð ,âé):áåè íåé ìù úåëàìîá øáåãîù íòô øùò äòáøà ïåáùçäî úåëðì ùé ïëå .
"åùòú àì äãåáò úëàìî ìë"(äéöðãøå÷ðå÷ ïééò).íéøåôëä íåé úåëàìî ïéðòì ùé íòô ùîç ãåòå .

Líòô 39 åøúåð

בון רבי בי יוסי ר' דברי ע"פ אחר חשבון במברגר שלמה הרב מציע שם)[עוד המונה(בירושלמי

בהקמת שנאמרו "מלאכה" פעם 23 הוא ופירוטם במשכן: שנאמרו ו"מלאכה" "עבודה" פעם ל"ט

הקמת בעת גם לשמור שיש שבת שמירת לענין "מלאכה" פעם חמש ועוד שמות, בספר המשכן

כדלהלן: המשכן, הקמת לענין "עבודה" מלת שמות בספר פעם עשרה אחת ועוד יט)המשכן. (כז,

טז) כא)(ל, כד)(לה, א)(לה, ג)(לו, ה)(לו, כא)(לו, לב)(לח, מ)(לט, מב)(לט, 39](לט, הכל בסך הרי

אחת"(הביטוי) חסר éãö÷"ארבעים éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J(122 'á áùéå)

Eçö óã

קאמרת שפיר éãö÷משה éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J('à íéì÷ù 110 á"ç)
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קאמרת שפיר øáãמשה áçøä èé ,èé úåîù ,øáã ÷îòä ,á"éöð J

Eèö óã

ברקיע ככוכבים בלולאות קרסים úéååäîנראים äìòîì àéä ïëùîä úìòî éë åðãîììN J
46 'à úåãâà ,ì"øäî J Líìåòä

ברקיע ככוכבים בלולאות הקרסים êëåנראין ,íåìùå úåãçà ìù ìîñ íéáëåëä éëN J
éùéìùä êøãä ä"ã ,ãë øîàî ,íéøôà úåììåò J Lúåòéøéä øáçì åàá íéñø÷äúðù ,éðæøá 'ãäî)

(æñ 'îò à"ç ,à"ðùú

Eâ÷ óã

לנ מהתורהרמז המים çéיסוך ,èë àø÷éå ,ééçá åðáø J

מהתורה המים לניסוך çéרמז ,èë øáãîá ,äéøà øåâ ,ì"øäî J

עיינין 59אלפין úååöîä ìò äùøã ,ì"øäî J("äìåâä øàá" óåñá)

עיינין úåà÷ñôאלפין çì÷Jèë÷ 'îò à"ç ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J
êìéàå ä"ì óã íãøèùîà 'ãäî ;ãôùJåðù(ìåãâä øòù)

Eã÷ óã

שבלוחות וס' âôúúמ' 'éñ â"ç æ"áãø ú"åù J(áîú)

שבלוחות וס' íéäìàמ' úéá ,è"éáîä J(áé ,úåãåñé)

שבלוחות וס' 193מ' ,144 ,103 ìàøùé úøàôú ,ì"øäî J(ãñ ,æî ,äì íé÷øô)

מבחוץ ונקרא מבפנים à"ùøäîנקרא J

מבחוץ ונקרא מבפנים íéäנקרא ééà J Läëåøàá øåàéáN J

מבחוץ ונקרא מבפנים âëנקרא ,âì úåîù ,äìá÷äå áúëä J

האותיות דרשות 47דרדקי, 'à úåãâà ,ì"øäî J Líìåòä ìù úåãåñéë úåéúåàN J

ìç÷דרדקי ÷øô úìéçú ,ïéøãäðñ ìò "íééç úøåú" J Lúåéúåàä úåùøã ïéðòN J(ö óã)

מילי ואמרו מדרשא לבי האידנא דרדקי "éøîàאתו ì"ö äéäå ,ïåùìä úåëéøà ò"öN J
äîî íéáø úåãåñ íéòãåé íäù "à÷åðé" ïéðòì áúë ì"æéøà àìà ?"àðãéàä" àåä äîå ."é÷ãøã

ïéòä úéàøî ,à"ãéç J L"àðãéàä" øîà ïëìå .íãå÷ä ìåâìâá íéðùá íéìåãâ íéùðà åéäù

אתמר לא נון בן יהושע בימי ïéòדאפילו J Lòùåäé à÷åã øëæåä òåãî íéöåøéú äîëN J
åäéìà
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אתמר לא נון בן יהושע בימי ïúîדאפילו éøçà ïåùàøä øåãä àåä éë òùåäé úà øéëæäN J
ãéúò ÷éúå ãéîìúù äî åìéôà éøä éë ,øîåì øùôà éà "äùî éîéá åìéôà" øîåì ìáà .äøåú

ì"æ íéùøôîä äðäå ä"ã ,òãéåäé ïá J Låì òåãé äéä øáë øîåì

בינה אלף בית, à"ùøäîאלף J Lêáøî úàæ ãîìú ,øáã êåúî øáã ïéáäì íâN J"íéä ééà" ïééò)

(âì ,âì) áåéà øôñá ÷åñôî åéìò äù÷ä

בינה אלף בית, äðéáאלף úâùäá ë"çà ÷øå ,àñøéâá ÷åñòú ìë íãå÷N Jèé æ"ò úëñî ô"ò)

(à"òåäéìà ïéò J Lïàë úåéúåàä ìë øàùá úåôñåð úåùøã ùøåã ïëå .

דלים גמול בינה, íéðåéòáאלף ïåéòøä êæ ë"â úåéäì êéøö úååöîä äùòî ìòá íâ øîåìëN J
íéä ééà J Líééäåìàä

ד' ג' 211אותיות ,169 'à ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(á äðåîà :à ,ä÷ãö)

דגימ"ל כרעיה ìפשוטה àåä ãñçä éëN JLíééìâøá äåöî åæå ,éðòä ìù åúéáì íééðò úðúî àéáä
à"ùøäî J

גימ"ל לגבי דדלי"ת כרעיה úàפשוטה çéøèäì àìù ,ç"îâ úååöîá äååöî éðòä íâ éëN J
à"ùøäî J Lä÷ãö åì ïúåðä

הקב"ה של שמו זה à"ùøäîה"ו J Lúîàå ãñç úãîì úåæîøîN J

הקב"ה של שמו זה ïëìåה"ו 'åëå åäáâùà ,åäèìôà :øúñðä éåðë ìò åçðåä åìà úåéúåà éëN J
"ãìéä úà åäàøúå" åøîà(é"ùø ù"éò å ,á úåîù)ìëî íìòðå øúñð êì ïéà éë .äúàø äðéëù éë

ä"á÷äì éåðë "åäå éðà" åøîà ïëìå .ä"á÷ä åîë ïåéòø(é"ùø ù"éò à"ò äî äëåñ)íéä ééà J L

וכו' לך ומטיב אותך וחן אותך זן הקב"ה כן, עושה אתה íòäאם øàù íìåòáù âäåðáN J
íäì íéãâðúî óàå íéøéùòá íéàð÷úî(íáâ éøçàî),êúåà ïç ,íééðòì ä÷ãö úåöî úåëæá ïàëå .
åäéìà ïéò J L'åëå íäéðéòá ïç àöîúù

אותך וחן אותך ã"ñáזן ì"ð ãåòå ä"ã òãéåäé ïá J

כתר לו קושר úåéäìאני ìéçúî äáåùú ìòá ìë éë .óåâäî ìãáä àåäù äøåî øúë éëN J
77 'ã úåãâà ,ì"øäî J Lóåâäî ìãáðò èë úåçðî ìò)(àâú äéì úéà àîòè éàî ä"ã ,á",íééç êøã ;

ã"ô(189 óåñ ,íä íéøúë 'â)íù é"ùøå ,äéúá øáë äéì åéæã ,á"ò àì ïéøãäðñ äàø J

סתום מאמר פתוח àø÷ðåמאמר ìëì íééåìâ åéä åìù àèáî éìë éë ,åðéáø äùîì æîøN J
íéä ééà J Líåúñ øîàî àåäå ,äðéëùä úàî àåä åðåøâî àöåéä ìå÷ä ìáà ,çåúô øîàî

אותה וקנה בתורה עשה סימנים עין, ïéáåøéòסמך ò"òå é"ùø ïééòN J(á"ò óåñ ãð)ùøôîå .
ìë úà äð÷úå øåëæú íãé ìòù øéùëî éìë íä àìà ,äøåúäî ÷ìç íä íéðîéñäù àìù à"ùøäî

Läøåúä
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סתום פה פתוח, éøçàפה ÷øå .íåúñ åéô éë ãáìá ïåéòá ìáà ,äøåú ãîåì åîà éòîá øáåòäN J
íéáåùç ãåîéìä é÷ìç éðù .äøåú ñøåâå çåúô äùòð åéô ãìåðù(ãìåðù éøçà íâ)íéé÷úú àì ìáà ,

à"ùøäî J Låéôá ñåøâé àì íà ãîåìù äøåúä íãàá

סתום פה פתוח, çåúô,פה äô àø÷ðå ìëì íééåìâ åéä åìù àèáî éìë éë ,åðéáø äùîì æîøN J
íéä ééà J Líåúñ äô àåäå ,äðéëùä úàî àåä åðåøâî àöåéä ìå÷ä ìáà

כפיפתו על כפיפה הכתוב לך ä"ãהוסיף ,à"ùøäî J L"çåø ìôù éåä ãàî ãàî" ù"îëN J
óåôë ïîàð

מרי"ש דקו"ף אפיה àìàמהדר ,äáåùúá íúåà ìá÷é àì 'äù ,åéáéåà ãâð ììôúä ãåãN J
à"ùøäî J Líðèùì ïèù íäéìò ã÷ôé

לו מסייעין לטהר, úåãâàבא ,ì"øäî J Lä"á÷ä åì òééñî ,äìåòô äùåò íãàäù éøçà ÷øN J
47J48 'à

לו פותחין לטמא, ééçáבא åðáø J(çé ,èë ïëå åè ,ã íéøáã)

פו לטמא, לובא 47;תחין 'à úåãâà ,ì"øäî J Låì åçúôéù úìãá ù÷åð åîë àåäùN J

לו פותחין לטמא, Jבא L"åì íéòééñî" àìå "åì íéçúåô" .äéøá íåùì äòèî ä"á÷ä ïéàN J
è ,áë øáãîá ,äéøà øåâ ,ì"øäî(çé à÷ñô ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî)

לו פותחין לטמא, úðéçáבא àöúù åì íéçúåô ,åúîùð àîèìå àåèçì íãà ìéçúî øùàëN J
437 óã äðùé 'ãäî ,ïéãîò é"ø øåãéñ J Lçåøå ùôð ÷ø åì øàùúùå ,äðéàîèé àìù åáù äîùð

(ïåùàø íåéì ,úåãîòî)âðøú 'îò á"ç ,ìåëùà 'ãäî ;

לו פותחין לטמא, ãñøבא 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,÷åãö 'ø J

שקר úîàש, ,ú J?äðåùàø úåà ñôú "ø÷ù"áå ,ïîéñì äðåøçà úåà ùôú "úîà" ïéðòá äîìN J
Lóåñä ãò úîéå÷î úøàùð úîàä ìáà .áæëä òãåð ë"çàå äúøéîà úìéçúá ÷ø ìá÷úî ø÷ù éë

òãéåäé ïá J

לבוניה מלבן åîëואמת ,äéðùäî äëåøà úçàä ïéàå ,äåù ñéñá íäì ùé úåéúåà êëùN J
à"ùøäî J L"ø÷ù" úåéúåàá

הד"ס ïéãîòג"ן é"ø ïåéìâ J Líéñãäì åìùîð íäå äá íéðëåùä íé÷éãö éðôî ,ïãò ïâ àø÷ð êëN J

קאי 195קושטא 'à ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(à ,úîà)

שכיח 48שקר 'à úåãâà ,ì"øäî J Läáøä íä íéø÷ùä ìáà ,úéàãéçé àéä úîàN J

Eä÷ óã

ùéùנוטריקון úåìòî ùùå .íéðåù úåãåñéî äìî ìë êë ,úåãåñéî áëøåî íìåòá íöò ìëN J
úöøîð ä"ãå ïå÷éøèåð ä"ã 48 'à úåãâà ,ì"øäî J Låðéáà íäøáàì
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äùøã?נוטריקון åôéñåé êë íåùîù ÷åñôá éùå÷ íåù ùéù éìá "éëðà" úìî åùøãù ò"öN J
"éëðà" ïéá ìãáää ìò êåøà øåàéá ãåòå .ïå÷éøèåð íùá äøåúá òåö÷î ùéù øàáì íéã÷ä ïëì
éàëæ ïá ïðçåé 'ø íùá é"ø øîà ,äðåáä ÷øô ä"ã ,á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà ,á÷òé 'ø J L"éðà"å

ïå÷éøèåð ïåùìì ïéðî

נתתיך" גוים המון "אב ה)אברהם, יז, àåäù(בראשית "ïåîä" úìî åùøã à"ùøäî éôìN J
Líãå÷ä ÷åñôá "ïåîä" øëæåä øáëù úåìéôëä åùøã "íéä ééà" éôìå .øúåéîë

נתתיך" גוים המון "אב éçאברהם, ìë éðéò J Líéçáù äùùN J

וכו' נתתיך חביב נוטריקון "המון" המון, אב çJäאברהם úåéúåà óåìéç åùøã ì"æçN J
251 'îò ,à óéòñ å ÷øô à"ç ,êåøá øå÷î ,ïééèùôò êåøá 'ø J Líäøáà úìîî

יהבית כתבית נפשי אנא ר"ת 111אנכי ,ìàøùé úøàôú ,ì"øäî Jì ÷øô)(æ

יהבית כתבית נפשי אנא ר"ת á"çאנכי ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J
.áö÷ óã íãøèùîà 'ãäî ;æô÷ à÷ñô ,àöø 'îò(äéãîåì úìòî ,úåòåáù)

יהבית כתבית נפשי אנא ר"ת äðåøçàäאנכי ääâä çé ,à ,íééçä ùôð J

יהבית כתבית נפשי אנא ר"ת ùéùאנכי úåøáãä úøùò ìù ïåùàø ÷åñôî ãîì í"áîøäN J
úåàéöîá åðà íéðéîàî éë åéìò å÷ìç ÷"îñäå â"îñä ìáà .ä"á÷ä ìù åúåäåìàá ïéîàäì äåöî
àåä åðéãéá äéåöîä äøåúä úà åðì ïúðù 'äù àåä äæ ÷åñôî ãåîéìä àìà .äåöîä éìá íâ 'ä
íéä ééà J L"úéáäé úéáúë éùôð àðà" ïå÷éøèåðá æîøðù äî äæå .íéøöî õøàî åðúåà àéöåäù äæ

יהבית כתבית נפשי אנא ר"ת éøîàאנכי ïðáø J(ú"ø)äáéäé äáéúë äîéòð äøéîàìãáääN J
åäéìà ïéò J Låììä úåùøã 'á ïéá

יהבית כתבית נפשי אנא ר"ת úéäìàäאנכי äîëçä ,'ä ìù åùôð úðåëú ùé äøåúá øîåìëN J
êåøá øå÷î ,ïééèùôò êåøá 'ø J Låéúåéøáì øñîù(àé äøòä à óéòñ ç ÷øô 421 óã à"ç)

כתבית נפשי אנא ר"ת éñ'יהביתאנכי ,ïåàâ éàçà 'øã úåúìàù ,äìàù ÷îòä ,á"éöðä J
âé ÷"ñ ,åñ÷

יהיבה כתיבה נעימה אמירה ר"ת åéäùאנכי úåëîä ìë éë íéøôåëä íéáùåçù äî ãâðN J
é"ùø áúë äæ ìòå ,øñééìå ùéðòäì ãáìá ïéãä úãî ìòá àåä 'äù íéãîìî íéøöîá(á ,ë úåîù)

ïëìå .íéîçø àìî ï÷æë éðéñá íäéìò äìâðù åúåà àåä ,äîçìî øåáéâë íéä ìò äìâðù ä"á÷ä éë
íéä ééà J Läù÷ä ïéãä úãî àìå "äîéòð äøéîà" ùéâãä ïàë

יהיבה כתיבה נעימה אמירה ר"ת ïáאנכי J Lãåñ ,æîø ,ùåøã ,èùô é÷ìç 'ã ãâð åìàN J
òãéåäé

יהיבה כתיבה נעימה אמירה äîëçר"ת êùî J(á ,ë úåîù)

נטתה ראתה ìàøùé,יראה, úøàôú ;áì ,áë øáãîá ,äéøà øåâ ,ì"øäî J(æ"ì ÷øô óåñ)
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נמרצת" קללה קללני ח)"והוא ב, הוא,(מל"א רוצח הוא, מואבי הוא, נואף נוטריקון:
הוא תועבה הוא, äìåàù,צורר íãá éòîù úáéù ãéøåäì åðá äîìùì äåéö ãåã øùà úò ò"öN J

?íéðáàá åúåà ì÷ñù äî øéëæä àì òåãî(å ,æè á"åîù)ïëåî ãåã äéä éùéàä åðåéæá ìò àìà
ìñåô íâ àåä äæá ,éáàåîë ìåñô àåäù åéìò øîàå úöøîð äìì÷ åúåà ìì÷ù äî ìáà .ìåçîì
,åðàôî ò"îø J Låùéðòäì ù÷á ïëìå ,ìåçîì úåùø åì ïéà äæá .äëåìîä úìùåù ìëå åéàöàö ìë

éùéîç ÷ìç ,ùôðä øîàî

נצטדק" ומה נדבר טז)"מה מד, אנחנו,(נוטריקון)(בראשית צדיקים אנחנו, נכונים :
אנחנו קדושים אנחנו, דכים אנחנו, ìòôúäטהורים ïéðá éë åæ äìî åùøã ì"æçN J("÷ãèöð")

åî"áø ïåäå ùùåøúî ,ìë ïéàå øùòúî ùé" åîë ,äîåãî ìòåô ìò íéîòôì äø(æ ,âé éìùî)êë .
úåìãúùä ìë äùò àåä úîàá àìà ,÷éãöì åîöò äîãî àåäù óñåéì øîåì äãåäé àá àì ïàë

íéä ééà J Läìîä ùåøãì ùé ïëìå .ãáò úåéäìî ïéîéðá úà ìéöäì

Eá"ò ä÷ óã

כשר אדם על ויתאבל שיבכה כדי קטנים? כשהן אדם של ובנותיו בניו מתים מה מפני
æ"ë ,á"éöð úåùøã J Låéìò äñâ äúéä åçåø éëN J

נשמה יציאת בשעת המת על 90העומד íééç êøã ,ì"øäî Jäá ÷áãéù äáåè äãî ,á"ô)

(íãàä

שנשרפה תורה לספר דומה? זה éø÷למה êì ïéàù ,åì äîåã úìèéðä ìàøùé úîùð óà"N J
é"ùø J L"úååöîå äøåú åá ïéàù ìàøùéá

שנשרפה תורה לספר דומה? זה àéלמה ,ã ,íééçä ùôð J

שנשרפה תורה לספר דומה? זה ãôלמה 'éñ à"ç á÷òé úåáù ú"åù J

שנשרפה תורה לספר דומה? זה 203למה íéøîàî éèå÷ì ,÷åãö 'ø J'îò ,äëøá øä 'ãäî)

(165

בחמתו מעותיו והמפזר בחמתו כלים והמשבר החמתו הגדיו åøéëæäהמקרע òåãîN J
131 'á ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Läúçùä éðôåà 'â ïàë(ã ,øöéä çë);

בחמתו מעותיו והמפזר בחמתו כלים והמשבר החמתו הגדיו äìåòôהמקרע òåøâ äîáN J
'ãäî ,ã"ðô óåñ à"ç íéëåáð äøåî ïééò ;48 'à úåãâà ,ì"øäî J Lúåøçà úåìåòôî ñòë ìù åæ

åô 'îò ,çôà÷ é"øâä ìù åîåâøúá

מעותיו המפזר כלים, השובר בגדיו, המקרע øáãכל òøå÷ íà ÷ø àì éë ,äæ øãñ íòèN J
åìéôà àìà äæ ÷ø àìå .åôåâ ìò åðéàù éìë øáåù åìéôà àìà ,ìåãâ ñòë ìò äøåî äæå åôåâ ìòù
çúô ,à"ãéç J Læ"ò ãáåòë àåä äæë ñòëá íâ ,÷æð éìá ãçé íè÷ìì ìåëé ë"çàå ,úåòî øæôî

íéðéò

מעותיו המפזר כלים, השובר בגדיו, המקרע åäéðá,כל J Läæ øãñá à÷åã åøîàù íòèN J
úåà÷ñô 'á
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מעותיו המפזר כלים, השובר בגדיו, המקרע ñòëä,כל ïåò úøîåç ìò ïìäìã íéøôñN J
è"ñøú ,áå÷øèòéô ,íéôà êøà ,ïéìòé íäøáà áøä J Låðîî ìöðäì úåöòå:íåìéö 'ãäîá áåùå)

('îò 108 ,à"ëùú íéìùåøé:íåìéö 'ãäîá áåùå ,à"òøú ,áå÷øèòéô ,êø äðòî ,ïåæðéååì äùî áøä ;
åéúåàöåúå ñòëä ,øåàî áàæ íçðî áøä ;195 'îò ,ä"ìùú ,íéìùåøé('îò 95),éàëæ ïøäà áøä ;

åçåøá ìùåî ,äãâàä úåøöåàá ïééòå 'îò 229 ,ä"ñùú)(ñôãðá 156J161 ãçåéî

עד כך עשה לו אומר ולמחר כך, עשה לו אומר היום הרע יצר של אומנותו שכך
זרה עבודה עבוד לך לו áàæשאומר áã áøä J Lãòö øçà ãòö ,òøä øöé ìù éåúéô úèéùN J

æåäðééèù(÷øîðã ,ïâäðôå÷ øéòä áø)ç"ðùú úðù ,ùáã øåöî ,

הרע יצר זה זר, 102אל 'à ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(ç ,äãåáò)

ע"ז כעובד בעיניך íùåיהא äøæ äãåáòì êùîð ïàë ÷ø á"ò âé äãðá íâ àåä äæ øîàîN J
Lúåéøò éåìâì äæî êùîð

ע"ז כעובד בעיניך äðåîàä.יהא åðîî ä÷ìúñð åñòë úòáù éôì .äðéá éòãåéì ïáåî íòèäå"N J
äøéçá ìòá àåäù íãà ïáù óàå .ììë ñòëá äéä àì ,åì úàæ äúéä 'ä úàîù ïéîàî äéä åìéà éë
ìò ë"ôòàå ,åúøéçá òåø ìò íéîù éðéãáå íãà éðéãá áééçúîå åðåîî ÷éæî åà åäëî åà åìì÷î
÷øô ,ùãå÷ä úøâà ,àéðú ,éãàìî æ"ùø J L"íå÷îì íéçåìù äáøäå ,íéîùä ïî øæâð øáë ÷æéðä

äë(á"ò çì÷ óã)

ע"ז כעובד בעיניך áèìיהא àðîçø ãéáòã ìë éë ïéîàîä éëN Jåæ äðåîà áåéçå ,á"ò ñ úåëøá)

ò"åùá ÷ñôð(ì"ø 'éñ óåñ ç"åàéôìå .äîç àìîúî åðéà ,'ä úàî äçâùäá íä úåòøåàîä ìëùå ,
åäéìà ïéò J Låúðåîà ïåøñçá íéðéçáî êë ,äîçä úãî

ביתיה אאינשי אימתא למרמא עביד 100דקא óã ã ÷øô à"ç äáåùúä øåáéç ,éøéàîä J

כשר אדם על דמעות המוריד Jכל L"äáåùúá åáì òðëé éë åéúåðåò ìë ìò åì ïéìçåî"N J
ä"ë óã ,ïè÷ ãòåî ,éøéàîä

גנזיו בבית ומניחן סופרן הקב"ה כשר, אדם על דמעות המוריד øåôñì?כל ùé äî ò"öN J
úéáá øîåù ä"á÷äù ,íéîù úàøé ìù âåñ äæá ùéù øàéá à"ùøäîå ?åéæðâ úéáá çéðäì òåãîå

åéæðâ(á"ò âì úåëøá)íéëåá íãà éðá òåãî íéðôåà äîë ùé àìà ?äæá ùé íéîù úàøé äæéà ò"öå .
ìáàúî ùéå .äîëçä øãòä ìò ìáàúî ùéå .øåãä ñðøô ãáàðù ìò ìáàúî ùé .øùë íãà úúéîá
âåñ ìë øôåñ ä"á÷ä éëáá úåðåù úåðéçá ùéù ïåéëå .úåøö éðôî øåãä ìò ïâú åúåëæù éî ïéàù

íéîù úàøéë íéøàåáî íä ì"ðä íéâåñäå .åîöò éðôáíãàä ìéáùá éëáä ïéà éë :÷éúòîä úôñåú)

(ìàøùé ììëì òéâîä ãñôää éðôî àìà ,åîöò äëåáäíéä ééà J L

גנזיוסופרןהקב"ה בבית ìáàומניחן .íúåëéàá íéåù íäù íéøáãá àåä "ïééðî" ïåùìN J
éî ùé êë .íéøçàä íéøáãäî úåðåùä úåìòî äîë ùé íäî ãçà ìëìù íéøáãá àéä "äøéôñ"
éë åéìò äëåáä ùéå .úìòåú åðîî ìá÷ éë äëåá ùéå .åìù äçôùî áåø÷ äéä éë úîä ìò äëåáù

åäéìà ïéò J Líéàá íä äî ìò úåòîãäå øòöä áéè ïçåá 'äå .íéîù àøéå ç"ú äéä
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גנזיוכ בבית ומניחן סופרו הקב"ה כשר, אדם על דמעות המוריד äðéàל åæ "äøéôñ"N J
úà ãáëî äéäù åà ,íéîù úàøé ìù äìòî åá äúéäù øèôðù äæ íãà .úåëéàá àìà úåîëá
ïä úåòîãäå .øé÷åäì éåàø åìàî úçà ìë ,åéúåáà éëøãá êìäå ïäáà øá äéäù äìòî åà ,äøåúä
åéä àåùì àìù øàáì àá 'åéæðâ úéáá ïçéðî' .äëåáä úâøã ìò íéàøîä ,áìä ùâø ìù úåãìåú
åìà íéòåâòâå .úåéøáä ìò øùåéä éëøã áéäàäì ,äëåáä ìù åáì úà êëøì åìòô ïä éë úåòîãä

396 'îò ,"øùë íãà ìò ãôñä" ,ä"éàøä éøîàî J Líéáåè íéùòî éãéì àéáäì íéëéøö

ת"ח של בהספדו המתעצל כשר, אדם על דמעות המוריד úîù,כל äæ úåìòî éôìN J
160 'à ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Låéìò íéãéøåîù úåòîãä úìòî êë(ã ,ç"îâ)49 'à úåãâà ;

כשר אדם על דמעות המוריד "äîéùכל ÷åñôá úøëæåîä äéëáù ãîìì ì"æçì ïééðîN J
"êãàðá éúòîã(è ,åð íéìäú)øúåä àìã ,úåëáìå øòèöäì íãàì øåñà éëä åàìáã" ?úî ìò àéä

íéîù úàøé ììëá äéì áéùçîã ì"ø ,åéæðâ úéáá ïçéðîå ä"á÷ä ïøôåñù ïéðòå .úîì àìà äéëá
"íéîù úàøé àìà åøöåàá ä"á÷äì åì ïéàã ïðéøîàãë(á"ò âì úåëøá)à"ùøäî J L

פלשתים לארץ דוד שברח בזמן כלום צ"ע המלקט: הנ"ל)(אמר נו פרק אלא(תהלים מת? על בכה

מצוקה) לעת שהגיע לפני עוד לו, שהיו קודמות זכויות אותן ה' לפני הזכיר

כשר אדם על דמעות המוריד ø÷éכל éìë J(à ,ãé íéøáã)

כשר אדם על דמעות המוריד àø÷éåכל ;øáã áçøä ç ,äì úéùàøá ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J
áëJàë á"éöðä úåùøã ;å ,é

כשר אדם על דמעות המוריד ùéכל àìà ?"øùë íãà ìò äëåáä ìë" åøîà àì äîìåN J
åà ,äëåáä äæ ùéàì ùéù úåøçà úåøö ìò ,åîöò ìò øòèöî éë ãéøåî àåäù úåòîãäî ÷ìç

.ãáìá øçàä úîä ìò ïäù úåòîãä ïúåà ÷ø íéøôåñ ïëìå .åîöò úúéîá øëæðùóñåð ùøéô ãåòå)

(åðåáùçì úåô÷æð åìà úåòîã íâ ,ãéôñîù ãôñää úà íéòîåùä íéøçà ìöà :"ãéøåîä" úìîì÷çöé éðéò J L

כשר אדם על דמעות המוריד åéäéùכל êéøö àìà ?"äëåáä ìë" ïåùì åøîà àì òåãîN J
ìë ä"ã åäéðá J Lïéòä ìâìâá úåáéèøá éã àìå åééçì ìò úåãøåé øîåìë ,úåéøáì úåøëéðä úåòîã

ãéøåîä

סופרן הקב"ה כשר, אדם על דמעות המוריד ïåùìNכל Jàéä äòîã ìë éë "ïøôåñ"
øåáéöä éëøöì âàåãä øåãä ñðøô úúéî ìò äëåáä ùé éë .úãçåéî úåáéùçá,äùî ìò åøîàù åîë)

(øåãä éñðøô 'â ,íéøîå ïøäàúåøö ãâð ïâî øãòä ìò ìáàúîä ùéå .äîëçä øãòä ìò ìáàúîä ùéå .
øåãä(äùà äìéôä àì éáø éîéá åîë).åðéäåìà úéá úôéøùë íé÷éãöä úúéî äìå÷ù éë äëåáä ùéå .

íéä ééà J Läëáù éî äëá úåðéçá åìàî ïåçáì éãë øôåñ 'ä ïëì(óñåé óðòá àáåî)

גנזיו בבית ומניחן סופרן úçàהקב"ה ìë øôåñ 'äå ,äëåá íãà òåãî úåðåù úåðååë ùéN J
Läîöò éðôá ä÷ìçîá

גנזיו בבית דמעות מניח äîëçהקב"ה êùî J(é ,ð úéùàøá)

חכם של בהספדו המתעצל ìáàכל ,çî÷ä ãë ,ééçá åðáø J('á)
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חכם של בהספדו המתעצל Lïéãäכל úãî åá úòâåô ,ïéãä úãîá çéâùî íãàä ïéà íàN J
49 'à úåãâà ,ì"øäî J

בחייו לקוברו ראוי חכם של בהספדו המתעצל éçì,כל ïééãò åáéùçî åìéàë àåä éëN J
à"ùøäî J Låééçá øåá÷ åîë äéäéå êë åì íâ éäé êëéôì .øá÷á ïééãò éç àåä åìéàëå

בחייו לקוברו ראוי חכם של בהספדו המתעצל íîåã,כל úåìòîá úåðåù úåðéçá ùé éëN J
íâ àåäù äîá åúìòî ìáà ,íîåãì íéîåãä íé÷ìç ùé çîåöá íâ íðîà éë .øáãîå éç çîåö
äîá àéä åúìòî ìáà ,ãìåðù æàî êìåäå ìãâ àåä éøäù ,çîåö úðéçá ùé éç ìòáá íâå .çîåö
øéáòäìå øáãì åì øùôàù äîá àéä åúìòî ìáà ,øáãîä íãàá éç ìòá úðéçá íâ ùéå .éç àåäù
ùéâøî àåä øùàë ?"øáãî" úâéøãîá àåäù éî ïåçáð ãöéë ì"æç åøîàå .øçà íãàì úåòéãé
úà øé÷åäì òãé íëçä ìù åééçá íâù ìò äéç úåãò àéä åæ .íìåòä ïî íëç ìù åúå÷ìúñäá
ìò ãéòî äæá ,øùë íãà úúéîá ùéâøî åðéà íà ìáà .úåìáàäå ãôñää åì êùîð äæîå ,åúìòî
ïëìå .íãà úâøãá íéúéîà íééç íðéà ,ùéãàä íãàä äæ ìù åééç íâ ïëì .åæ äìòî åì ïéàù åîöò

íéä ééà J L?íéîé êéøàäì åì äî íåùî

חכם של בהספדו המתעצל å'כל ùåøã ,ïåéö úáäà ,äãåäéá òãåð J

בחייו לקוברו ראוי חכם של בהספדו המתעצל éîכל ïéàå øåãá íé÷éãö ïéà øùàëN J
íééç åäòø úà ùéà" úåëìî ïéà øùàë åîë ,úåàøôá íãà éðá äîë íéâäåð ,øåãä úà êðçéù

"åòìá(â ,úåáà)òåøô áöîì ùéãà àåäù àåä ïîéñ ,÷éãöä úøéèôì ùéãà àåäù äæ ùéà ïëìå .
à"ð÷ú øîàî ,íéøôà úåììåò J Låééçá äîãàá òìåáéù ùðòéäì éåàø ,øåãáù

ימים מאריך אינו וכו' בחייו לקוברו ראוי חכם של בהספדו המתעצל úéìëúNכל J
ø åùòéù ïôåàá ,íééçä úéìëú ìò åáì íåùì íãàä ìò íéìòåôä íéøáã òéîùäì àéä ãôñääíùå

úåàéøááå .øúåé áåùçå ø÷é íééçä ïëåú ,íéð÷åúî íééç ìù áöîá .àåä íâ åééç éëøã øéùéäì
ãéøåäì ì÷ðá øøåòúî ãçà ìë ïë ìò .ùâøúäì êéøöù äîá åì éåàøë íãàä ùâøúî ùôðäå óåâä
úåçåëä úåùéìçá ,úåøåãä úìéôðá íéáøä åðéúåðååòá ìáà .éåöî øùë íãà íâ ãéôñäìå úåòîã
úéîéðôä äééôöä éðôî ,íééçä úåìåæ äàá äúîåòìå .äúìòî íåøá úãîåò íééçä úáäà ïéà 'åëå
èáîä ìéáùá åì íéø÷é åéäé íééçäù íé÷éôñî íéîòè àöåî ãçà ìë ïéàù ,íééçáù úåð÷éøä ìò

úåîäáäù äòùá øøåòúäì ùôðä ìëåú àì ïë ìòå .úéîäáä äéèðä éðôî íà éë ,éøñåîä'å)

(÷øåù úã÷åðîäæä ïîæáå .åéðôì íãàä õ÷ù úòá ,úòðëð(åðéîéá)åéðôì ïîãæîùë ÷ø íãàä øøåòúé
øúåîì äéäù äî ,øèôðäá úàöîð äúéäù äçéëù éúìá äìòîå ïåøúé äæéàúåøøåòúäì êøåö àìì)

(åæ395 'îò ,"øùë íãà ìò ãôñä" ,ä"éàøä éøîàî J Líéîãå÷ä íéîéá

להורגן הר עליהן שרגש מלמד געש", להר øëæåäù"מצפון íå÷î åðàöî àì éë êë åùøãN J
à"ùøäî J Líéøôà øäá áåúëì éã äéäå ,ùòâ øä íùá

ההר עליהם øäëגעש òøä øöé íäì äîãð íé÷éãöä éë ,øäì éåîéãäN J(à"ò áð äëåñ)"øä" .
òãéåäé ïá J Låøëù ìá÷ì éãë åîìåòì øèôðù äæ ÷éãö ìù ìîñ åäæ

ההר עליהם åðéáø.געש äùî úúéîá åîë íåé íéùåìù åéìò åëáù áåúë àì éë êë åùøãN J
äøåúä ìë úà íäì øñî àåä éøä â"òöå(à ÷øô úìéçú ,úåáàá ùøåôîë)íçìðå íäéìò êìî íâå
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éàøé øåã åéä àìäå ?éåàøë åäåãéôñä àì òåãîå ,íéøäöá ùîùä ãéîòä íâå ,íéëìî à"ì ãâð
éðåòîù èå÷ìéáå !'ä(òùåäé óåñ)åéäå éàãî øúåé íäéìò äáéáç äúéä õøàä ú÷åìçù íòè åðúð

ìò åéìò åæâø éë òéöäì ùé àîùå .÷éôñî íòè äæ ïéà ìáà .íøëáå äãùá íúëàìîá íé÷ñåò
àìå ."äîùð ìë äéçú àì" 'ä äåéöù úåîåà 'æ ïî äúéäù íâ äîå ,äùàì äðåæä áçø úà àùðù
åéä òùåäé ìù åéùòî ìë éë íäéìò ùâø øää ìáà .íäéðéòá åúìòî ìãåâ éðôî úàæ øáãì åìëé

'ä ìù øåáéãä ô"ò(ïàë ,úåôñåú)äðîî úàöì íéãéúò íéàéáð äðåîù éë ùàøî òãé òùåäé íâå .
(á"ò ãé äìéâî)éøôñä ïåùìå .("ááåçì äùî øîàéå" ÷åñô ,êúåìòäá)äáøé÷ ä"á÷äù(áçøì)øåà J L

åðì áùéúú äæ ô"òå ä"ã á"ò æè÷ íéçáæ ìò ,øùéäãàî äøåîç àéùå÷

ההר עליהם äîëçגעש êùî J(é ,ð úéùàøá)

מדה כנגד מדה ימים, מאריך אינו חכם של בהספדו המתעצל äæ,כל óãá ìéòì ïéò J
åééçá åøáå÷ì éåàø íëç ìù åãôñäá ìöòúîä ìë ä"ã

העם "ויעבדו חייא ר' איתיביה וכו' ימים מאריך אינו חכם של בהספדו המתעצל כל
יהושע"? אחרי ימים האריכו אשר וכו' יהושע ימי כל ה' ז)את ב, ìãáää(שופטים äîN J

åäéìà ïéò J L?åìàä úåòéãä 'á ïéá

Eå÷ óã

כולה החבורה כל תדאג שמת חבורה מבני òåãîåא' ,ìåãâä úî íà âåàãì ùé òåãî íòèN J
49 'à úåãâà ,ì"øäî J Lïè÷ä úî íà âåàãì ùé

כולה החבורה כל תדאג שמת חבורה מבני äæא' àîù áåùçì íäî ãçà ìë ìò éëN J
âì÷ú øîàî ,íéøôà úåììåò J Låðååòá

החבורה כל תדאג שמת, מהחבורה íòåðא' éëøã J(.äð óã)

שמת חבורה מבני úîא' íà âåàãì ùé òåãîå ,ìåãâä úî íà âåàãì ùé òåãî íòèN JLïè÷ä
åäéìà ïéò J

שמת חבורה מבני çìא' óã à"ç ,øñåîå äîëç ,íìò÷î ìñéæ äçîù 'ø J

שמת חבורה מבני ä"ëא' ÷øô ,á"éöðä úåùøã J

דרור èö:ציפור úåçðî 86 'ã úåãâà ,ì"øäî J L"íãàä ïî úìãáð äøåúä éë"N J

Eæ÷ óã

ורבה פרה אינה úãìåðכינה äðéëäù íéðåîã÷ä åáùçå .äá÷ðå øëæ âååéæî ãìåð åðéà øîåìëN J
íéàøð éúìáä íéøéòæ íéàú ïî ãìåðù íéðòãîì òãåð úìãâî úéëåëæ ùéù íåéä ìáà .äòéæäî
äðéà" àø÷ðå ì"æç å÷ãö ,äá÷ðå øëæ âååéæî àìå ,ãçà àú ïî ãìåðù ïåéëå .äòéæäî àìå ,íééðéòì

ïéáåì øéàî áøä éôî J L"äáøå äøô
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כינים ביצי עד ראמים מקרני כולו העולם כל את וזן יושב שלישיות, שעות åðáøג' J
ééçá(øùá øîåìë ,ç ,æè úåîù)

כינים ביצי עד ראמים מקרני כולו העולם כל את וזן יושב שלישיות, שעות ì"øäî,ג' J
69 äìåâä øàá(ã øàá)22 'ã úåãâà ;

Eç÷ óã

קאתי רבה 50גברא 'à úåãâà ,ì"øäî J Líéîá íéðîéñ áø øéëä ãöéëN J

קאתי רבה äèîìגברא äìòîìî åîøæé íéîäù íå÷îá éë ,íéîá íéðîéñ áø øéëä ãöéëN J
éúìáä íúòåðú úîçî éøéëò åéä íâ ïëìå ,åúàø÷ì íéàöåéù åîë äìòîì äèîìî åìò ,òåôéùá

à"ùøäî J Lúåàôøúäì éãë åéìà íéàáù òãé íñøåôî àôåø äéäù ìàåîùå .úéòáè

ליה תהי זיל וכו'. במעיה וחייש ממערבא קאתי רבה גברא לקרנא: שמואל ליה אמר
åãáì÷?אקנקניה åì ùé äî ,äáø àøáâ àåäù íéîä éìâ ìù éåðéùäî øéëä øáë íà ò"öN J

ïá ;åäéìà ïéò J Lìåãâ íëç ãéîìú åðéà ìáà íéáåè íéùòîá ÷ø äáø àøáâ àåä àîù àìà
òãéåäé

קרנא ליה úåø÷òתיפוק úîøåâ åéëøö úòéðî éë ,íéðá åì åéäé àìù äìì÷ä íòèN Júåøåëá)

(á"ò ãîòãéåäé ïá J L

בעיניה קרנא ליה דתיפוק רעוא יהא ליה àåäùאמר úòá åúåñðì àá äéäù åéìò ñòëN J
á÷òé ïåéò J Làéøáéù ãò åì ïéúîä àìå ,åøòöå åéìåçá ïééãò

אדום שהוא לדם äéà,מניין ïéò J Lé"àî ãøåé áøù ïåéë ,é"à úáäà øøåòì æîø ïàë ùéN J
ã à÷ñô ã"éô

מקום באותו שהוא למילה à"òמניין ì÷ óã ,çé øòù ,êì êì úùøô ,÷çöé úãé÷ò J

שיכרא, ואשקייה דהרסנא וכסא דשערי נהמא אוכליה לביתיה. שמואל עייליה לסוף
לא דמצערן מאן ואמר רב לייט דלישתלשל. היכי כי הכסא בית ליה אחוי ולא

הוה וכן בני. ליה úåôåøúáלוקמיה ùîúùäì àì äòéãá äéä áø .ïàë åéä úåòéã 'áN Júòãëå)

(?'ä éàøé úéáá àôåøì íå÷î äî" à ÷"ñ åìù 'éñ ã"åé ò"åù ìò æ"èá àáåîä ,ï"áîøäéä ìàåîù ìáà .
"àôøé àåôøå" äèéùá ÷éæçäå àôåø(à"ò óåñ ñ úåëøá)ùåã÷ä åðéáøì àôéø ïëåóã àòéöî àáá)

(á"ò óåñ äôN .ì ìàåîù ìéëàäù åîëå ,áøì úàæ äìâ àì ìáà :è÷ìîä úôñåú êìéàå ïàëî)àì áøù äî áø

("ìëàå äéì éáéäé êáøì" á"ò àé÷ ïéìåç) øåáñ äéäáø .úåàåôø åðîî ìá÷ì íéëñé àì áøù òãé éë
.äøåúä ãåáë ìò äçîå äøåúä ïåéæá äæá äàø àìà åúåàôøì íéðååëîù òãé àìå åøòö êåúî ìì÷

"äàá àéä íðéç ìò åìéôà íëç úìì÷"å(á"ò ö ïéøãäðñ)ïúìçâá øéäæ éåä" åøîà äæ ìò íâ àîùå .
"ùà éìçâë íäéøáã ìëå 'åëå ìòåù úëéùð ïúëéùðù ,äåëú àìù(á ÷øô ,úåáà)éèøô íòèå L

"ïðáø ïéðá äéì ååä ïðáø íéçøã ïàî" éðôî ,íéðá åì åéäé àìù äìì÷ä(á"ò âë úáù)äæáîù éîå
åäéìà ïéò J Lêôéäì åðéã ç"ú
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רב עליה ìòלייט ùôúð íãà ïéà àìà .äåîú ïéðòäN J(øîåàù äî)åøòö úòùáæè àøúá àáá)

(á"òïéãîò é"ø ïåéìâ J

יכתבו אל וטריפות נבלות עור 50על 'à úåãâà ,ì"øäî J

וכו' אדם בני לשני משל, לך אמשול וכו' אחד בייתוסי àîìòáשאל àúìéî åì øîàN J
õôç äéä àì" :'åëå äîéìù äøåú àäú àì ä"ã à"ò æè÷ àøúá àáá ìò í"áùøá àåä ïëå :è÷ìîä øîà)

(é÷åãöá øáåãî íùå ì"ëò "äøåú éîòè íäì úåìâì øåñàã ,øáã ìù åîòè åì úåìâìà"ùøäî J L

בייתוסי éùשאל ú"åù J'á 'éñ ïåéö úá

מיליה הפוכה סדום, òãéåäéהפוכה ïá J

וכו' לעין øàáיד úìéçú ,14 äìåâä øàá ,ì"øäî J Läàîåèì úìâåñîå úéðåöéç àéä ãéä éëN J
'à

Eè÷ óã

היא חורין ìòבת ÷ðåé òùòùå" ù"îë ,íé÷ãñáå ïéøåçá úåéäì íëøã íéáø÷òå íéùçð úëN J
"ïúô øåç(ç ,àé äéòùé)ô"ò ãåñ äæá ùé íéîòô 'â ãò úãô÷î àéäù äîå .íúåîë ú÷æî àéäå

ì"æéøà(èøôî øôñá ù"ééò)ë"çàå ,úåòáöàäî äìéçú ,íéáìù äùìùá úèîùðù øîåì ùé ãåò .
Låéìò ìåçì íå÷î äì ïéà áåùå .òåøæä ìù éîã÷ä ÷ìçì øåáéçä íå÷îî ë"çàå ,ãéä óë ÷øôî

òãéåäé ïá J

פעמים ג' ידיו שירחץ עד óåùéëומקפדת ìëù åøîàù åîë ,íéîäî úçøåá äôéì÷äN J
íéîá ìèáúî(øùô ä"ã é"ùø ,á"ò æñ ïéøãäðñ)øáë äåùøâ øùàë ìáà .äîå÷îì úøæåç ãéî ìáà .

à"èñ äùòî ìë éë ,ïéâåøéñì íù íéëôåùå .éøîâì äì úëìåä øáëå "ä÷æç" åæ éøä íéîòô 'â
ïëå ,úåðåëä øòù úìéçú ,ì"æéøà éøáã ïééòå ;è÷ìîä ì"ð J Líéâåìéãá àìà øãñä éôì àì íä

â"ô ,úåëøá øòù ,íééç õò éøô

Eé÷ óã

טרקיה דרבנן äùòðחויא êëì ,äìéçú íìåò ìù åøãâ õøô ùçð ,úåøãâä ïéá éåöî ùçð"N J
"úåøãâ éöøåô ìëì øåèì÷ôñ(á ,åë äáø àø÷é ùøãî)L

טרקיה דרבנן á"ìôחויא 122 íùä úåøåáâ ,ì"øäî J Lùçðä ìù åçåëN J

טרקיה דרבנן ì÷ì÷éùחויא óåñ íäéøáã õøåôäå ,äøåúä ìò øåîùì íä íäéâééñ ìë éëN J
ç ,é úìä÷ ,äîéîú äøåú J Läøåúä éøáãá(ãë ÷"ñ):æë æ"ò ïééò ãåò ;

נחש ישכנו גדר úòãäופורץ õòî ìåëàì øåñàù éã àìù åúùà éðôì øãâ ïåùàøä íãà éëN J
áéöäù øãâ åúåà ùçðä õøô äæáå ,äúî àìå õòä ìò äúåà óçã ùçðäå ."åá åòâú àìå" íâ àìà

÷çöé éðéò J Løãâ õåøôì êéùîîä ìë âåøäì ìèåî åéìò ïëìå .ïåùàøä íãà
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דעייל איתתא האי וכו' עילוה דעתיה יהיב אי ידעה ולא חיויא דחזיא איתתא האי
חיויא ãâðבה àåäù øáã íäéøáãî åì ïîãæð íàù íãàì éåàø" :í"áîø éøáã ïàë øéëæðN J

ìùî äàøéùëå .åìëùì ïåøñçä ñçéé àìà ,íéøáãä íúåàì ïåøñçä ñçéé àìù ,åúòã éôì ìëùåîä
åùòðù ãò ïéðòä ïéáä àìù êë ìò ãàî øòèöäì åì éåàø ,åúðéáî ãàî ÷åçø åèåùôù íäéìùîî

"÷åçéøä úéìëúá íééúîàä íéøáãä ìë åìöàíåâøúá ÷å÷ áøä ãñåî 'ãäî ,äðùîä ùåøéôì åúîã÷ä)

('ë óã ,çôà÷ é"øâä.

שערים" ב"פתחי [א] הגר"א, לדברי הגדול המבאר חבר, רי"א דברי פסקאלהלן התיקון, עולם (נתיב

הגר"א"כ"ב) ב"ליקוטי בדבריו יותר ומורחב תרמ"ט)[ב] יצחק",(ורשא, "באר בביאורו ד"ה, 227 דף

הגר"א "גנזי בספר נוגה", קליפת וסוד טמאה מרכבה ב"נתיב בדבריו יותר ובקצרה [ג] יד של תפילין

רס)ותלמידיו" עמ' תשנ"ט, לייקווד, רעדיש, קלמן הרב גנוזים(בהוצ' התורה שסודות מסביר חבר רי"א .

שאינו בלבוש דבריהם את חז"ל הסתירו הסוד לשערי יכנסו לא שהטמאים כדי אבל התורה, באגדות

עכ"ד. ונאוה" אני "שחורה אמרו זה ועל להם, הגון

הוא ענינו כל סט"א. הוא והנחש ישראל, לכנסת משל היא שהאשה לפרש נראה ההדיוט ולי

והפתרון חיויא". בה "עייל משל דרך אמרו ולכן בטהרתה, שומרים אינם אם ברית עון על לקטרג

האסורות הגוף שתאוות תוכיח כלומר ביה" ותשדי ומטופרה ממזיה "תשקול כאשר הוא פיתויו נגד

המותרות מן חולם)הן מנוקדת ממילא(פעמיים כיעור. אף הוא וריבויין האדם, לחיי נחוצות ואינן

הישר] השכל של בנורא" "ליקלייה ובזה שמנה". "בישרא הדין והוא אנא". "דישתנא

Eàé÷ óã

הם מלכים בני ישראל àìכל äæá ùéù úåáéùçäå äìòîäå ,íöòá ìàøùéì àåä íùä äæN J
274 íùä úåøåáâ ,ì"øäî J Läø÷îá àåäù ,íúåìâá ìèáúð(àñ ÷øô)

הם מלכים בני ישראל æכל ,ùãåçä ,239 á"ç ÷éãö éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J

Eáé÷ óã

כמלאכים הראשונים íãà,אם éðá ÷ø íäù øåáñäå .íãà ïáë àåä ,íéëàìîë íäù øåáñäN J
øâéà àáé÷ò 'ø J Løåîçë àåä(øôñá ,åðéð é"ò åîùá àáåî);æò÷ óãáù äøòäá ,"ùìåùîä èåç"

"øîúéà úøîùî" áúë ïëå ;àñéì ã"áà á÷òé 'øì "á÷òéì úîà" áúë ïëå(è"ëøú ,äùøå)úùøô
øåîà

כמלאכים הראשונים ã"éאם äâéâç ìò ,ìåàù éøáã J

Eá"ò âé÷ óã

בחול כדבורך שבת של דבורך יהא "øáãáשלא ,åøåáéã é"ò íéîéä úùùá àøá 'ä éëN J
à"ùøäî J Läùòîá ììçî àåä ìåç éøåáã øáãîä ïëìå ."åùòð íéîù 'ä

בחול כדבורך שבת של דבורך יהא ø÷éשלא éìë J(øåëæ ä"ã âé ,ë úåîù)

בחול כדבורך שבת של דבורך יהא éãö÷שלא éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J('é ,éòñî 227 ã"ç)
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בחול כמלבושך שבת של מלבושך יהא שלא "óéìçúù","וכבדתו", äøö÷á øîà àìN J
òãéåäé ïá J L'åëå òáöá åà ãâáä êøåàá éåðéù úåéäì áééç óéìçî íà íâ éë

גסה ÷òáåפסיעה ïéòä úééàø ìáà ,ìòåôì äàéöé úàø÷ì äìåòô àéä íééìâø êåìéäN Jäî ú
úåãâà ,ì"øäî J Lùåãé÷ é"ò úøæåç äééàøäù íòèå .÷"ú øôñî íòè ïúåðå .ìòåôá àöîð øáëù

51 'à

וכבדתו גסה, מלבוש)פסיעה á"ç(כלומר ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J
.åì÷ óã íãøèùîà 'ãäî ;äñ à÷ñô ,áöJàö 'îò(øåà äøåú óåñ ,úáù)

מאות מחמש úåàîא' ùîç àåäù ,áøòîä ãòå çøæîî ããîð íìåòä éëN Jãç éãéàå éãéà")

(÷"ú øåòéù .âé óã ò"ò .áé äâéâç "àåä àøåòéù51 'à úåãâà ,ì"øäî J L

גסה פסיעה לפסוע éøéàîäמהו J Lúáù ìù úéùôð äçåðîì ìîñ æà ,ùåãé÷á àôøúîN J
:âé÷ óã úáùì

גסה פסיעה יפסיע לא אף ע"ב] מג åððøé[בברכות éë ?ç"úì ãçåéîá äæá åøéäæä òåãîN J
òãéåäé ïá ;åäéðá J Lãçåù ç÷ì éë ä÷ìðù åéøçà

שמשי דבי ÷â"éבקידושא 'éñ ,äáåùú éøòù ,íéðåàâä úåáåùú J

שמשי דבי éàðåøèðבקידושא íùá øåèä éôìå .ïééäî äúåù ,äðåé åðáø éãéîìúå é"ùø éôìN J
åéðéò éáâ ìò ïééä çéðî ïåàâ(ùîî íëåúá àìå)L

שמשי דבי בקידושא ליה úåëøáומהדר ìò à"ùøäî J Lïéòä êåú ïéé çéðäì äðååëä ïéàN J
á"ò âî

מותרים שמים 50חפצי 'à úåãâà ,ì"øäî J Líééîùâ íðéà íä éëN J

בבל מעפר íéîëçהאוכל åòãéù éôì àìà .õ÷ù ìëåàë åðéàå ,úåôåâä ìë åçîð øáë éàãåN J
é"ùø J Lõ÷ù íåùî äæá åøæâ éìåç äãéìåî øôò úìéëàù

בבל מעפר à'האוכל úåãâà ,ì"øäî J Lúéðåîã÷ä äôå÷úäî úåôåâä ìë åìáúð øáë íðîàN J
51

אבותיו מבשר אוכל àìכאילו ìáà ,ìåáî äéä íùù ì"åç ìò øîàð äæå .ìåáîá åçîðùN J
à"ùøäî J Lì"åç øôò ìò äàîåè åøæâ äæ éðôîå .é"à ìò

עליך "שמלותיך" äùáìושמת àìà ,"êúìîù" ãéçé ïåùìá ì"ö äéä éë äìîä åùøã ì"æçN J
à"ùøäî J Lïøåâì äàåáá óéìçäì éãë úáù éãâá äãéá äç÷ìå ,ìåç éãâá

עליך שמלותיך òãéåäéושמת ïá J L"äîìù" àø÷ð èåùôäå ,"äìîù" àø÷ð áåùç ãâáN J

שבת בגדים ïåéòאלו J L"úùáìå" áåúë àìå "úîùå" áåúë éë ,ïéèéùëú áåúë íåâøúáN J
á÷òé
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עוד" ויחכם לחכם ט)"תן ט, "êãáò"(משלי úìî øîà àìù ìàåîù ìù äîëçäN Jéë øáã")

(é ,â à"åîù ,"êãáò òîåùäîëç ãåòå .åéìà øáãîä àåä 'ä éë òãéù ãò úåðåùàøä íéîòô ùìùá
à"ùøäî J Lêë øîåì åì øîà éìòù ô"òà ,'ä ìù åîù åéôá àèéá àìù óéñåä

עוד ויחכם לחכם לקח)"תן ויוסף לצדיק ט)"(הודע ט, ì"ðä(משלי à"ùøäî éøáãì óñåðN J
÷ø éë ,ä"åäé íù àèáì åì øîà ïäëä éìò ."ãáò" íùá åîöò úà ñçééì ,äåðò úðéçá ïàë ùé

åéäì úåàé ú"éùä ìàäéäé ,àøå÷ ìëì ãáò åîöò úà úåðëì äîëç óéñåä ìàåîù ìáà .ãáò ú
íéä ééà J Läéäéù éî

מלבטא הזהירות ענין חז"ל. שהביאו המקרא באותו רמוזים הפירושים שני כי נ"ל המלקט: אמר

"הודע דקרא שבסיפא הצידקות היא לשוא ה' "תןלצדיקשם חכמה היא "ענוה" וענין לקח". ויוסף

ושפתי גאוה, חוטר אויל "בפי ככתוב עוד", ויחכם פירושתשמורם"חכמיםלחכם עיי"ש ג. יד, (משלי

יונה) דקרא.רבנו לסיפא גם כוונתם לפעמים כאשר דקרא רישא רק מביאים שחז"ל ידועה תופעה וזו .

עוד" ויחכם לחכם ט)"תן ט, úàøé(משלי äîëç úéùàø" .äàøéä àéä äîëçä ø÷éò éëN J
á÷òé ïåéò J L"'ä

עוד" ויחכם לחכם ט)"תן ט, ìù(משלי äéùòîá íâå ,éîòð éøáãá íâ äîëç ùé ãöéëN J
òãéåäé ïá J Lúåø

עוד" ויחכם לחכם ט)"תן ט, וסכת(משלי "ורחצת אמרה נעמי דאילו המואביה רות זו
הגורן" וירדת עליך שמלותיך ג)ושמת ג, והדר(רות הגורן" "ותרד כתיב בדידה ואילו

חמותה" צותה אשר ככל ה)"ותעש ג, ä(רות ,â úåø ,äîéîú äøåú J Läúðéù úåø òåãîN J
(æJå ÷"ñ)

ותבוא" â"ותלך ,á úåø ,äîéîú äøåú J(åëJäë ,æè ,áéJàé ,ã ÷"ñ)

מהוגנים אדם בני שמצאה íééðòäîעד äùùç àìå ,íéðâåäî åéäéù íéøöå÷ä ïî äùùçN J
à"ùøäî J Líéðâåäî åéäé íà

בה ראה חכמה úéáדבר úòãë ,íéìáù 'â äç÷ì àì ,úøåéâ íâå äéðò íâ äúéäù ô"òàùN J
à"ùøäî J Léîìùåøéä éôìå ,éàîù

מיושב נופלות מעומד, עומדות בה. ראה צניעות ïîדבר åøùðù íéìáù ïúåà ,úåìôåð"N J
é"ùø J L"úåòéðö íåùî ïìèéì äçù äðéàå ,áùåéî úè÷åì íéøöå÷ä

שרי אמר בה. "דבקה" ורות לחמותה ערפה ותשק וכו' נערותי, עם "תדבקין" וכה
בה åúùàá",לאדבוקי ÷áãå" :åúùàå ùéà ïéðòì "úå÷áã" ïåùì äéåöî éë ïàë åùøã ì"æçN J

äëå" ì"ö äéä ïàëå "äðéãá åùôð ÷áãúå"ééäúà"ùøäî J Läùøãä ïòîì áúëð àìà ."éúåøòð íò

דוד בית מלכות הלום, 51גשי 'à úåãâà ,ì"øäî J Lúåáéùçå äâéøãî ìò æîøî "íå÷î"N J

דוד בית מלכות "הלום", åúîìåäגשי ãåã úéá úåëìîì éåàøä éë "íåìä" úìî åùøã ì"æçN J
øúëä(á"ò àë ïéøãäðñ)à"ùøäî J L

כחומץ קשים מעשיו éøâהלום, éàöàöî ãåã àá éëN J52 'à úåãâà ,ì"øäî J Lí
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בחומץ" פתך יד)"וטבלת ב, קשין(רות שמעשיו ממך לצאת בן עתיד לה, רמז רמז ,
מנשה ומנו? äøåúכחומץ. ;à"ùøäî J Líãàì äù÷ øúåé àåä ïùéúîù ìëë õîåçä éëN J

ãé ,á úåø ,äîéîú(îJæì ,àì ,èë ÷"ñ)

מן ואכלת הלום גשי האוכל, לעת בועז לה (רותבחומץ"פתךוטבלתהלחם"ויאמר
יד) מנשהב, ומנו? כחומץ. קשין שמעשיו ממך לצאת בן עתיד לה, רמז ì"æçNרמז J

íéä ééà J Lïåùì ìôë íä "êúô" "íçì" íéìîä éë ÷åñôä úà åùøã

שתתחלק דוד בית מלכות ì"øäî,שעתידה J L"íéøöå÷ä ãöá" íéìîá æîøð äæ ãöéëN J
52 'à úåãâà

שתתחלק דוד בית מלכות äøåúשעתידה J L"íéøöå÷ä ãöá" íéìîá æîøð äæ ãöéëN J
ãé ,á úåø ,äîéîú(àì ÷"ñ)

"ותותר" שלמה, בימי "ותשבע" דוד, בימי יד)"ותאכל" ב, חזקיה(רות ì"øäî,בימי J
52 'à úåãâà

Eãé÷ óã

כבודו" טז)"ותחת י, 52(ישעיה 'à úåãâà ,ì"øäî J Lì"æç éøáãá ïàë ùé úå÷åìçî 'âN J

כבודו" טז)"ותחת י, íéä(ישעיה ééà J

מכבדותיה Jמאניה Líìöä ïë àì .äæä íìåòá íéàåøáä øàù ïéðòì ÷ø ãåáë íä íéãâáN J
90 ìàøùé çöð ,ì"øäî(æè ÷øô);

מכבדותיה 163מאניה íééç êøã ,ì"øäî J Lãåáëä éðôåà 'âN J(àîåæ ïá ,ã"ô)52 'à úåãâà ;

התורה מן בגדים לשינוי ãמנין ,å àø÷éå ,äéøà øåâ ,ì"øäî J

בגדים לשינוי התורהמנין Läîöòמן äøåúäî çéëåäì äöø ,íéàéáð ìù ÷åñôî òãéù â"òàN J
òãéåäé ïá J

בגדו על רבב שנמצא äáåùúä"ת"ח øåáéç" ïëå ïàë ,éøéàîä J Lúåéùôðä åéúåãîá øîåìëN J
88 óã ,ã ÷øô à"ç

רבב שנמצא מיתהת"ח חייב בגדו, éìáעל äøôë ïéà äæáå ,íùä ìåìéç ìò øáåò øîåìëN J
äúéî(.åô àîåé)òãéåäé ïá J L

בגדו על רבב שנמצא à"éת"ח à÷ñô ,úáù ,úîàá àøå÷ J(éàðùî éø÷ú ìà)

מוות" אהבו משנאי לו)"כל ח, ñåò÷(משלי àåää ÷øôä ìë éë ,íëç ãéîìú ìò êë åùøãN J
à"ùøäî J Läøåúä úåìòîá

מות" äîëç"אהבו êùî J Líúøôë àéä úàæá éë úåî åáäàN J(áé ,èé àø÷éå)

בנאים נקראו íééçäת"ח øåà J('å ÷"ñ à ,à úéùàøá)



úáù úëñîåè÷ óã441

בנאים נקראו áéת"ח ,à ,íééçä ùôð J

בנאים נקראו éãö÷ת"ח éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J Läøåú éùåãéç é"òN J('é àá 50 á"ç)ç"ú J ;
íéàðá åàø÷ð,65 â"ç ÷éãö éøô J Läúåà íéðåá ç"ú "äøåú åæ äîåç éðà"N J(àì ,çñô)ïééò ãåò ,

'é ,äàø úùøô 80 ä ÷ìç ,÷éãö éøô

בנאים נקראו ùîת"ח ,øåáéöä úà íéâéäðîù éðôîN Jêåøá 'ø J Løùåéá åâäðúéù íäéìò íéçéâ
øîàù êåøá ,ïééèùôò(ãëø 'îò ,úåëìî åì úðúåðå ,éùù ÷øô ,úåáà é÷øô ìò)

רמיא" עליה דמתא מילי כל במתא, דאיכא מרבנן "צורבא שאמרו כמו המלקט: קטןאמר (מועד

ע"א) ו

חלוקו על 52המקפיד 'à úåãâà ,ì"øäî J

להפכו חלוקו על המקפיד זה עין? בטביעות אבידה לו שמחזירין ת"ח ïåéëNאיזהו J
à"ùøäî J Lïéò úåòéáèá ÷åã÷ã ë"â åá ùé éàãå ,åéãâáá ïééòì åæ äãî åá ùéù

חלוקו על éìùîהמקפיד ìò à"øâ J(æë ,å),(âë ,ë)(àé ,àì)íéøéùä øéù ìòå(ä ,à)äéòùé ìòå
(å ,â)

חלוקו על äòùáהמקפיד ïëå ,êìëìúé ìáì åãâá ìù ìååøùä ìô÷î ìëåàù úòá øîåìëN J
òãéåäé ïá J Lïéðáá ÷ñåòù

מקום בכל הלכה דבר אותו ששואלין זה הציבור? על פרנס אותו שממנין ת"ח איזהו
כלה במסכת ואפילו ïåéëואומרה, ,øáã åúåàì ñðøô àø÷ð íãàä úà ïéðîîù øáã ìë ìòN J

Lúåëìää øàù ìë úòãì êéøö àìå ,äéìò åúåà åðéîù øáã åúåà ìù äëìä øáã åúåà íéìàåùù
à"ùøäî J

מלאכתו לו לעשות מצווין עירו שבני ת"ח ñåòù÷איזו àìà ,øåîâ ç"úá øáåãî àìN J
à"ùøäî J Løåáéö éëøöá åîë íéîù éöôçá

שמים במלאכת ועוסק חפצו 53מניח 'à úåãâà ,ì"øäî J

פרנס 53למנותו 'à úåãâà ,ì"øäî J Líëç ãéîìú åîöò àåä äéäé øåáéöä ñðøôù éåàøN J

שחורים בכלים ולא לבנים בכלים לא תקברוני úãîאל àéä "àîéìâ" íéîëç ïåùìáN J
åãîòéù íé÷éãö íéãéúò" øîàðì ìùî ïåùì ïàë åøáãå .äøåöä ãöî àá "ùåáì" ,øîåçä

"íäéùåáìá(á"ò ö ïéøãäðñ)àá "ùåáì" éë ."íäéãâáá ãåîòì íéãéúò" åøîà àìå å÷ééã ïëìå .
"äùåá àì" ïåùìî(á"ò æò úáù)äéäéù íéîëç øàùì äùåá íåøâé àìù éàðé áø ùùç ïàëå .

à"ùøäî J Líäî ùééáúé àåä àîù ùùç íâå ,íäéðéá

Eåè÷ óã

ממערבא אגרתא íéçñôáאתא àåä ïëå ,åðîî åìá÷éù éãë ø÷ùù é"ùø ïééòN J(.áé÷)íà"
íéçñôá åëå "ìåãâ ïìéàá äìúä ,÷ðçäì úù÷á(.æë)ïéìåçá ïëå ,ìàåîù ìù àñøéâ åëôä(:àé÷)

à"âîá àåä ïëå .äøò÷å íéâã ïéðòá áø éãéîìúì äðéù ìàåîùïéã òîù íà ä"ã å"ð÷ ç"åà ò"åùì)
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(åì äàøðå"äùðî éôìà" øôñá ìáà .(à"øâä ãéîìú ,àéìéàî î"ø)÷ø ì"æç éë ùøéô ,48 óã á"ç
"ïãáàì äöåøå äáøä úåòî åéáà åì çéðäù éî" åîë ,âòì êøãá äæ åøîà(:èë î"á)íãàäù àìå

íéçñôá í"áùøä éë øéáã ù"øä ø"åî éúåà ãîéìå .äìéçúëì êë äùòéå íå÷é(.áé÷)éøáãì ùøéô
,åîùá úîà éøáã ãéâé æàå åìöà ãåîìì ìåãâ íãà ìöà ãéîìúä êìéù ì"æç(åîùá ø÷ùéù àìå).

æ"ò÷úú ,íéãéñç øôñì øåàéá ,úåéìâøî ïáåàø áøäì "ãñç øå÷î" ò"òå(÷å÷ áøä ãñåî 'ãäî)L

ממערבא אגרתא òãéåäéאתא ïá J Løåîâ ø÷ù äæá äéä àìN J

המדרש בית éøáãëביטול ,äøåú ìåèéáì úáùçð åæù ,ô"òáùåúì áúëáù äøåú ïéá äî ñçéN J
äìéâî ìò à"øâä(.â)àòéöî àááá ùøåôî ïëå "äìéâî àø÷î éðôî ,äøåú ãåîìú ïéìèáî"(.âì)

L"äãî äðéàå äãî" àåä àø÷îä ãåîéì éë

ä"ìתרגום ÷"ñ íù äøåøá äðùîå ,íéàé÷á ä"ã ã"ìù 'éñ ç"åàì "äëìä øåàéá" J

הראשון מן אחרון עונש גדול לו, אמר הזה øîàבלשון äæ ïåùìá" åáúë äî éðôî ò"öN J
à ïåò ìåãâ" àìå "ùðåò" øîà äîìå ?"åìåì øîà äæä ïåùìáå ä"ã äéðá J L?"ïåùàøä ïî ïåøç

Eæè÷ óã

הפוכה נ' תורה, ספרי 53ז' 'à úåãâà ,ì"øäî J Läøåú ïúîá åéäù úåìå÷ 'æN J

תורה ספרי äáöçז' ä"ã åäéðá J Lì"æéøà âäð ïë .ãåñ ô"ò ãçàå ,èùô ìù íéðôåà 'å ãâðN J
äéãåîò

מקומה זו אין לומר ä"òסימניות, 'éñ ïéìáåì í"øäî ú"åù J

מקומה זו אין לומר øáãîáסימניות, ,äéøà øåâ ,ì"øäî J L?éåàøä äîå÷î äéä ïë äôéàN J
äì ,é(äð÷ 'îò ,áì à÷ñô ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî)

מקומה זו אין לומר úåðòøåôסימניות, ìò äøåî 'ð úåà éë ,äëåôä 'ð íä íéðîéñäN Jù"îë)

(äéðù úåðòøåôì äðåùàø úåðòøåô ïéá ÷éñôäìàì äìôð ,"éøùà" ìù ÷åñô úìéçúá 'ð úåà ïéà ïëìå ,
íå÷ óéñåú(à"ò æ úåëøá)äæ øôñå ,äøåúá ùé íéøôñ 'æ éë 'ð úåà ìò øåàéá ãåò .("òåñðá éäéå")

êôéä íä éë úåøåäì äëåôä úåàäå .äðéá éøòù 'ð åá ùé ìáà ,íé÷åñô 'á ÷øå íìåëáù ïè÷ä àåä
à"ùøäî J Lãáìá íéøòù è"î ìà ÷ø äëæ åðéáø äùî íâ éë ,íäéìò ãåîòì ìëåé àìå ,íãàä úòã

הפוכה äîå÷îנ' ïëéäå ä"ã ,åäéðá J

לפורענות פורענות בין ï"áîøלהפסיק J(äì ,é øáãîá)

לפורענות פורענות בין øáãîáלהפסיק ,äéøà øåâ ,ì"øäî J L?øáåãî úåðòøåô äæéà ìòN J
äì ,é(æð÷Jåð÷ 'îò ,âì à÷ñô ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî)

לפורענות פורענות בין ïåðáìלהפסיק ïéé J L?øáåãî úåðòøåô äæéà ìòN J(ìæééå ä"ðø)'îò ,
"åñéð úåðåéñð äøùò" äðùî óåñ ,éùéîç ÷øô 395

לפורענות פורענות בין òãéåäéלהפסיק ïá J
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לפורענות פורענות בין øáãלהפסיק áçøä ã ,àé øáãîá ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J

ה' מאחרי שסרו ה', מהר åéäויסעו êë ,åì êìåäå åì çøåáù ,øôñä úéáî àöåé ÷åðéúëN J
úåôñåú J Léðéñá äøåú äáøä åãîìù éôì 'åëå éðéñ øäî íéçøåá

ה' מאחרי שסרו ה', מהר úéáויסעו ãîåò åéìòù øä åúåà ÷øå êà éë ì"æç êë åùøãN J
J Lïàë åùøã ïëìå ."áøåç øä" åà "íéäìàä øä" àø÷ð éðéñ ìáà "'ä øä" àø÷ðä àåä ùã÷îä

à"ùøäî

ה' מאחרי שסרו ה', מהר å÷éçøäויסעו àìå äøåúä éìèáî ïéá åéä àì éåì èáù ìáàN J
à"ùøäî J Lúåçåìäå ïåøàäå äùî íù ,äéåì äðçî àåäù øôñä úéáî íîöòéùåãç ,ì"øäî ò"ò)

(662 'îò à"ç ,"øñåîä úåøöåà" åðøôñá ïëå ;âë÷ 'îò â"ç ,è÷ óã àøúá àáá ìò úåãâà

מינין åéäåספרי ,å"ùé úôå÷úì íéëåîñä úåøåãá íéøöåð åùòðù íéãåäé íúåà ìò øáåãîN J
ïéãîò é"ø ïåéìâ J Líúåòèá ùåøãì éãë íééç íéäìà éøáã íéëôäî

גליון און יעקב:] עין 54[נוסח 'à úåãâà ,ì"øäî J Lø÷ù áúëî àåäù éðôîN J

קודש" "כתבי האומות בלשון ומובנה לועזית היא זאת מלה כי חז"ל כך דרשו המלקט: אמר

שבהן האזכרות ואת אותן שורף אני לידי יבואו í"áîøשאם éøáãì øå÷î ïàëîN J'ìäá)

(ç"ä å ÷øô äøåúä éãåñéLïéî åúåà áúëù äøåú øôñ óåøùì

וכופרים מכירים אין והללו וכופרים, מכירים øå÷îשהללו ïàëî éë øùôà :è÷ìîä øîàN J
í"áîø ìù ÷åìéçì(â"ä â"ô íéøîî 'ìä)Løôåëå øéëî åðéàù ,äáùðù ÷åðéúì øåîâ ïéî ïéá äî

שבשמים לאביהם ישראל בין ותחרות ואיבה קנאה ä"á÷äùשמטילים íéøîåàùN J
íàðåù äúà åìéàë ìàøùé úà íéùåòù .äàðùä éðôî ,úøçà äîåàá ìàøùé úà óéìçäúøòä)

(íúåìâá íäá øñééúî ìàøùéù úåøöä íä íúðòè éôì êëì äçëåäå :÷éúòîä"àðùà 'ä êéàðùî" åäæå
ìòå .íúéà çëååúî éðà ,"èèå÷úà êéîîå÷úáå" .ìàøùéì àðåù äúà åìéàë 'ä êúåà íéâéöî íä

"íéúàðù äàðù úéìëú" ïë(áë ,èì÷ íéìäú)åéä íéáéåàì" ìáà ,íðéç úàðù àìå ,åìàä íéðéîì
à"ùøäî J Láéåàë éðâøåäì íéàá íä "éì

באורחא איכא פלניא ïéòדיקלא ;53 'à úåãâà ,ì"øäî J Líù åì àöîðù àðåùì æîøN J
åäéìà

באורחא איכא פלניא ùîדיקלא àåäN Jäøåúä éøáãì ì(äá íé÷éæçîì àéä íééç õò)åðà ïëìå
à"ùøäî J L'åëå "äéø÷òéð" éåâä øîà .íéðéîä úòãì íéëñäìî íéòðîð

בשיבבותיה 192פילוסוף 'à ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(á ,ïéã)53 'à úåãâà ;

בשיבבותיה "L"àúøáפילוסוף åàø÷ð úåîåàäå "àøá" åàø÷ð ìàøùé éë ,øåôéñä ìù ìùîðäN J
íåìù àîéà ä"ã òãéåäé ïá J
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ירתון כחדא וברתא íäìù.ברא ïåéìâ ïåà øôñá áåúë êë éë ,íéøöåðä úøåúì âòì ïàë ùéN J
ïàë åçéëåä ì"æçå .íù áåúë "éúéúà äùîã àúééøåà ïî úçôéîì àì àðà" øúåñä íâúôä íâå

è÷ìîä ì"ð J Líäéðéðò øàùá íâå ïàë íâ íîöò úà íéøúåñ íäù

Eæé÷ óã

שבת להוצאות אדם óéãòישכים íà øåøéáå .æåøéæ ïåùì àéäù úåéàøå "äéäå" ïåùìî åùøãN J
ä ,æè úåîù ,äîéîú äøåú J L?éùéîç íåéì íéã÷äì åà 'å íåé(è ÷"ñ)

בשבת? לאכול חייב סעודות ïìåëåכמה ,"íåéä" úìî àø÷îá äáåúë íéîòô ùåìùî åãîìN J
à"ùøäî J L"íåé" úàø÷ð äìåàâå äìöä ìë éë ,åììä øëù éðéî 'â åãîìå .úåøúåéîë äøåàëì åéä

בשב לאכול אדם חייב סעודות שלשכמה Jת? Lúåãåòñä 'â íéæîøî äî ìà ,íéæîøN J
èòø øîàî ,íéøôà úåììåò

שלש בשבת? לאכול אדם חייב סעודות áééçכמה úåãåòñ 'â" äøö÷á ì"ö äéä äøåàëìN J
ä"ã åäéðá J Lïåáàúì íäî úçà ìë ìëàéù éãë ,äæî øúåé ìåëàì àì øîåì äöåø àìà ?"ìåëàì

úåà÷ñô 'á ,úåãåòñ äîë

ד' אומר חידקא 54(סעודות)ר' 'à úåãâà ,ì"øäî J Läðè÷ äçðîå ,äìåãâ äçðî :úôñåúáN J

Eçé÷ óã

לבריות תצטרך ואל חול שבתך úåãåòñעשה 'á ïåæî ÷ø åéùëò åì ùéù éîá øáåãîN J
úåãåòñ 'á íâ åì ïéàù éî ìáà .åäåøèô åæ äåöîî .úéùéìù äãåòñ âéùäì éãë úåéøáì ÷÷æðå
øëùùé áøä J Lêéøö àåäùë úåéøáì ÷÷ãæäì åì øúåî ,úåãåòñ 'â øáë åì ùéù éî ïë åîëå

'à ÷"ñ íééç íéî øàá ÷ìç ,òáù øàá ú"åù ,âøåáðìééà

חול שבתך ç"áäåעשה óñåé úéá ïééò ,á"îø 'éñ ç"åà øåè J

לבריות תצטרך ואל חול "שבתך" àìàעשה ?"úáù" íúñ àìå "êúáù" åøîà òåãîN J
,à"ãéç J L"êìù" àåä äééúùå äìéëàá âðåòä ÷ìçå ,'ä ìù å÷ìç àåä úåëàìîä éøåñéà ÷ìç

à"ò áé÷ íéçñô ìò ,ïéòä úéàøî

משיח מחבלי ניצול וכו' בשבת סעודות ג' המקיים úàéáכל éðôì úåàáä úåøöä íäN J
à"ùøäî J Lúáù äúåàì òéâé úáù âðòîäå .úáù åîë äåìùå äçåðî ùé çéùî ìù åàåááå .çéùî

גיהנם של מדינה ניצול וכו' בשבת סעודות ג' המקיים ãìåðכל âåðòúäî ììë êøãá éëN J
íéâåðòúå úååàúì ÷ùç áìáéâ")("íðäLäæî ìöðé úáù úåãåòñî äðäðä äáøãà éë ïàë åãîéìå ,

'å à÷ñô 5 ,äìéì éñéñø ,ïäëä ÷åãö 'ø J(4 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

ומגוג מגוג ניצול וכו' בשבת סעודות ג' המקיים ïåòøâä,כל ãâð ,úôñåúä ãâð :'â øôñîN J
162J163 ìàøùé çöð ,ì"øäî J Léåðéùä ãâðå(åì ÷øô);
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ומגוג מגוג ניצול וכו' בשבת סעודות ג' המקיים Lø÷åáåכל áøò ãåòå ,äìéì ãâð íäåN J
34J35 äìåâä øàá ,ì"øäî J(á øàá)57 'à úåãâà ;

מצרים בלי נחלה לו נותנים השבת את המענג âðåòכל íùì óñë øæôî àåäù íùëN J
"óñåé úéá" íùá à"ùøäî J Líåöîö àìì äìçðì äëæé êë ,íöîöì éìá ,úáù(áîø 'éñ ç"åà)

מצרים בלי נחלה לו נותנין השבת את המענג åæ?כל äåöîì äæ øëù øù÷ øåàéá äîN J
,úåôñåð úåàöåä àéöåîå åìåáâ õøåô ïàëå .äðùä úìéçúî ùàøî åì íéáåö÷ íãàä úåðåæî ìë àìà

ãé ,çë úéùàøá ,äîéîú äøåú J Läãî ãâðë äãî åì íéîìùî ïëì(æé ÷"ñ)

יוסף" "בית בשם דלעיל מהרש"א דברי והם

מצרים בלי נחלה לו נותנים השבת את המענג àåäכל øùåéäå ,ïåøåùé àø÷ð á÷òé éëN J
èé ,ã úåîù ,äéøà øåâ ;54 'à úåãâà ,ì"øäî J Lõ÷ àìì

מצרים בלי נחלה לו נותנים השבת את המענג Läðåîàäכל úåãåñé 'â úâùä ïéðòì àåäN J
âñø ,áñø íéøîàî ,íéøôà úåììåò J

מצרים בלי נחלה לו נותנים השבת את המענג à÷ñôכל ,19 äìéì éñéñø ,ïäëä ÷åãö 'ø J
æé(21 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

מצרים בלי נחלה לו נותנים השבת את המענג à"øâכל J(áé ,à äéòùé)

מצרים בלי נחלה לו נותנים השבת את המענג øåáñåכל øùòúäì ãàî õîàúîä íãàN J
ìèá àåä åçøë ìòá äá éë ,úáùá âðåò ùéâøî åððéà "äæä ìéçä úà éì äùò éãé íöåòå éçåë"
íâå úáùá âðòúîä àåä ,ñðøôîå ïæä àåä ãáìá 'äù ïéîàîä ìáà .ïåîî çéåøî åððéàå åé÷ñòî
ééà J Líéøöéî àìì òôùá åì ïúåð íìåòä ïåãà àìà ,ìáâåî åððéàù òåáùä úåîé ìëá ùéâøî

íéä

מצרים בלי נחלה לו נותנים השבת את המענג úîàכל úôù J(î"øú úðù ,úéùàøá 'ô)

מצרים בלי נחלה לו נותנים השבת את המענג úåöîכל íùì ìëåàù éîá øîàð ÷ø äæN J
íðîàå ä"ã ,éðùä ùåøéôä óåñ ,æè ,àì úåîù ,äëøá úôñåú J Låñéøë úàðä íùì àìå ,úáù

,øéòäì ãåò øùôà287 'îò

מצרים בלי נחלה לו נותנים השבת את המענג úáùä,כל ìò óéñåäì øùôàù åîëN J
òãéåäé ïá J Läôåñá åà äúìéçúá

Eá"ò çé÷ óã

"ופרצת" בו שכתוב כיעקב יד)אלא כח, íä(בראשית éë ,÷çöéå íäøáà ïàë åøëæåä àìN J
úåîåàì íâ äìçð åìéçðä("êáùåî äéäé õøà éðîùî" åùòì ÷çöéå ,èåìì íäøáà)ìåáâá ïä íäéúåöøàå

à"ùøäî J Lìåáâ àìì åìçðé íä á÷òé éðá ïë ïéàù äî .äãîå

" כדכתיב המלקט: המקוםתוספת יהיה"כל לכם בו רגלכם כף תדרוך כד)אשר יא, עיין(דברים

נא פסקא עקב, ספרי,
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אביך" יעקב נחלת יד)"והאכלתיך נח, ïá(ישעיה J Lúáùä ïéðòå á÷òé ïéá øù÷ä äîN J
á÷òéá àìà ä"ã òãéåäé

גליות משיעבוד úåãâàניצול ,ì"øäî J Lúåéëìî ãåáòéù ãâð àåä ,íéøöéî àìì äáçøää éëN J
55 'à

גליות משיעבוד øîåùäניצול ìöà øåãå øåã ìëá íéé÷úîä ùôðä êåëéæ äðéðò åæ äìöäN J
äëä ÷åãö 'ø J Lúáù÷éãö éøô ,ï('è éðéîù ,97 â"ç)

גליות משיעבוד ïúéðניצול äæ íåéå ,ñðøôîå ïæ àåä 'äù ùéâøîä àåä âðò úáùì àøå÷äN J
úåîåà éøä ,íééøîåçä åé÷ñòî åìåèéá ìò øòèöîù éî ìáà .úåéðøåúä åéúåâùä áéçøäì åì

íéä ééà J Líééøîåç íéðéðòá øúåé íéâéùîäå íéçéìöîä íä íìåòä

לבו משאלות לו נותנין השבת את המענג äìçðכל ìá÷î ïëì ,á÷òéì àéä äùåã÷ä éëN J
62 ,ìàøùé úøàôú ,ì"øäî J Líéøöéî éìá(ë ÷øô);

לבו משאלות לו נותנין השבת את המענג ìàכל áìä åîë ,íéîéä øàùì úáù ïéðò éëN J
54 'à úåãâà ,ì"øäî J Lóåâä

השבת את המענג úåçåìכל éðù ,ä"ìù J Låôåâ âðåò íùì àìå ,úáù âðåò íùì ïéåëìN J
.âì÷ óã íãøèùîà 'ãäî ;åì à÷ñô âô 'îò á"ç ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáä(ùåãé÷ éøçà ,úáù)

השבת את המענג úìéçúכל ,íéúòì äðéá J Låôåâ âðåò íùì àìå ,úáù âðåò íùì ïéåëìN J
ãôñäì 'â ùåøã úìéçú ,ãåôñì úò ,ã"ò ùåøã(÷ú óã)

השבת את המענג áéכל ,à äéòùé ìò à"øâ J

השבת את המענג éãö÷כל éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J('å ,äøåú ìù äìîò ,219 â"ç)

לו לבונותנים úáùáמשאלות åéôá ïðçúäì øåñà éàãåN J(úáù 'ìä óåñ ,í"áîø)'ä ìáà ,
55 'à úåãâà ,ì"øäî J Låáì éøåäøä éôë äëøá åì ïúé

לו לבונותנים úáùáמשאלות åéôá ïðçúäì øåñà øîåìëN J(úáù 'ìä óåñ ,í"áîø)'ä ìáà ,
à"ùøäî J Låáì éøåäøä éôë äëøá åì ïúé

לו מוחלין אנוש כ[דור] ע"ז עובד אפי' כהלכתו, שבת המשמר íàכל ÷ø øîàð äæN J
ì"øäî J Léøîâì äëìäë øîåù56 'à úåãâà ,

לו מוחלין אנוש כ[דור] ע"ז עובד אפי' כהלכתו, שבת המשמר úáùכל ìù ïåéòøäN J
J Lùåðàë æ"ò ãáåòä åúåà äáåùúá øéæçäì ìòôú åæ äðåîà .íìåòä úà ùãéçå àøá 'äù àåä

à"ñø øîàî óåñ ,íéøôà úåììåò

"אשרי שנאמר לו מוחלין אנוש כ[דור] ע"ז עובד אפי' כהלכתו, שבת המשמר כל
מחללו" שבת שומר וכו' זאת יעשה ב)אנוש נו, åã÷ãä÷(ישעיה ô"ò éë ,äìîä åùøãN J

à"ùøäî J Läá÷ð ïåùì ,"äììçî" ì"ö äéä
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לו מוחלין אנוש כ[דור] ע"ז עובד אפי' כהלכתו, שבת המשמר ùáãכל úåøòé Já"ç)

('é ùøã æñ÷ óã

שבת המשמר לוכהלכתוכל מוחלין אנוש כ[דור] ע"ז עובד אפי' ,øîåùä ùé éëN J
øîåùä ìáà .çøåè íäá ùéù úåù÷ä úåãåáòäî øäæð ÷ø àåäå ,åôåâì äçåðî úúì éãë úáù

íéä ééà J Lùåðà ïéðò øàáîå .äåéö 'ä éë úáùä ìò øîåù éë äøåî äëìäë

לו מוחלין אנוש כ[דור] ע"ז עובד אפי' כהלכתו, שבת המשמר úáù,כל ,úîàá àøå÷ J
á"é à÷ñô

לו מוחלין אנוש כ[דור] ע"ז עובד אפי' כהלכתו, שבת המשמר éñ'כל ç"åà ò"åùáN J
,äáåùú éìá íàå ?úáù úøéîù úìåâñì êøåöä äî ,äáåùúá øæç íà éë æ"èä äù÷ä 'à ÷"ñ áîø

ì"æç øîàî ô"ò àìà ?úáù úøéîù ìéòåú äî(à"ò åô àîåé),ïéã úéá úúéîå úåúéøë ìò øáò"
øéòäå .ïéøåñéì êøèöé àì úáù úìåâñáù ïáåî ,"ïé÷øîî ïéøåñé ÷øå íéìåú íéøåôëä íåéå äáåùú

ïðçìà ÷çöé 'ø ïåàâä êë ìò(âë úåà à"ç) "÷çöé ïéò" åøôñ ìù øòùä çúôá)ïéáäì øùôà äæ ô"òù
ïé÷ øîàî(áë äùøô äáø úéùàøáá àáåîä)"äøùô" ïåùì àéä äî ."éúøùôúðå äáåùú éúéùò"

úáù úøéîù çëáå .ïéøåñéì ÷å÷æ àåä àìà ãéî íéøôëî àì íâå ãéî íéúéîî àìù àìà ?ïàë
ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Làéâåñá ïàë øàåáîë ,äøåîâ äìéçî âéùäì

ולשון אומה בהם שלטה לא ראשונה, שבת ישראל שמרו äéøà,אלמלי øåâ ,ì"øäî J
äë ,åè úåîù(ãéùJâéù 'îò 'ì à÷ñô ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî)

ולשון אומה בהם שלטה לא ראשונה, שבת ישראל שמרו ë"çàאלמלי éë úàæ åãîìN J
íéîä úðåìú úùøô ùé òöîàá éøä ò"öå ."÷ìîò àáéå" áåúë "èå÷ìì íòä ïî åàöé"äñî")

("äáéøîåà"ùøäî J Läæì áåùééäå ?àåää àèçä úîçî ÷ìîò àá éë øîàð àì äîìå

נגאליםאלמלי מיד כהלכתן שבתות שתי ישראל úåúáù?משמרין 'á à÷åã òåãîN J
úáùì åëæé äæá ,äøåúä ãåîéìì åùéã÷äì äéðù úáùå ,äëàìîî äúéáùì æîø äðåùàø úáù àìà

áøJàø 'îò ,äð øòù ,ìä÷éå úùøô ,÷çöé úãé÷ò J Làáä íìåòì æîø úéùéìùä

נגאלים מיד כהלכתן שבתות שתי ישראל משמרין éëאלמלי ?úåúáù 'á à÷åã òåãîN J
ãâðå .íäéìòî úåéäì úåôñåð åìòé ë"çàå íäî úåçô àì úåéäì ìàøùé åìòéå ,úåîåàä úçú åéä

áì ,åè øáãîá ,äéøà øåâ ;56J57 'à úåãâà ,ì"øäî J Løåîùå øåëæ

נגאלים מיד כהלכתן שבתות שתי ישראל משמרין õøàäאלמלי ïî íéìåâ ìàøùé éëN J
ã"áà ,á÷òé 'ø J Lïåéöì áåùì éãë åìà úåúáù éúù øåîùì íäéìòå .úáù ïåòá íâå úéòéáù ïåòá

á÷òéì úîà ,àñéì

נגאלים מיד כהלכתן שבתות שתי ישראל משמרין ãöéëאלמלי ó"éøä úìàùì õåøéúN J
íéä ééà J Líéáåúëäî úàæ åãîì

נגאלים מיד כהלכתן שבתות שתי ישראל משמרין à'אלמלי ÷éãö éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J
áé ,øåîà 175 â"ç ;'á óåñ 9 úáù
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אשר לסריסים ה' אמר "כה נגאלים, מיד כהלכתן שבתות ב' ישראל משמרין אלמלי
שבתותי" את ד)ישמרו נו, äãð(ישעיה úëñîá ?"íéñéøñ" ïåùì åäîN J(.çì)îàåìà åø

äãéìäù éãë ,éòéáø íåé éðôìù íéîéá òåáù ìëá íäéúåèî íéùîùî åéä àìù íéðåùàøä íéãéñç
"éúåúáù" úìîî åãîì íà à"ùøäî äù÷îå .úãìåéä øåáò úáù ììçì åëøèöéå úáùá ìåçú àì
Läæì áåùééäå ?íéáø ïåùì "åøåîùú éúåúáù úà êà" áåúë ë"â úáù úåöî ììë éøä ,íéáø ïåùì

íéðåùàøä íéãéñç ä"ã à"ò çì äãð ìò ,à"ùøäî J

וכו' חלקי åéäיהא àìù íéøáã íúåà íéé÷ì íòä úà æøæì éãë åøîàð åìàä íéøîàîä ìëN J
à"ùøäî J Líäá ÷ã÷ãì íéáø éðéòá íéáåùç

בשבת סעודות שלש מאוכלי חלקי íãàיהא ìë úáåç äæ éøä ò"öN J(à"ò çé÷)'â ìåëàì
ìåç êúáù äùò" øîàð åéìò ,íéøçàî ù÷áì êøèöé äæ éðôîå åì ïéàù éðò àìà ?úáùá úåãåòñ
,úîà úôù J Läåöîäî ìèáì êøèöé àìå ÷éôñî åì àäé ãéîúù ù÷á àåäå ."úåéøáì êøèöú ìàå

úáù ìò

ומגוג גוג מלחמת גיהנם, דין משיח, מחבלי íàניצול éë ,äø÷îá íðéà åìà úåéðòøåôN J
57 'à úåãâà ,ì"øäî J Läàéøáä íöòá

יום בכל הלל 93J94מגומרי 'à ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(å ,äãåáò)276 ,12 íùä úåøåáâ ;
(àñ ÷øôå äéðù äîã÷ä);

יום בכל הלל 57מגומרי 'à úåãâà ,ì"øäî J Läé ùãå÷ íù úåìòîN J

יום בכל הלל íéñðמגומרי äùåò 'ä ïéàù øîåàë äàøð òåá÷ ïôåàá íåé ìëá øîåà íà éëN J
úåàìôðåúåðùì,ç÷ú 'îò á"ç ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J Lòáèä øãñ

.æðø óã íãøèùîà 'ãäî ;åè÷ à÷ñô(ú"ñ úàéø÷)

יום בכל הלל äéåììäמגומרי é÷øô 'áá øáåãîù ùøéô é"ùøN J(äöåá÷áù éùéîçäå éùéìùä)

à"ùøäî J Läìéôúä éðôì íå÷î ìù åçáù øãñì åàá àìà ,ñðä ìò íéàá íðéà íä éë

ומגדף מחרף זה הרי יום בכל הלל øîæîëהקורא äàøð ,åúò àìáå ãéîú ììä àøå÷äN J
é"ùø J Lõöåìúîå øéù

ומגדף מחרף זה הרי יום בכל הלל åòöì÷הקורא êøåö ïéà åìéàë äàøðù ïåùàø íòèN J
íéîéá åéìò øøåòúäì ùéâøî åðéà ãéîú åøîåàù êåúîù ,éðù íòè .äàáä äøö ìë ìò ììôúäìå

éøéàîä J Låá ïéåëî åðéà åúåìéâø êåúîù åøîà éîìùåøéáå .íéñðä ìò äàãåää åá äòá÷ðù

ומגדף מחרף זה הרי יום בכל הלל øîåàåהקורא "áäæå óñë íäéáöò" øîåàù ïåéë éëN J
äðåé åðéáø éãéîìú J Líìèáì ä"á÷ä éãéá ïéà øîåà åìéàë ,íåé ìëá êëïéà ÷øô úìéçú ,úåëøá)

(ïéãîåòì"øäî áúë äæì áåø÷å ;(àñ ÷øô ,íùä úåøåáâ)óñåé äéãáåò 'øì "ìàøùé øåàî"á àáåî ;

יום בכל הלל à"ñהקורא ÷øô ïëå ,äéðù äîã÷ä 12 íùä úåøåáâ ,ì"øäî J
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ומגדף מחרף זה הרי יום, בכל הלל íéîéåñî,הקורא íéîéá íéãçåéî íéñð é"ò éëN J
åâäðî àåä êë éë åðåãé íåé ìëá åììäé íà ìáà .òáèä úà úåðùì 'ä ìù åéãéá ùéù íñøôúî

à"ùøäî J Lóøçî àöîð .òáèä úà úåðùì 'ä ãéá ùéù òãååé àìå ,íìåò ìù

יום בכל הלל ãëøהקורא 'îò íéçñô á"ç ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J
.æðø :âò÷ 'îò íãøèùîà 'ãäîá àåäå ;åè÷ à÷ñô ,ç÷ú 'îò ãéîú úëñî ;ãîú à÷ñôúìéçú)

(øáã óåñ ä"ã éðôì ,ú"ñá äàéø÷ ,äìéôú éðéðò ïëå ,ìåãâä úáùì úøçà äùøã

יום בכל הלל äîëçהקורא êùî J(ã ,åë àø÷éå)

ומגדף מחרף זה הרי יום בכל הלל äìéâðהקורא 'ä äùò íåéä äæ" ÷åñô åá íéøîåà éëN J
J Läçîùå äìéâì åòá÷ðù ,'ä éãòåîå íéáåè íéîéá àìà åøîåàì éåàø ïéà ïëìå "åá äçîùðå

íéñð øá äéçøô åðéáø(á"ò çé÷ úáù ìò)óñåé äéãáåò 'øì "ìàøùé øåàî"á àáåî ;

ומגדף מחרף זה הרי יום בכל הלל ñðä,הקורא ìò åøîåàì íéîëç é"ò òá÷ð ììäN J
ä úãå÷ô ,ä"àøä J Líéñðä ùéçëî åìéàë ñðä ìò àìù åøîåàäåíéåì(çô 'îò ,úåëøá)àáåî ;

óñåé äéãáåò 'øì "ìàøùé øåàî"á

חמה דמדומי עם ממתפללים חלקי ì"øäî,יהא J Líìåòì àøåá ùéù äøåî äçéøæä úò éëN J
58 'à úåãâà

חמה דמדומי עם ממתפללים חלקי úòáיהא íâ ,íåãà ïååâá æà òé÷øä éë "éîåãîã"N J
íéä ééà J Läúòé÷ù úòì íâå äîç úçéøæ

מעיים בחולי úåôñåúממתים J Líéøåäèå íé÷ð åéäéå åéòîáù äìéëà ïî åôåâ øäèì éãëN J
éáøã úðùî" ùåøéô ,á"ñ äùøô úìéçú ,äáø úéùàøá ùøãî ;58 'à úåãâà ,ì"øäî ;ïàë

"øæòéìà(óãä ìò ñôãð àðìéå 'ãäîá)

מעיים בחולי מתים צדיקים של à"òרובן àé úáù úëñîá ù"îë äù÷ éìåç àåäù ò"öN J
ïåò úøôë íùì àåä àìà ?"íééòéî éìåç àìå éìåç ìë"(áñ ,äáø úéùàøá ùøãî ìò ì"ãø)ãåòå .

åúúéîá óåâä úà çéðäì ñééôúú ùôðäù éãë(íù ,äáø ùøãîä ìò "øàåú äôé")åùøãù ïåéë ìáà .
äøåúä ìò ï"áîø éøáã ì"ãø àéáä ,"äòéåâ" úìî íù(æé ,äë úéùàøá)éìåç éìá äúéî àéäù

Lì"ðä "øàåú äôé" ãâð äæå ïéøåñé éìá àåä ïë íà .úåîéå ùìçé øáâë ,áåàëîå

מעיים בחולי מתים צדיקים של ãø"÷רובן ùøéôù åîë ,áì úìçîá øáåãîù íéùøôî ùéN J
"éòéî êåúá êúøåúå" ÷åñôä ìò(è ,î íéìäú)àåä ïë íàå .ïàë úåôñåúä ùåøéô åîë àì äæå .

åðéàå ,åúéá ìà úååöì ÷éôñî åðéàù éðôî "íééòéî éìåç àìå éìåç ìë" ì"ðä àéùå÷ õøúì éðìåëé
åîë àìà óåâä øòö åìáñé àìù éãë íé÷éãöì óéãò äæ äøåàëìå .åéðéðò øãñì äúéîä ìà ïðåëúî

"íéøôñî íäùë íéúî íäù" ì"ãø íù ïééöù(á"ò àî ïéáåøéò)Léîåàúô ïôåàá øîåìë

מצוה בדרך ממתים חלקי 58;יהי 'à úåãâà ,ì"øäî J Läåöî øáãì òòåðúî àåä íãàäùN J
140 'á úåãâà(äåöî éçåìù ä"ã èì ïéùåãé÷ ìò)197 íééç êøã ;(äáåùúá úçà äòù äôé ,ã"ô)
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מצוה בדרך ממתים חלקי ïéáיהי ÷ìçì ùé àìà ?ïé÷åæéð ïðéà äåöî éçåìù éøäå ò"öN J
L"äåöî êøãá" ïåùì ,äåöîä äùòù ïîæá úéããö äáéñ ïî úîù åà ,äåöîä ÷ñò óåâ é"ò úîä

à"ùøäî J

מצוה בדרך ממתים חלקי ù÷áיהי åøà÷ óñåé 'ø .íùä ùåãé÷ ìò âøäéù ù÷áî øîåìëN J
íùä ùåãé÷ ìò óøùäì åðåöø éë êàìîäî(àî÷ äøåãäî úìéçú ,àøàå ,"íéøùéî ãéâî")íéä ééà J L

בטבריא שבת 58ממכניסי 'à úåãâà ,ì"øäî J Lãàî íéîéã÷î åéä àìåN J

בטבריא שבת á'ממכניסי ,íééç íéî øàá ,òáù øàá ú"åù J

המדרש בית ממעמידי Jולא Líéãîåìä øàùì ùéìçî äæáå úàöì íéðåùàøäî àåäù 'éôN J
58 'à úåãâà ,ì"øäî

המדרש בית ùøäî"ממושיבי éðôìN J"ùøãîä úéá éáùåéî" :"á÷òé ïéò"á åîë àñøéâ äúéä à
,íéìñôñá øåñçî éðôî äãéîòá åãîìù åìà ìáà .úàöì íéøäîî ïðéà ïëìå íéáùåéù åìà øîåìë

à"ùøäî J Lãåîéìä øåîâì íéøäîî åéä

צדקה ממחלקי ולא צדקה מגבאי חלקי øúåéיהא ãçàì íéðúåð íéîòôì éë áúë é"ùøN J
íéîòôì íéëéøö ä÷ãö é÷ìçî éë øàéá "úîà úôù" ìáà .øçà éðòì éåàøäî úåçô øàùðå ,éàãî
Líé÷ìçîäî úåéäì éàãë àì ïëìå .ù÷áîù éôë ãçà éðòì úúìî íáì çéù÷äìå úåéøæëà âåäðì

בו ואין אותו שחושדים ממי חלקי Läáåùúáיהי øåæçì ùôçéå ãùçðä øøåòúé æ"éò éëN J
éøéàîä J

בו ואין אותו שחושדים ממי חלקי úåãâàיהי ,ì"øäî J Låéúåðåò ìò äøôë ùîùî äæùN J
à"ô óåñ ,áåè íù áéúð ;58 'à

בו ואין אותו שחושדים ממי חלקי àìùיהי ,åîöòì íøâ àìù éîá ÷ø øîàð äæ çáùN J
'åëå íå÷îä êë ä"ã á"ò æë÷ úáù ìò à"ùøäî J Lãùç éãéì åîöò úà àéáä

בו ואין אותו שחושדים ממי חלקי ùéיהי àìà ?"ø÷ùá åúåà íéãùåçù" øîà àì äîìåN J
àø÷ð äæå .íéãùåçä íúåà åéìò íéøîåàù äîî äðåù ïîæá úàæ äùò ìáà ,øáãá ãùçðù éî

ììë äæ àèç åá äéäé àìù äöø àåä ìáà ."ø÷ùá"("åá ïéàå")òãéåäé ïá J L

בי הוה ולא חשדן לדידי פפא, רב íøëאמר ,ïé÷ðî äéçúô áøä J L?øáåãî ïéðò äæéàáN J
äéçúô(ä"ùú úðù ,äå÷ú çúô)éîòô" õáå÷á ,éáàöø ÷çöé áøä ;ñôãðá àì÷ 'îò ,â"ñ ïôâ á"ç ,

é÷Jâ÷ 'îò ,æñ ïåéìâ ,"á÷òé(ç"ñùú ,øãà)

ארזים חמשה íééðéò"ונטעתי äôé" ïééòN J(úëñîä óåñá 144 'îò)éîìùåøéá éëà"ô úåîáé)

(à"ääáø úéùàøá ùøãîá ïëå(ä à÷ñô äô)äúéä úåôñåúì ìáà .úçà äîáé äúéäù òîùî
Lúåðäéì àì éãë ,ìòá ïéãñ êøãã øàåáî íùå .úåðåù úåîáé ùîç åéäù àñøéâ

ארזים חמשה íùìונטעתי äðåë íâ íåáéáù ,ìåàù àáà úèéùì ùùçN J(úåùéà)Léåð ì"öN
äúòãì ãåò óñé àìå ä"ã á"ò é äèåñ ìò ,åäéìà ïéò J Léåàøäî åðéà
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"ביתי" לאשתי אלא "אשתי", לאשתי קראתי 11לא ìàøùé çöð ,ì"øäî J(à ÷øô);

"ביתי" לאשתי Jקראתי Låúîìùä àéä åúùà ïë ,íãàä ìù åúîìùä àéä úéáäù íùëN J
125 'à ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî(åè ,äãåáò)

"ביתי" לאשתי òקראתי àéäù äì òéãåäì éãë êë äì àø÷N Jäæéøæ äéäúù éãëå úéáä ø÷é
à"ùøäî J Lúéáä úëàìî éëøö ìëì

"ביתי" לאשתי אלא "אשתי", לאשתי קראתי íéøéùäלא øéù ìò à"øâ J(æ"é óåñ ,à);
úéùàøá ,åäéìà úøãà(âë ,á)íéøáã ïëå ,(âé ,àë)

"ביתי" לאשתי אלא "אשתי", לאשתי קראתי úåùéà,לא íùì äùà úàùì ïååëîä ùéN J
åäéìà ïéò J Léñåé 'ø ïååëúä äæìå .úåðáå íéðá ,ìàøùéá úéá íé÷äì éãë ïååëîä ùéå

"ביתי" לאשתי 42;קראתי ÷éãöì òåøæ øåà ,÷åãö 'ø J(236 'îò ,äëøá øä 'ãäîá)

"ביתי" לאשתי אלא "אשתי", לאשתי קראתי ìàøùéלא øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J

"שדי" אלא "שורי" לשורי קראתי Jלא Låéúåîäá øàùî øúåé éàì÷çì åì áåùç øåùäN J
139 ,134 ìàøùé úøàôú ,ì"øäî(äî ,âî íé÷øô)

"שדי" אלא "שורי" לשורי קראתי ëàìîלא ø÷éò àåäù åòãé íéãáòäù éãëN Jäãùä ú
à"ùøäî J Løåùä úëàìîá íéæéøæ åéäéå

שלי במילה נסתכלתי úåáéúðלא ,ì"øäî J Låùã÷ì ùéå ùôðä çë ùé íãà ìù åéðéòá éëN J
115 'á ,íìåò(á ,úåùéøô)59 'à úåãâà ;

שלי במילה נסתכלתי לא éøôñמימי ùøãîä ìò øåøéáN J(ïðçúàå 'ô óåñ)úà äàø ãåã éë
.íéðåùàøä å÷éúòä ïëå .åìù úéøáá "ìëúñðù" ãò øòèöäå úååöîäî íåøò õçøîä úéáá åîöò

úåçðî úëñîá ìáà ?åøîù àéùðä äãåäé 'øå éñåé 'øù äî øîù àì ãöéëå(á"ò âî)ïåéëå" àñøéâä
øëæðùìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Lìëúñäù àìå ,"åøùááù äìéîá

לאבנטו תחת ידו הכניס Løáãáלא ãåñ ùé àìà ,äøéáò øåäøäå íåîéç úîçî íòèä ïéàN J
åãé ñéðëä àìù ä"ã óåñå ,éáø ä"ã òãéåäé ïá J

ביתי קורות ראו åðéàלא ùáåìî øáë àåäù úòá àìà ,íéãâá óéìçäù úòá äðååëä ïéàN J
59 'à úåãâà ,ì"øäî J Lãâáä úôù íéøî

כהן שאינני אני á'יודע ,íìåò úåáéúð ;59 'à úåãâà ,ì"øäî J Léøáç úòã ìò éúøáò àìN J
63(â ,òéø úáäà)

כהן שאינני אני æיודע 'éñ òáù øàá ú"åù J

כהן שאינני אני ãë:יודע úåáåúëì ,äàìôä J

כהן שאינני אני úåéçיודע õ"øäî ïåéìâ J
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כהן שאינני אני âëיודע ,å øáãîá ,äîéîú äøåú J Låúìòî àéä äî úåëéøàá øåàéáN J÷"ñ)

(àì÷

כהן שאינני אני ÷çëיודע 'éñ úìéçú ,äòéö÷å øåî ,ïéãîò é"ø J

כהן שאינני אני å"èיודע 'éñ ,è"åé âðåò ú"åù J

כהן שאינני אני äîëçיודע êùî J(âë ,å øáãîá)

חברי לי אומרים אם כהן. שאינני בעצמי אני יודע חברי. דברי על עברתי לא מימי
עולה אני לדוכן', לבטלה'עלה ברכה משום התוספות íà)(כתבו úåôñåúä éøáãá øåøéáN J

úåéùå÷ ãåòå .äìèáì äåöîä ìò äëøá íåùî åà íéðäë úëøá íöò úîçî àåä êøáì øæì øåñéàä
"äãåäéá òãåð" ú"åù ìò úåôñåð(å 'éñ ç"åà ,àî÷)'ä êëøáé" ÷åñô úøéîà åìéôàù øåáñä

ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Läìèáì 'ä íù úøéîà íåùî åá ùé åîöòìùë "êøîùéå

לדוכן עלה חברי לי יאמרו éúòãאם ìèáàå íäéìò êåîñà ,ïäë éðàù éì íéòéãåî íä íàN J
'â óåñ ,òéø úáäà áéúð ïëå ;59 'à úåãâà ,ì"øäî J Líúòã éðôî

לדוכן עלה חברי לי יאמרו éúòãאם ìèáàå íäéìò êåîñà ,ïäë éðàù éì íéòéãåî íä íàN J
æ à÷ñô ,òáù øàá ú"åù J Líúòã éðôî

לדוכן עלה חברי לי יאמרו äîëçאם êùî J(âë ,å øáãîá)

לאחורי וחזרתי דבר אמרתי èéáîלא ,íéøçàì òãååéé ïô ùçù øáã ãéâîä ìù êøã éëN J
59 'à úåãâà ,ì"øäî J Lòîåù ùé íà åéøåçàì

לאחורי וחזרתי דבר אמרתי çëåðלא äéä åéìò øáãîù äæ íà ùùåç äéä øáãîäù øáãN J
á"ò åè ïéëøò ìò à"ùøäî J Låéøåáã òîåùå

לי 59תיתי 'à úåãâà ,ì"øäî J Lãçåéîá úçà äåöîá æéøæå øéäæ úåéäì íãàì åì ùé éëN J

לי é"ùøתיתי J Léøëù éì íìåùéN J

לי ìá÷ìתיתי úðî ìò íéùîùîä íéãáòë åéäú ìà" åøîà éøä ,é"ùø ìù äæ ùåøéôá ò"öN J
"ñøô(à ,úåáà);à"ùøäî J Låæ äø÷é äåöî íéé÷ì êéùîäì åãéá òééñéù 'äî äù÷á åðéðò àìà

íéä ééà

לי íéäתיתי ééà J Làøáð äæ ïå÷éú íùìå ,úîéåñî äåöîì úéùôð äéèð åì ùé éãåäé ìëN J

לי àáäתיתי ìë àìà ?ñøô ïòîì úåùòì åìà íéãéñçì éåàø íåìë é"ùø ùåøéô ìò äù÷îN J
åì íéòééñî øäèì(á"ò çì àîåé)à"ùøäî J Läìòîìî òåéñ éì àåáé "éì éúéú" åù÷áå

סעודות ג' לי, Jתיתי Läìåç äéäùë åìéôà âìã àì àìà !?éãåäé ìë úáåç åæ éøä ò"öN J
íéðéò çúô ,à"ãéç
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סעודות ג' לי, éðòתיתי äéä ïîçð 'ø àìà !?éãåäé ìë úáåç åæ éøä ò"öN J,à"ò ãô ïéìåç)

("ïéìëåàå ïéååì ïðà ïåâë"'ø J L"úåéøáì êøèöú ìàå ìåç êúáù äùò" åîöòá íéé÷ì ìåëé äéäå
äéç ùôð ,úåéìâøî ïáåàø

ובזה לחובה. קבעוהו ואח"כ חובה, ולא חסידות רק היה שזה הראשונים בדורות כי המעתיק: ונ"ל

סעודות י"ד רק הזכיר אליעזר ר' מדוע כזמבואר סוכותע"א)(סוכה חג של לשבוע

הראש בגילוי אמות ד' סגינא äôå÷æדלא äîå÷á êìåääå ,úåîà 'ã åîå÷î ñôåú íãàä éëN J
ä"ã à"ò àì ïéùåãé÷ ,à"ùøäî J Lå"ç ä"á÷ä ìù àìå íãàä ìù àåä äæ íå÷îù øîåà åìéàë

øúñá äøéáò øáåòä ìë

תפילין מצות ïéìéôúדקיימית éøäå åèåùôë íàã ,ïéìéôú éìá úåîà 'ã êìä àìù øîåìëN J
à"ùøäîå é"ùø J L!íãà ìë úáåç íä

ציצית מצות íäדקיימית ïéìéôú éøäå åèåùôë íàã ,úéöéö éìá úåîà 'ã êìä àìù øîåìëN J
à"ùøäîå é"ùø J L!íãà ìë úáåç

טפי? זהור במאי à÷ñôאבוך ,ðú óã á"ç ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J
.àîø óã íãøèùîà 'ãäîáå ;æò÷(øñåî úçëåú ,äáåùú 'ìä)

טפי? זהור במאי àאבוך ,å íéøáã ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J

לרבנן טבא יומא עבידנא מסכתיה דשלים מרבנן צורבא חזינא ìéçúäùדכי ÷ééãì ùéN J
,úëñî øåîâì íéãéîìúä éøéòö ããåòî äéä àìà ?"ïðáø" íúñì äãåòñ äùòå "ïðáøî àáøåö"á

à"ùøäî ô"ò J Líéîëçä ìë ìù äìåãâ äìéä÷ íøåáò ìéä÷îå

לרבנן טבא יומא עבידנא מסכתיה דשלים מרבנן צורבא חזינא ìùדכי áø óñåà ùéN J
ä J L"úëñî íåéñ" úãåòñ ïéðòá íéâäðîå úåëìäúðù 'ãäî ,àúãåòñ åðé÷úà ,é÷öéðùìô äéøà áø

èñøJåè÷ 'îò ä"ñùú

Eèé÷ óã

לרבנן טבא יומא á"òעבידנו óåñ çé÷ óã ìéòì ïééò J

שבת לקראת äöøנצא 'éñ ã"ç à"áùø ú"åù J

כלה בואי כלה בואי שבת, לקראת ùøãîáנצא àáåîN J(ä ,àé äáø úéùàøá)ïéà úáùä éë
úñéðëá ìáà ,ìàøùéì äàåùðë àéä úáùáå ."êâåæ ïá äéäé ìàøùé úñðë" :'ä äì øîà ,âåæ ïá äì

äìë úàø÷ì ä"ã á"ò áì àî÷ àáá ìò à"ùøäî J L"äìë" àéä úáù

כלה" בואי כלה "בואי ואמר שבת מעלי מאניה לבש ינאי àìàר' ?éåèéáä ìôë òåãîN J
øäæ éðå÷úá øàåáî(ãë 'éú)éòéáùä íåé úà íéäìà êøáéå" äùåã÷ íâ ùéå äëøá íâ úáùá ùé éë

øùéä øåà J Låìà úåðéçá 'á åéìò ìá÷ ïëìå "åúåà ùã÷éå

כלה ìàøùé,שבת úøàôú ,ì"øäî J(î ÷øô)
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בהם שבשל àðéîàבגדים äåä ùéå ä"á÷ä ìù åãåáë äøéã÷ä ìåùéáá ùéù úåøîì úàæåN J
ìàòîùé 'ø éáã àðúã ä"ã ,òãéåäé ïá J Lúáù éãâáá à÷åã ìùáéù

בהם שבשל ìãáääבגדים øëéð äéä åîöò úáùáå ,úáù áøòá à÷åã íéøåçù ùáì ïðò áøN J
è"é ÷øô ,íéøùé úìéñî J Løåçù ùáì àìù øãääå

לי מקלעין êéùìàאילו î"ø J(âé ,àì úåîù)

שבת] כבוד אופני י"ב [להלן

טחויי סאוי תלת ליה øçáùקריבו è÷ìîä ì"ðåN ;æö óã ,íéñð ø"á äéçøô åðáø éùåãéç J
êñLãåáë òôù ìù àìôð ïôåà àåäù ,íéçøåà úñðëäá íäøáà äùòîì øëæ ,íéàñ 'â

טבחי מתליסר בישרא פשיטי אסתירי בתליסר âîזבין 'éñ ,íéä éìâ ,äéàî ÷çöé áøä J

נורא ומושיף דשינא אתכתקא יתיב אבהו íâר' ãáåëîå íòä âéäðî äéä åäáà 'ø éëN J
íéøëðä ìöà(à"ò ãé ïéøãäðñ)êåøòäå .ãàî êøò ø÷é àåäù ïù àñë ìò áùé ïëìå ,(àâù :êøò)

èéìáä åäáà 'ø ïàëå .íéãáòì úðúéðå äéåæá àéä "àøåð óéùåî" úãåáò .õò ïéî àåäå "àâùã" ñøâ
Lúáù ãåáë íùì ãáò úãåáò àåä ãáåò ,úåéøáä éðéòá åúåáéùç úåøîìù

גונדא øåçùלביש ãâá ùáì úáù áøòáN J(à ,ãðâ :êøò :êåøò ïééò)ùáìù èìåá äéäéù éãë ,
èé ÷øô ,íéøùé úìéñî J L'åëå åáøì äøéã÷ ìùéáù ãâá ,úáùá äôé ãâá

רישא Låìåôéèáמחריך øçá ïëìå ,øúåéá ãáëðä øáàä àåä äîäáä ùàøN J

שיבוטא àèáùמלח :êøò ,êåøò J Líéá äìãâä äîäá åîë ìåãâ âã àåäN J

שיבוטא íñåáîåמלח íéòè ìëàî àåä éøéæçã éìã÷ éë íéøîåà ùéN J(à"ò âé äìéâî)åçáúùðå
éøéæçã éìúë åìëàù òùåäé éîéá ìàøùé õøà éùáåë äæá(à"ò æé ïéìåç)ùéù àèåáéù ìëà ïëìå

íòèä åúåà åì(á"ò è÷ ïéìåç)L

שרגי à"ùøäîåמדליק íù úåôñåúä éøáãëå .ç"ú íéðáì äëæå ,á"ò âë úáùá øúåé ùøåôîëN J
Lúáùì úéáá øåà ÷éìãäì ùéàä ìò íâ äåöîù ïàë

סילקא çñôפרים ìéìá åúåà ìåëàì åôéãòäN J(á"ò ãé÷ íéçñô ,"ïéìéùáú éðù")àåäù òîùî
Lãáåëî ìëàî

ציבי ùùçמצלחי äæá ùé úåëúî éìëá àåä íà ìáà íéîç íéî úåúùì íãà ìéâø óøåçáN J
äçéúø éãéì òéâä àì íà äìçî("õéö àìã" àøîâä ïåùìë)àéáéö íù íéùì äæì ïå÷éúäåéðéî)

(íéáùòLá"ò ãô ïéìåç ,

צתותי ÷íéðèמצתת íéöòá øåàä úéöîN J(é"ùø)Lìéçúîä íù ìò àø÷ð ìëä éë

ונפיק מכתף ועייל é"ùøמכתף ïééò J

שבת מוקיר Lúáùיוסף úåöî úåëæá ,úåîåàä øùåò íéùøåéù ìàøùé ììë ìò æîø äæá ùéN J
60 'à úåãâà ,ì"øäî J
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דדינרי עיליתא בתליסר ïîåזבניה .úåàîâåã ù"ééò ,äùåã÷áù øáã ìëì â"é øôñî åøîàN J
à"ùøäî J Lúáù ãåáëì íéøáã â"é äðå÷ äéä úáù øé÷åî óñåé íâ íúñä

שבתא פרעיה שבתא, דיזיף ÷úùåãמאן åùã÷å éìò ååì ,éðá :ìàøùéì ä"á÷ä íäì øîà"N J
íåéä"òøåô éðàå ,éá åðéîàäå(á"ò åè äöééá)L

שתתעשר בשביל êéùìàעשר î"ø J Làø÷îá ùøåùä ìôë ïî åãîìN J(áë ,ãé úåîù)

התורה את שמכבדין בשביל שבבבל, ì"øäî,עשירים J Lãåáëä íöò àéä äøåúä éëN J
175 íééç êøã(äøåúä úà ãáëî ,ã"ô);

השבת(עשירקים) את שמכבדין בשביל ארצות, íöòåשבשאר ùãå÷ àéä úáù éëN J
61 'à úåãâà ,ì"øäî J Lãåáëä

שבבבל éãö÷עשירים éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J('ç ,êúåìòäá 86 ã"ç)

בשביל עשר וכו' שמעשרין בשביל זוכים? הם במה ישראל שבארץ עשירים
וכו' התורה את שמכבדים בשביל זוכים? הם במה שבבבל àøîâäשתתעשר. èùôN J

ïéà ïë íàù ,íéôñë øùòî ìò àìå ,ïâã øùòî ìò ÷ø áñåî "øùòúúù éãë øùò" âùåîäù
ïéãîò é"øäî ïåéìâ J L?ìáááù íéøéùò íéëåæ äîá äìàù,æîø äòã äøåé ò"åùá à"îø éøáã ãâð äæå)

(ã óéòñ

זוכים? הם במה שבבבל íìåòáעשירים äæ øëùá åëæù äîî éë ïàë ïéãîò é"ø ïåéìâ áúëN J
äáåç íéôñë øùòî ïéàù ïîéñ ,äæä(àëéì àîìò éàäá äåöî øëù éøäù)ç"áä øåáñ ïëå .äòã äøåé)

(à"ìù 'éñ óåñùøãîäî àåä øå÷îäù äæì áåùéäå .íéðåøçàäî ãåòå æ"èä åéìò äîúå .àáåä)

(à"ò è óã úéðòú ,úåôñåúáïåàâä J Láåè âäðî àåä àìà äáåç äæá ïéà ,ãåîìúá øëæåä àìù ïåéëå
ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø(íéáø íéøôñî êîñ åæ äòéãì àéáäå)

השבת את שמכבדים בשביל זוכים? הם במה ארצות שבשאר åéäעשירים ìáááN J
éë" ÷åñô ìò áúë "íééçä øåà"å .úåöøà øàùá ïë ïéàù äî ,äøåú éãîåì ìù úåáéùéúùùíéîé

"õøàä úàå íéîùä úà 'ä äùò(àé ,ë úåîù)éë" ì"ö äéä äøåàëìåúùùá'ä éë õøéúå ?"íéîé
.íéôñåð íéîé äùù ãåò êéùîäì úìåëéå çë ùé úáù íéøîåùù úåëæáå .íéîé äùù ÷øå êà äùò

Lúáùä ãåáëá äéåìú äñðøôäù ïàëî

בו קבועות כסף של שלשלאות וט"ז אדם בני ט"ז משוי זהב של שלחן לפניו הביאו
úåñåëå úåøò÷å ä"ãå ,úåàìùìù æ"è ä"ã ,à"ùøäî J Læ"è øôñî úåáéùçN J

אדם לבני נתן והארץ וכו' אומרים אותו äæוכשמסלקין ÷åñô øîåì éåàø äéä ò"öN J
à"ùøäî J Läæì áåùééäå ?ìåëàì íéìéçúîùë

נאה שהיתה בהמה òãéåäéוכל ïá J

נודף ריחו שבת, של ìëàîäùתבשיל úåøîì åðà ïéðäð éë éáø åì äðòå ,âòìá ìàù éåâäN J
62 'à úåãâà ,ì"øäî J Lø÷

נודף ריחו שבת, של ìåàùתבשיל éøáã J
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שמו ושבת לנו יש אחד óãתבלין á"ç ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J
áì÷ óã íãøèùîà 'ãäî ;àì à÷ñô àô

יש אחד שמותבלין ושבת "úáù"לנו åîùå ãçà çîöì åúðååëù øñé÷ä øåáñéù äöøN J
(ã"î â"ô ïéö÷åò)úáù úùåã÷ì úîàá åúðååë ìáà ,ìåâñ úã÷åðî 'ù úåà øùàë(çúô úã÷åðî 'ù)L

à"ùøäî J

שמו ושבת לנו יש אחד úàðäìתבלין àìå ,úáù úùåã÷ íùì äðååë àéä åðéðò äæ ïéìáúN J
áé ,à äéòùé ìò à"øâ J Låîöò

יג)"וכבדתו" נח, לאחר(ישעיה אמר ושמואל להקדים, אמר רב ,ïéò J Léâéìô äîáN J
åäéìà

וכו' אנן כגון פפא לרב אבא בר פפא רב בני ליה ñô÷אמרו ìò àøîâä äøæç òåãîN J
ïéò J Lúîãå÷ä à÷ñôä ìò ññåáî áåùééäå ?ì"ðä ìàåîùå áø éøáã ìò åáù ùåãéçä äîå ,äæ

åäéìà

נשנייה? ïáבמה J L?ìåçá íäá ìéâø åðéàù úåøéôå ìéùáú éðéî úåáøäì åøîà àì äîìN J
òãéåäé

שימשא דמטיא היכא לרבנן מותיב בקייטא ששת åúòãרב ìò äìò ãöéë ò"öN J
úòì ÷éñôäì äöø àåä àìà !õøà êøã úãî ïë ïéà éøä ?òöîàá øåòéùä úà åáæòé íéãéîìúäù
íéãéîìúäù ùéâøä øùàë ìáà .òé÷øá ùîùä íå÷î äàø àì øåéò äéäù ïåéëå .úáù úãåòñ ïîæ

òãéåäé ïá J Låøåòéùá øö÷ì ïîæ òéâäù òãé ,ùîùä íåç úîçî íúáéùé úåîå÷î íéæéæîññåáî)

(à"ùøäî ïééòå .é"ùø éøáã ìò

Eá"ò èé÷ óã

תחללוניה â',לא øòù éøçàù íé÷øô ,íééçä ùôð ,ïé'æåìå íééç 'ø J Läùòîë àåä øåáéãäN J
ä ÷øô

ויכולו לומר צריך שבת בערב המתפלל יחיד â"éאפילו à÷ñô ,úáù ,úîàá àøå÷ Jìà)

(åìåëéå éø÷ú

ויכולואפילו לומר צריך שבת בערב המתפלל ïéàùיחיד ô"òà àìà ?"åìéôà" åäîN J
íéðù é"ò àìà úåãò("åìåëéå" úøéîà ïéðòì "íäøáà ïâî" éøáãëå)øåà J Løîåì áééç ãéçé íâ ìáà

øùéä

ויכולו לומר צריך שבת בערב המתפלל יחיד àåäאפילו éë ,"ãéçé åìéôà" åøîàù íòèN J
"êðåò øñå" àø÷îä ïåùìî(æ ,å äéòùé)úåéç õ"øäî ïåéìâ J L

השרת מלאכי 62ב' 'à úåãâà ,ì"øäî J Líãàä úà íéìùäì àá ,àèçä ÷åìéñN J

השרת מלאכי Jב' Läùåòù äøéáò ìò åéìò âøè÷ì ãçàå ,äåöîä ìò åéìò øâðñì ãçàN J
à"ùøäî
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לו אומרים לו המלווים השרת מלאכי ב' וכו' ויכולו ואומר שבת בערב המתפלל כל
תכופר" וחטאתך עונך ז)"וסר ו, ïåùàøä(ישעיה íãàì 'ä ìçî ùîî äòùå ïîæ åúåàá éëN J

øá éîé úùùá åàèç ìòúéùà("íùî åðéôå úáù àá" .â ,áö íéìäú ùøãî)J Lìâåñî ïîæ àåäå
à"ùøäî

השרת מלאכי áìב' à÷ñô àô óã á"ç ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J
.æì÷ óã íãøèùîà 'ãäî ;ääâä(øåà äøåú ,úáù)

השרת מלאכי éøçàב' êùîðä ,òø êàìî àåä äîãîä çëå ;áåè êàìî àåä ìëùä øîåìëN J
íéä ééà J Lúåéøîåç

השרת מלאכי éãö÷ב' éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J Lòøä øöéå áåè øöé øîåìëN J(å"è éçéå 231 à"ç)

השרת מלאכי éçב' ìë éðéò J Lòøä øöéå áåè øöé øîåìëN J

לו אומרים לו המלווים השרת מלאכי ב' וכו' ויכולו ואומר שבת בערב המתפלל כל
תכופר" וחטאתך עונך ז)"וסר ו, "ïåò"(ישעיה ïåùìá çúô òåãî ò"öN J(ãéæî)"àèç" íééñå

;øáò ïåùì "øñå" ïëì .åì åîã÷ù ãéæî úåðååò úîçî äââùá ìùëð íãàä àìà ?äââù ïåùì
íéä ééà J Låéìò àåáì ãéúòù äî ,ãéúò ïåùì "øôåëú"

במעשההמתפללכל להקב"ה שותף נעשה כאילו וכו' ויכולו ואומר שבת בערב
øîåàäבראשית äæ àîù éë ,äìéôú íâ íéëéøö àìà ãáìá "åìåëéå" úøéîà ìò ì"æç åøîà àìN J

ä"á÷äî ù÷áî àåäå ììôúî íà àìà ?úåàéöîä çøëåîå ïåîã÷ àåä íìåòä éë øåáñúôñåú)

øäèå 'åëå êáåèî åðòáù ,êúøåúá åð÷ìç íéù ,êéúååöîá åðùã÷" æà íéù÷áî úáù úåìéôúá åìéôà :÷éúòîä

("úîàá êãáåòì åðáìíéä ééà J Léåðéùä åá øùôàå ùãåçî àåä íìåòä éë òãéù äæá çéëåî éøä

במעשה להקב"ה שותף נעשה כאילו וכו' ויכולו ואומר שבת בערב המתפלל כל
ïøòèù,בראשית äéøëæ óñåé áøä J Líìåòä àøåáá äðåîàá ,íìåòä áåùéé äæá íéé÷î àåä éëN J

íøîàî ïéðòáå ä"ã 14 'îò ,ä ÷øô ,úåãâàä úåëåìäú

להקב"היחידאפילו שותף נעשה כאילו וכו' ויכולו לומר צריך שבת בערב המתפלל
המלווין השרת מלאכי ב' ויכולו ואומר שבת בערב המתפלל כל וכו' בראשית. במעשה

תכופר" וחטאתך עונך "וסר לו ואומרים ראשו על ידיהם מניחין לאדם òåãîNלו J
øåèä áúë àìà ?"ãéçé åìéôà" ïàë åøîà(çñø 'éñ ç"åà).ä"á÷ä ìò úåãò ãéòî åîë äæá íãàäù

éðù åéäéù éãë ,åúéà ãéòî ãåò ùéùë "åìåëéå" ãéâäì ìãúùéù "íäøáà ïâî" áúë ïëì éøäå :è÷ìîä úøòä)

(íéãòíâ øëù åøùéá ïëìå !íééðùá àéä úåãò éøäù ,ãéòî åðéà ãéçéäù úòãä ìò äìåò äéäå .
.úåãòì ìåñô àåä àèåçä éøäù ,åðåò úà íé÷ìñî äîì ùåøã ô"ò íòè àéáîå .øîåàä ãéçéì

à ,á úéùàøá ,äëøá úôñåú J Läøùë äéäú åúåãòù éãë åúåà "íéøéùëî" íéëàìî 'á ïàëå

ידיהן ראשומניחין לוואומריעל äáùם äáùçîä ìò ,åùàø úà íéëøáî íéëàìîäN J
"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,íéîëç ãåáë J Lúáùä úà øåîùì åîöò ïéëäù

ידיהן לועלמניחין ואומרים éøôראשו ,ïäëä ÷åãö 'ø J Lìëùä úùéôúî äìòîì øîåìëN J
÷éãö(ã ,éãå÷ô ,228 á"ç)
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להקב"ה שותף íééçäנעשה øåà J(â ,á úéùàøá)

להקב"ה שותף Lóúåùנעשה àåä äæáå ,åúåãò é"ò íñøôî íãàäå ,äùòîä äùåò ä"á÷äN J
à"ùøäî J

להקב"ה שותף úîàנעשה úôù J(â"ìøú úðù ,íéèôåù 'ô)

להקב"ה שותף óéñåîנעשה éãåäéäå ,äîç úòé÷ù ïîæá úáùä íåé íöò àøá ä"á÷ä éëN J
òãéåäé ïá J Lóúåù àåä äæáå ,ìá÷ì íéã÷îù äîá åúùåã÷á åéìò

להקב"ה שותף äîëçנעשה êùî J(çé ,ë úåîù)

שבת בערב שולחנו יסדר שבת)"לעולם" ליל לכזית(כלומר אלא צריך שאינו Jאע"פ
ãòñù éðôî äìéìá ìåëàì ïåáàú ïéà æàå ,úáù áøòá úåòåáù ìç íà ìåìëì äàá "íìåòì" úìîN

íìåòì ä"ã åäéðá J Lúéæë ìåëàì åîöò ÷åçãé ë"ôòà .íåéä úãåòñ

מלוגמא שבת במוצאי à"ùøäîחמין J Läìåçì òø äæå ,íéø÷ íä úáù éìëàî áåø éô ìò éëN J

אכליה אריא àìואתא íà äéåì úãåòñ ãåáë äæ ïéà ìáà ,èòåî øáãá éã ïéãä ïîù ô"òàN J
à"ùøäî J Làìéîî øàùðù äîî íéìëåà àìà ãçåéî øáã äì íéðéëî

כוחו בכל אמן äåìúîùëהעונה ÷ø àéä åæ äåöî .äùâãäáå úåéèìçäá äìîä úåàèáì ùéN J
206 ,112 ,110 'à ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Láìáù äðåîà äì(à ,äðåîà :àé ,äãåáò)

כוחו בכל אמן íùäהעונה úåøåáâ ,ì"øäî J Lïéîàîä ìù áì úçîù êëì úååìúäì äëéøöN J
43(æ ÷øô);

כוחו בכל אמן ãöîהעונה äæ ïîà äðåòä ìáà .êøáîä íãàä úòéãé éðôî àåä äæä êøáîäN J
56 íùä úåøåáâ ,ì"øäî J Løúåé íåöò äæå ,ù"úé àøåáä(è)

כחו בכל רבה שמיה יהא אמן העונה ì"øäî,כל J Lïåéìòä íìåòä ãò òéâî äæ çáù éëN J
110 ìàøùé çöð(áë ÷øô)64 'à úåãâà ;

כוחו בכל אמן äøåáâåהעונה çë íéìéèî íé÷éãöäù ,ä"á÷ä ìù åçåë ìëá íéùøôî ùéN J
à"ùøäî J L"êøáãë éúçìñ" ù"îë äòø äøéæâ òåø÷ì ,äìòî ìù àéìîôá

כוחו בכל אמן åäéìàהעונה ïéò ;ë ÷øô ,à øòù ,íééçä ùôð J

כוחו בכל אמן ã"éהעונה à÷ñô ,úáù ,úîàá àøå÷ J)(íéðîà àìà íéðåîà éø÷ú ìà

כוחו בכל אמן êåîðäהעונה øàåúá êéùîäì ïéà "÷éãö" øéëæî ÷åñôäù éøçà éë êë åùøãN J
êåøá øå÷î ,ïééèùôò êåøá 'ø J L"íéðåîà øîåù" øúåé(564 óã à"ç)

כוחו בכל אמן à"é;העונה òè÷ 128 íéøîàî éèå÷ì ,÷åãö 'ø J(74 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

כוחו בכל אמן úãîהעונה "êìî" ,ãñçä úãî ,"ìà" :úåáéú éùàø é"ò ïååëî àåä éëN J
øúá éèå÷éì"á àáåî ,÷çöé éðéò J Líéîçøìå áåèì 'ä ìù åúðååë ìëù "ïîàð" ,ïéãå èôùîä

"éèå÷éì
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כוחו" ïàë:"בכל é"ùø éøáãë ,ä"á÷ä ìù åçåë ìò æéøëî àìà íãàä çë ìò áñåî åðéàN J
íéøáã úðîàäå ,íéøáã úìá÷ ,äòåáù ïàë ùé ."åàøåá ìò ãéòî ïàë"(á"ò åì úåòåáù)êåøá 'ø J L

ïééèùôò("äîéîú äøåú" øáçî)419J421 'îò à"ç ,êåøá øå÷î ,

ע"ז שמץ בו יש 64אפילו 'à úåãâà ,ì"øäî J Läæä íìåòî äìòîì "ïîà" úìòî éëN J

ע"ז שמץ בו יש ìàאפילו :äìîä åà åùøéô àøîâá ïìäì éë "ïîà" úøéîàá äëåæ íãàäN J
äðåîàä úåãåñé úùåìù íäå ,ïîàð êìî("íéø÷éòä øôñ"éôì)úåàéöîä àåä ä"á÷äù "ìà" .

øúá éèå÷éì"á àáåî ,áäæì øåë J Løëù íìùì "ïîàð" ;ïãå çéâùî àåäù "êìî" ;úéúîàä
"éèå÷éì

עדן גן שערי לו ïâáפותחין úåðåù úåâøã ùé àìà ?"øòù" àìå íéáø ïåùìá "éøòù" äîìN J
úà åì íéçúåô åçë ìëá ïîà äðåòäå .äöéçîî íéðôì äöéçî ,àåäù äî éôë ÷éãö ìëì ,ïãò

à"ùøäî J Líìåë

עדן גן שערי לו äìåãâäפותחין åúðåîà úåëæá ,äøåú éøúñá äðáä åì åðúéù åùåøéôN J
"éèå÷ì øúá éèå÷éì"á àáåî ,øôåñ áúëî J Líééçá ùéù íéìåãâä úåðåéñðä ãâð ÷æçúäå

אמונים øáãä"שומר úà øîù åéáàå" åîë ,ïéúîäì ïåùì "øîåù" ïàëN J(àé ,æì úéùàøá).
÷ã÷ãì éãë äëøá ìë óåñá ïéúîî àåä øîåìë(ïéáäìå)ïîà äéäú àìù ,øáåãî äëøá åæéàá

à"ùøäî J Läîåúé

נאמן מלך 64אל 'à úåãâà ,ì"øäî J Låúçèáä íéé÷îä "êìî"å ,ãñçä úãî ,"ìà"N J

נאמן מלך àìåאל ,òáå÷ä ãáìá àåä ÷øù "êìî" ;úìåëéäå çëä ìòá àåäù "ìà" øåàéáN J
à"ùøäî J Léúéîà àåäù "ïîàð"å ;íéøçàì åðåèìù øñî

בספרי חז"ל כדברי אמיתי" "שהוא המלקט: האזינו)(תוספת "הצור(תחילת ה': של משפטו על

החסד או הדין במדת חיסור או זיוף שאין הוא" וישר צדיק עול, ואין אמונה אל וכו' פעלו תמים

שלו)

שבת חילול שיש במקום אלא מצויה הדליקה Läôéøùאין íù ùé ,ììçúîä ùãå÷ ìëN J
65 'à úåãâà ,ì"øäî J

שבת חילול שיש במקום אלא מצויה הדליקה ùאין ìåìéç ìò øáåãîN Jú÷åìçîä ùàá úá
ç"ñø øîàî ,íéøôà úåììåò J Läáéøî ìù("÷çöé úãé÷ò" éøáã ìò ññåáîå)

שבת חילול שיש במקום אלא מצויה הדליקה úåéðòøåôáù,אין äìåãâä àéä ä÷éìãN J
ìò ùðåòä àåäù ,"íëéúåáùåî ìëá ùà åøòáú àì" :äøåúá æîø äæì ùéå .ìëä úà äìëî àéäù

à"ùøäî J Lúáù ìåìéç

וכו' בשביל אלא ירושלים חרבה àìàלא ,äæ ìò äæ éâéìô àìå ,úåòéã äðåîù ïàë ùéN J
à"ùøäî J L"øîà ééáà" àìå "ééáà øîà" àøîâä ïåðâñî äéàøå .äøáç ìò äôéñåî úçà ìë
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וכו' בשביל אלא ירושלים חרבה åøáòלא éë ,äæ ìò äæ éâéìô àìå úåòéã äðåîù ïàë ùéN J
øåàùë ùîùîä íìåëáù øåîçä äéä åúòãìù àèç äæéà èøéô íéàøåîäî ãçà ìë àìà .íìåë ìò

íéä ééà J Líãàä ìù åéùòî øàù ìë úà õéîçîä

וכו' בשביל אלא ירושלים חרבה íðéçלא úàðù éðôî àá ïáøåçä àìäå ò"öN J(á"ò è àîåé)

óåñáì äàéáäù íéìå÷ì÷ä úìçúä äúéä åìàá àîù àìà ?ïàë íéôñåð íéàèç åôéñåä äîìå
éèå÷éì øúá éèå÷éì"á àáåî ,÷çöé éðéò J Líðéç úàðùì

חורבן גרמה חנם" "שנאת כי קושיא. כאן אין מעיקרא המלקט: המקדש(אמר בסוגיאבית וכאן ,

על ירושליםדנים חורבןחורבן על אמרו ע"א פה דף מציעא ובבבא ברכוהארץ. שלא מפני בכלל,

תחילה) בתורה

וכו' בשביל אלא ירושלים חרבה íðéçלא úàðù éðôî àá ïáøåçä àìäå ò"öN J(á"ò è àîåé)

úà ìèáî àåä ïàë íééåðîä íéàèçî ãçàå ãçà ìë àìà ?ïàë íéôñåð íéàèç åôéñåä äîìå
úàéø÷ é"ò ïëå .äæ íò äæ äåçà ìàøùé éðá ìë íéùéâøî úáù úøéîù é"ò éë .ìàøùé ìù íúåãçà
äøåúä çë é"ò ïáø úéá ìù úå÷åðéú ïëå .úåãçà ùé ìàøùéì íâ ,àøåáä úåãçà úæøëäå òîù

éèå÷ì øúá éèå÷éì"á àáåî ,òùåäé èå÷ìé J L'åëå úåãçàì íéàá

וכו' בשביל אלא חרבה á"éöðä,לא J Lúåôñåð úåøçà úåáéñ èòîì äàá "àìà" úìî ïéàN J
:áé úéðòúì ,äãù éîåøî

השבת את בה שחיללו בשביל אלא ירושלים חרבה ïéîàîלא åæ äåöî íåé÷ é"ò éëN J
øëùá ïéîàîå ,íéñð ììåçì 'ä ìù åúìåëéáù ïéîàî äæ éðôîå ,àøáðå ùãåçî àåä íìåòäù íãàä

ùðåòå(ììåçî 'äù íéåðéùä é"ò íéùòðä)'äá äðåîàä ìò äøåúä ìë ãéîòä ÷å÷áç ïëìå .ãë úåëî)

(à"òá åæ äåöî íéã÷ä 'ä ïëìå .J Lïáøåçä àá ,åæ äåöî åãéñôäùëå .äøåú ïúî éðôì ãåò äøî
íéä ééà

שביטלו בשביל אלא וכו' השבת את בה שחיללו בשביל אלא ירושלים חרבה לא
מפני וכו' רבן בית של תינוקות בה שביטלו בשביל וכו' וערבית שחרית שמע קריאת
שלא בשביל וכו' וגדול קטן שהושוו בשביל וכו' מזה זה פנים בושת להם היה שלא
ממנה שפסקו בשביל וכו' חכמים תלמידי בה שביזו בשביל וכו' זה את זה הוכיחו

אמנה éðòאנשי úçðî J L?åììä íéøîàîä úëéøòì ùé øãñ äæéàN J("øðì êåøò" øáçîî)úùøô ,
úåðòøåôä áëòî íäéðéá íåìù ùéùë ,íéòùø ìàøùé åìéôàù åðøîàù äî äðäå ä"ã ,úåèîóã)

(à øåè ,å÷

וערבית שחרית שמע קריאת שביטלו בשביל אלא ירושלים חרבה äøåúäî,לא åìèáN J
65 'à úåãâà ,ì"øäî J Läøåú ìù øúåéá ïè÷ä øåòéù àéä òîù úàéø÷å

וערבית שחרית שמע קריאת שביטלו בשביל אלא ירושלים חרבה à"øâלא Jäéòùé)

(áé ,ä

רבן בית של תינוקות בה שביטלו בשביל אלא ירושלים חרבה íäìùלא äøåúä éëN J
é ÷øô ,äøåúä áéúð 43 à"ç íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Lììë ïåøñç éìá
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רבן בית של תינוקות בה שביטלו בשביל אלא ירושלים חרבה ùéלא ãåò ìë éëN J
åøîàù åîë .äå÷ú äñôà àì ,íéåàø íéàöàö(à"ò èé÷ àî÷ àáá),øñåî ìù åðåîî ïéãáàî ïéà

íéä ééà J Läå÷ú ìë äñôà ïàëå .àéìòî àòøæ äéðéî ÷éôð àîìéã

מזה זה פנים בושת להם היה שלא בשביל אלא ירושלים חרבה íéîéé÷îלא ïéàùëN J
203 'á ,íìåò úåáéúð ;65J66 'à úåãâà ,ì"øäî J Lïéãä úãî íäá úèìåù æà ,ïéãä úà,äùåá)

(á

מזה זה פנים בושת להם היה שלא בשביל אלא ירושלים חרבה íãàäùלא é"òN J
"åàèçú éúìáì íëéðô ìò åúàøé äéäú øåáòáå" ù"îë ,àåèçìî òðîð àåä åøáçî ùééáúîúåîù)

(æé ,ëàèåç àåä äøäîá àì ùééáúîä íãà ìë .äùåáä åæ ,(à"ò ë íéøãð)øàùì åòéâä äæîå
íéä ééà ïééò ãåò ;éèå÷éì øúá éèå÷éì"á àáåî ,÷çöé éðéò J Lúåøéáò

וגדול קטן שהושוו בשביל אלא ירושלים חרבה 65J66לא 'à úåãâà ,ì"øäî J

זה את זה הוכיחו שלא בשביל אלא ירושלים חרבה æàלא ,ïéãä úà íéîéé÷î ïéàùëN J
193 'á ,íìåò úåáéúð ,65J66 'à úåãâà ,ì"øäî J Lïéãä úãî íäá úèìåù(á ,äçëåú)

זה את זה הוכיחו שלא בשביל אלא ירושלים חרבה øîàîלא øúåñ äæ äøåàëì ò"öN J
ç"ú íðîà .úîà íäéðù àìà ?íúåà åæáé äîì ,íúåà åçéëåä àì íàå "ç"ú äá åæéáù" ïàë øçà
÷ìçá úåðåøñçå íéå÷éì äàø íòäù ô"òàå .íéøçà ç"úì çéëåäìî åòðîð ìáà ,íòä úà åçéëåä

úäîåçéëåä àì" .íøåáò åøâðñå íäéìò åôéç íéøçà íéîëçì êë ìò åððåìúä øùàë ,íéîëç éãéîì
úáùì 'à ùåøã ,äøö úò ,æî ùåøã ,íéúòì äðéá J Lç"úì úåæáì íòì àéáä äæå .à÷åã "äæ úà äæ

'éøáã'(âù óã)åäéìà ïéò ;

זה את זה הוכיחו שלא בשביל אלא ירושלים חרבה øîàîלא øúåñ äæ äøåàëì ò"öN J
úîà íäéðù àìà ?íúåà åæáé äîì ,íúåà åçéëåä àì íàå "ç"ú äá åæéáù" ïàë øçàøàáîå)

(úåëéøàáíéä ééà J L

זה את זה הוכיחו שלא בשביל אלא ירושלים חרבה íòä,לא úà íéçéëåî åéä íéøùN J
à"ùøäî J Líéìîåâì åùùç éë ,äæ úà äæ àì ìáà

זה את זה הוכיחו שלא בשביל אלא ירושלים חרבה òùåäéלא ÷îò J(øéìä)åè ,á"ç

ת"ח בה שביזו בשביל אלא ירושלים חרבה øîåçá,לא òåáè åðéàå ,ìëùä àåä ç"ú éëN J
,66 'à úåãâà ,ì"øäî J Låúëîì äàåôø ïéà áåù ,úåàéöîä úà äæáîäå .úåàéöîä åì ùé ïëìå

50 'à ,íìåò úåáéúð(áé ,äøåú)

דבריו" ובוזים האלהים במלאכי מלעיבים "ויהיו שנאמר חכמים תלמידי בה שביזו
טז) לו, למכתו(דהי"ב רפואה לו אין ,"åäéôî äøåú åù÷áé ,úåàáö 'ä êàìî" àø÷ð áøä éëN J
(á"ò åè äâéâç)äéàø àéáîå .íéîëçäî íéìá÷î íðéàå íäì íéçéëåî éë ,íéæáîä åìàì äôåøú ïéàå

íéðéò çúô ,à"ãéç ;à"ùøäî J L'à äéòùéá áåúëäî äôåøú ïéàù

חכמים תלמידי בה ïéòäשביזו úéàøî ,à"ãéç J
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מרפא" לאין טז)"עד לו, àì(דהי"ב åì íøåâ åúòã ìåáìáå àôåøä úà äæáî äìåçä øùàëN J
åäéìà ïéò ;íéä ééà J Låúìçîì äàåôø ïéà ,åéúåöòì òåîùì

רבן בית של 66J67;תינוקות 'à úåãâà ,ì"øäî J Líéîëçä ïî äîëçä íéìá÷î íä éëN J

רבן בית של úåáéúðתינוקות ,ì"øäî J Làèç ìù ïåøñç íåù íäá ïéàå ,äøåú íäá ùé éëN J
43 'à ,íìåò(é ,äøåú)

רבן בית של תינוקות אלו במשיחי" תגעו à"ùøäî"אל J Lêë ùøôì ì"æçì ïééðîN J

רבן בית של íéìùåøéתנוקות äáøç àì àáø øîàå ä"ãá íéøáãä íåëéñá ïàë à"ùøäîN J
ïéá"á ãåîéìä íé÷éñôîù úåáéùéä âäðî ãâð äæá êéøàî ,äðîà éùðà äðîî å÷ñôù ìéáùá àìà

å"î óã ,äøåúä ìò ùåøã ,ì"øäî áúë ïëå ,"íéðîæä("äìåâä øàá" óåñá ñôãð)øôñ êë ìò áúëå .
ä"ìù,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáä úåçåì éðù)óåñ ,íãøèùîà 'ãäîáå ;á"ð÷ à÷ñô óåñ æè÷ú óã á"ç

(:èðø 'îò ,øñåî úçëåú ,ãéîú úëñîåøæçé íéãéîìúäù éãë äæ âäðîá åìéçúä úåáéùéä éùàø éë
Läáéùéá åãîìù äîî íãåîéì ìò

רבן בית של תינוקות של פיהם הבל בשביל אלא מתקיים העולם íðéàùאין ô"òàN J
íéðéò çúô ,à"ãéç J Läôä ìáä ÷ø àåäå íéðéáî

רבן בית של תינוקות של פיהם הבל בשביל אלא מתקיים העולם åøîàאין éøä ò"öN J
åäéìà ïéò J L?"äùåòå äååöî åðéàù éîî äùåòå äååöîä ìåãâ",ì"øäî éøáãá äæì äáåùú ùéå)

(äúåà ïéáéøçî ä"ã æñ óã à"ç úåãâà

במשיחי תגעו תרעו"ובנביאי"אל כב)אל טז, ואלו(דהי"א רבן, בית של תינוקות אלו
חכמים íéâéùîתלמידי íä íúîëç çëîå ,ìãáðä ìëù íäì ùé éë "íéàéáð" íéîëçä åàø÷ðN J

"ãìåðä úà äàåøä ?íëç åäæéà" ù"îë ãìåðä úà(à"ò áì ãéîú)66J67 'à úåãâà ,ì"øäî J L

במשיחי" תגעו כב)"אל טז, אפילו(דהי"א רבן בית של תינוקות מבטלין אין וכו' וכו'
המקדש בית íäåלבנין .ïáø úéá ìù úå÷åðéú íäå ,äùåã÷ ìá÷îì éåðéë àåä çåùîäN J

åìà éðôî åìà íéìèáî ïéàå ,ùã÷îä úéá åîë äùåã÷á67 'à úåãâà ,ì"øäî J L

המקדש בית לבנין אפילו רבן בית של תינוקות מבטלין íéðùáאין íéìåãâù òîùîN J
?ìááî àøæò äìò àì éç äéøð ïá êåøáù íéðùä ìë éøäå ?íãåîéìî íéìèáî ïë(á"ò æè äìéâî)

ïòîì úåìòìî øåèô äéä ì"åçá åúåéäá ìáà .ìèáì êéøö äéä éàãå é"àá äéä íà éë õøúì ùéå
åäéìà ïéò J Låúåðáì

אותה מחרימין אותה; מחריבין רבן בית של תינוקות בה שאין עיר íúøåúכל éëN J
íéìåëéù ,íéð÷æä úîëç ìò úôãåòå .ùîî äìçúää àéäù ,"úáééåçî äøåú" àéä úå÷åðéú ìù

67 'à úåãâà ,ì"øäî J Lãåîìì åöøéù íå÷î ìëá ãåîìì

אמנה אנשי ממנה שפסקו בשביל אלא ירושלים חרבה äîëçáלא ììäúäì íãàì ïéàN J
à"áèéø J Lãîì àìù
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אמנה אנשי ממנה שפסקו בשביל אלא ירושלים חרבה ïëìלא ,úåàéöî ø÷ùì ïéà éëN J
67 'à úåãâà ,ì"øäî J Lïáøåçä íäéìò àá

וכו' תורה דין בה שדנו על אלא ירושלים חרבה "לא ע"ב: ל מציעא בבא עיין המלקט: [הערת

כאן] הוזכר לא מה מפני צ"ע הדין". משורת לפנים עבדו ולא

בידך ישנן כשמלה בהן מתכסין אדם שבני é"ùøדברים J Läøåú éîòè øîåìëN Jïééò)

(êë åùøã äî éðôî à"ùøäî

Eë÷ óã

שמלה" ואין לחם אין ובביתי חובש, אהיה לא וכו' לכה ו–ז)"שמלה ג, øåàéáN(ישעיה J
íéä ééà J Lïåùìä úåìéôë

ש ואין לחם אין ובביתי חובש, אהיה ז)מלה""לא ג, ולא(ישעיה מקרא לא בידי שאין
תלמוד ולא ïàëמשנה øàáúð àìà ?íéøáã äùåìù ìùîðáå ,íéøáã 'á ÷ø åøëæåä ÷åñôáN J

.ãåîìú åäæ ,ùøãîä úéáá àåä "ùáåç äéäà àì"éðåîéùú àì" :÷åñôä óåñ éøáãå :è÷ìîä úôñåú)

(äùòîì äàøåä úåøåäì àåä "íò ïéö÷,ãåîìú éìòá íä "íçì ïòùî" íù à"ò âé äâéâçá ò"ö ìáà .
"éîçìá åîçì åëì" øîàðù(ä ,è éìùî)L

ושכח çúôגמר ,à"ãéç J L?çëùå ãîìù úåãåäì åà ãîì àìù úåãåäì ,äùåá øúåé äîN J
íéðéò

Eàë÷ óã

סלעין ב' אחד לכל שגר àìùלערב ,ãåòå .íéñð äùòîî úåðäéì äöø àì éë íäì íìéùN J
òãéåäé ïá J Lúáùä ãåáëì íà éë ,íäî òðî àåä úåðöî÷ éðôîù åáùçé

ליה מצערי קא אייתוהו מניומי, בר úåîáéáאבא åéìò ïééò ãåòN J(.ë÷)èîúùä äîì äù÷å .
?áåçä åøúååé äî éðôî ,"åäå÷áù" åøîà äøåú øáã øîàùë ë"çàå ?áåç áééç àåä íà íìùìî
úåìâì äöø àì åúåðúååðò éðôî àåäå .ñîäî íä íéøåèô ç"úå ,úìåâìåâ ñîá ïàë øáåãîù àìà
ïáåàø 'ø J L"åäå÷áù" ïëìå ç"ú àåäù äìâúð íéîù ïî àìà .÷ãöá èîúùäå ,ç"ú àåäù

48 'îò ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåä ,"úåììåò ,ãåîìúä éëøãá íéø÷çî" ;øåà éöåöéð ,úåéìâøî

Eæë÷ óã

אורחים íìåò,הכנסת úåáéúð ;67J68 'à úåãâà ,ì"øäî J Líéäåìà íìöá àøáî íãàä éëN J
157 ,119 'à(ã ,ç"îâ ;âé ,äãåáò)

אורחים âéהכנסת ÷"ñ ,åäéìà ìå÷ ,à"øâ J

המדרש בית מהשכמת יותר אורחים, íéã÷äìהכנסת ùé çøëäá ÷ø íä íéååù àîù ò"öN J
åøîàù äîî ."ùøãîä úéá ìåèéáå íéçøåàä éðôî" øîåì ìåëé äéä ïë íà ìáà ?éðùä éðôì ãçà

òãéåäé ïá J Läæî áåùç äæù ïîéñ ,íéîòô 'á "éðôî" úìî äðùîá
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המדרש בית מהשכמת יותר אורחים, úéáהכנסת "úîëùä" åùéâãä ì"æç òåãî ò"öN J
éèå÷éì"á àáåî ,÷çöé éðéò J Låáåùé ù"ééò ?"ùøãîä úéáá íéãîåìä" íúñ åøîà àìå ,ùøãîä

"éèå÷ì øúá

שכינה פני åðàôî,מהקבלת ò"îø J L"úìá÷" ì÷ àìå "úìá÷ä" ìòôúä ïåùìá åøîàù íòèN J
àò ÷øô ,äèéù÷ äàî

שכינה פני מהקבלת אורחים הכנסת ïéðòìגדולה äìåãâ àìà ,úåëéàá äìåãâ íúðååë ïéàN J
øáã áçøä á ,çé úéùàøá ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J Läá íé÷éñôî ïéàù ïéãä

מדת הקב"ה כמדת ודםשלא ìåãâìבשר øîàé ïè÷äù ãåáë úåúéçô åæ íãå øùá ìöàN J
àöîð àåä éëä åàìá éë äðúîä ïàë ïéà ,åãåáë õøàä ìë àåìîù ä"á÷ä ìöà ìáà .åéìò ïéúîäì

à"ùøäî J Líå÷î ìëá

ודם בשר מדת הקב"ה כמדת ìùשלא åúìåãâ àöåî äúàù íå÷îá" íøîàî ô"ò øàåáîN J
"åúåðúååðò àöåî äúà íù ä"á÷ä(à"ò àì äìéâî)â ,çé úéùàøá ,äîéîú äøåú J L(è ÷"ñ)

בעוה"ז פירותיהם 153אוכל 'à ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Lúåéøáì áåè àåäù éðôî åìà ìëN J
(á ,ç"îâ)253 íééç êøã ;(ùøãîä úéáì êìåää ,ä"ô)68 'à úåãâà ;

תפילה ãñç"ועיון ùéà åùôð ìîåâ" áéúëãë ,ç"îâá åæ äåöî ììë é"ùøN J(æé ,àé éìùî)éë ,
ììëð äìéôú ïåéò à"ùøäî úòãì ìáà ."'ä éðôì éùôð úà êåôùàå" áéúëãë äìéôú åæ ùôð

à"ùøäî J Líéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéá ,íåìù úàáäá

המדרש בית àéäùוהשכמת ,ùøãîä úéáì äëéìää ìò àìà ,ãåîéìä íöò ïàë åøîà àìN J
âðø 'îò ,ùøãîä úéá éëìåäá úåãî òáøà ,ä ÷øô ,íééç êøã ,ì"øäî J Läîöò éðôá äãî

מרדכי אברהם ר' אדמו"ר ושיבח המלקט: דוקא(גור)אמר ההשכמה הדף"ענין על "דף בספר (מובא

.בעניננו)

המדרש בית ç"åàוהשכמת ò"åù ìò "íäøáà ïâî"N J(à ÷"ñ à)øáçì ùéù ä"ìù íùá áúë
øéàä" éðôìî ãáòéãáå ,øçùä úåìò éðôìî øîåìë ,äìéôú åà äøåú ãåîéì é"ò äìéìäå íåéä úà

"éç ùéà ïá"å .ïé÷éúååë äìéôúì ãòå ,"íåéä(çìùéå úùøô úìéçú ,à äðù)Løáãáù ãåñä øàéá

תורה לתלמוד בניו êåðéçä",והמגדל úåâäðä" ,íåìá êìîéìà éáö áøä ìù ìåãâ óñåà ïééòN J
LàìøJáëø 'îò ,à"îùú ,íéìùåøé

זכות לכף חברו את á"òוהדן æë÷ óã ïìäì ïééò J

Eá"ò æë÷ óã

זכות לכף חברו â"ìøúהדן ,íéãéñç øôñ J Lúåëæ åéìò íéãîìî úøùä éëàìî åìéôàN J

זכות לכף חברו íìåò,הדן úåáéúð ,ì"øäî J Läòøì íéèåðä íéøáã åøáçá äàåøùë åìéôàN J
209 'á(à ,áåè áì)69 'à úåãâà ,ì"øäî J Låì ïéããåî ããåî íãàäù äãîáN ;
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זכות לכף חברו àìàהדן ?"úåëæì åøáç ïãä" åøîåàá éãå ?"óë" úìî åôéñåä äî íåùîN J
äåöî ,ãö ìëì ïåãì øùôàå ,äáåçìå úåëæì ,äæì áåø÷ åà íéðæåàî úåôë éúù ùéùë ÷ø øåîà äæ
åù÷á àì ì"æç ,úåëæ óëì ïåãì úåéøùôàä ïä úåùåì÷å ,÷éø óëä íà ìáà .úåëæ óëì ïåãì æà
óëì íãàä ìë úà ïã éåäå" à"ô ,úåáà ìò ,ïåðáì ïéé J Lúåëæ åéìò ãîìì úîàä úà úååòðù

"úåëæ

זכות לכף חברו øñåîהדן úåçéù ,õéáìàåîù íééç 'ø ,øñåî úåçéù J(áö ,â"ç)

זכות לכף חברו Nדן Jíå÷îä ïë úåëæ óëì éðåúðãù íùë" àøîâá áåúë äéä éøéàîä úñøéâá
"úåëæì êúåà ïéãé("óëì" úìî øîà àìå)åìöà ïéà øîåìë ."êøáúé åìöà úåîìòä ïëúéé àì éë" :

91 ,äáåùúä øåáéç ,éøéàîä J Lãéî 'úé åéðôì éåìâ ìëä àìà íäéðéá êéøòéå ìå÷ùéù úåôë éúù
ã ÷øô à øîàî ,ùôð áéùî

זכות לכף חברו úéáäדן ìòá ìù äùòîáå ,"óë" úìî åøîà äáéø äãôù ãéñçá ïàë òåãîN J
éðåúðãù íùë ä"ã òãéåäé ïá J L?"óë" úìî åøîà àì ,àúéðåøèîì êìäù òùåäé 'ø ìù äùòîå

וכו' וכו' העליון מגליל שירד אחד באדם הבית)מעשה בעל לזכות,(אמר שדנתני "כשם
לזכות" אותך ידון ã,המקום ÷øô ,à"ç äáåùúä øåáéç ,éøéàîä J Lúåëæ "óëì" øîà àìN J

91 óã

מעושרין אין òãéåäéשמא ïá J

זכות אותך ידין המקום L?úåëæ[כן] óëì ïåãì íéëéøö àìå àéìâ ìëä àéîù éôìë éøä ò"öN J
òãéåäé ïá J

וטבל ירד למחר וכו' ישראל בת אחת ריבה שפדה בחסיד ú÷ãöמעשה ,ïäëä ÷åãö 'ø J
å÷ 'éñ ,÷éãöä

Eçë÷ óã

הם מלכים בני ישראל ì"øäî,כל J Lúåáéùçå äìòî àåäå ,íöòá ìàøùéì àåä äæ íùN J
274 úåøåáâ(àñ ÷øô)

הם מלכים בני ישראל æ'כל ùãåçä ,239 á"ç ÷éãö éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J

Eèë÷ óã

לרגלו מנעלים ויקח ביתו קורות אדם ימכור à"ùøäîלעולם J Läðéö ùùç íåùîN J
(é"ùø ùåøéôë àìãå)

נפשא חלף נפשא øôåñ,בשר, íééç á÷òé 'ø ïåàâä J Läæá íéøáãîä íéøôñ äîëî è÷ìN J
ñôãðá æò 'îò ,áë êøë ,íåìù úáäà úáéùé 'öåä ,"ìàéöá÷î"á åøîàî

סומקא חלף סומקא äùîיין, á÷òé áøä J Lì"æç éôì ïééä úåðåëú ïéðòá ìåãâ è÷ìN J
ñôãðá 137J142 'îò á"ç ,è"ùú ,÷øåé åéð ,åðéúôù úùøà ,ïàîãìòô



äãâà éùåøô è÷ì 466

ליה אפשר ולא מילתא דעביד יין)מאן חנותא(לקנות לשב וליזיל מכא זוזא לישקול
רביעתא שיעור דטעים ïøèù,עד ìàìöá áøä J Låøáç ïåîî é"ò åîöò úà ìéöäì ïéðòáN J

íéôåö äãù ;çé÷ 'éñ â"ç ,ä"ìùú ,íéìùåøé ,äîëçä ìöá ú"åù(úáù úëñî ìò)ìàåîù áøä
ä"ñùú ,ïéì÷åøá ,ïîãòéøô ãåã

ליה איגלי לא øöðãëåáðìוסבר äöò àéùä éë ùðòð ìàéðãN J(.ã á"á)í"áîøá ÷ñôðå'ìä)

(åè äëìä áé ÷øô çöåøêåðéçä øôñ ò"ò .(å"òú)îçì åðéúåùôð ãîìð àìù"ïòîì ,íäéìò íçøìå ìå
ìèéá ,äìîçä ãö ìò åðåéãô êéøàä íàå ...øáã íåùá íúöò øçàå íäéùòî øçà êùîð àì

.L"äùò

השמים מן מזונותיו לו מקילין דם, הקזת בסעודת המקיל ñðëðäכל ìë éë ãîìð äæî"N J
àåä' íéøîåà íéîùá éë .ãéñôî ÷ø àåä óñë òöá íåùî åúåàéøá úøéîùá ìæìæî åà äðëñ ÷ôñì

äøéîù :êøò ,õòåé àìô J L"'?åéìò ñåçð åðàå ,ñç àì åééç ìò

Eá"ò èë÷ óã

ועמד â'ישן ÷"ñ íäøáà ïâî ,'à ç"åà ò"åù J Lúåéîåàúôá íå÷é àì ø÷åááN J

ה' פתאים שומר רבים, ביה דדשו ï"áîø"כיון éáúë"N Jï"áîø ú"åù ,÷å÷ áøä ãñåî 'ãäî)

(èòù óã à"ç/á"ç ã"åé ,ïééèùðééô äùî áøä úåøâà ú"åùáå .àì äãð :ì æ"ò .áò :áé úåîáéá øëæåî ïëå)

(è"î 'éñL

טבוח יום טבוח, 69ושמיה 'à úåãâà ,ì"øäî J Lúåòåáù áøòá íìåòá ïåøñç ùé äî éðôîN J

תורה ישראל קבלו לא דאי "טבוח". ושמיה זיקא ביה דנפיק דעצרת טבא יומא מעלי
ולדמייהו(בסיני) לבשרייהו להו טבח "çáåè"הוה ì"ö äéäå "çåáè" åîù äî éðôî ò"öN J

ä"á÷äì åãáéë åìéàë 'åëå åéìò äãåúîå åøöé úà çáåæä ìë" åðéåèöð àìà ?ìàøùéì ÷éæî êëù
éðùá"àáä íìåòáå æ"äåòá íéîìåò(á"ò âî ïéøãäðñ),åúåà çáåæä àåä åçöðîå åøöé úà ùáåëä .

åøöé úà çáåæä ìë ä"ã á"ò âî ïéøãäðñ ìò à"ùøäî J L"çåáè" äæ íù ìò àø÷ð ïëìå

התוכחה בפרשת האמור J(é"ùøכל ïééò ,éøéöá àìå õî÷ ãå÷éðá "äçëåú" úìî ìù 'ë)

Eì÷ óã

בזמנם מתים והיו כר"א עושים שהיו בא"י היתה אחת úåùòìעיר íé÷ã÷ãî åéäù ïåéëN J
íä íâ ,øçà íåéì úåçãìå øçàì àì éãë äìéî éøéùëî ïéëäì óà æà åçøèå ,úáùá äðîæá äìéî

à"ùøäî J Läãî ãâðë äãî ,íðîæá ÷ø åúî

בא"י היתה א' éåàøעיר äéä à"øù ïåéë "øåñú àì" íåé÷ ìò íéìá÷îù øëùä êòéãåäìN J
ïéòä úéàøî ,à"ãéç J Løåãä éîëç é"ò äëìää ä÷ñôð àìù ïîæ ìë ,äàøåäì(à"áèéø íùá)

גזרו לא העיר אותה ועל וכו' מלכות גזרה אחת שפעם אלא עוד ïñéðולא óñåé 'ø J
ñôãðá æñ÷ 'îò ,í"ãùú íéìùåøé ,áì çîùé ,é÷ñðéáåì

בשמחה עושים 70עדיין 'à úåãâà ,ì"øäî J Líãàä ìù åúîìùä àéä åæ äåöî éëN J
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בשמחה עושים éë"עדיין" ì"æç åøîà àìà ?"ïééãò" úìî øîåì ùé åììâáù ùåãéçä åäîN J
åçîùé íàäå áàä íâù éãë íéîé äðåîùì äìéî(úãìåé úàîåè éîé 'æ åøáòù éøçà)åððîæá éøäå .

çúô ,à"ãéç J Läìéîä úòá íéçîù íàäå áàä ïééãò ë"ôòàå ?íéé÷ð 'æ ,íéôñåð íéîé 'æ øáë ùé
íéðéò

ב אותה עושים ã"åéשמחהעדיין ò"åùáN J(áé óéòñ äñø 'éñ)äãåòñ úåùòì íéâäåð" àáåî
ïàë é"ùø éøáãî àåä øùôàå .äæ âäðîì øå÷î åùôéç íé÷ñåô ãåòå à"øâäå øåèá ."äìéîä íåéá

ïééå øùá éìá äçîù ïéà éë ."äãåòñ ïéùåòù :äçîùá"(à"ò è÷ íéçñô)øøåòì êøåöä íòèå .
"åðåòîá äçîùäù" ïéëøáî ïéà ïëìù à÷åðéã àøòö ùé éøäù äçîùä úà(à"ò ç úåáåúë)ïëìå

úåéðåöéç úåáéñ éðôî íðîà ïëìå .æà "åðééçäù" êøáì ïéàù åáúëù íé÷ñåôäî ùé(à÷åðéã àøòö)

íäøáà ìù åúéøáá åñéðëäì" äåöîä úìåãâá úòãåéä úéìàøùéä ùôðì ùé ìáà .íéçîù íðéà
,äëøá úôñåú J Lïééå øùá äá ùéù äãåòñ é"ò äçîùä úà øøåòì íéçøåàäå íéøåää ìò ,"åðéáà

äìéâî 'ñîáå ä"ã ,éùéìùä ùåøéôä ,ìåîé éðéîùä íåéáå ,â ,áé àø÷éå(86 'îò)áåø÷ êà ä"ãå ,
øîåì(87 'îò)ì"ëò "úçà äìîá é"ùø éøáã å÷îò äîå" .

וכו' בשמחה אותה עושים בשמחהעדייןעדיין אותה éôìעושין éë "ïééãò" úìîN J
äãð úëñîá øàåáîä(á"ò àì)íéçîù íìåë åéäé àìù éãë ?éðéîùá äìéî úåöîù åøîà äî éðôî

íéáöò åîàå åéáàå ,íéçîùå äãåòñá íéúåùå íéìëåà ìëäù" :é"ùø ùøéô .íéáöò åîàå åéáàå
éåàø äéä éðéîùä íåé øçà áø ïîæ ãò øäèéäì äìåëé äðéà äæä ïîæá éøäå ."ùéîùúá íéøåñàù
äåöî ìë ì"æç øîàî êùîäá ïëå .äçîùá äúåà íéùåò "ïééãò" øîà äæìå ,íéçîù åéäé àìù
æà åøñàðå ,äáåúë ìò øáåãî íù .äèè÷á äúåà íéùåò ïééãò ,äèè÷á íäéìò åìá÷ù

íéáåø÷ ìù úåéøòì øöéä çë åùéìçäù àðãéàä ìáà .íäéúåáåø÷á(á"ò èñ àîåé)éåàøä ïî äéäå ,
àáåî ,áéáç ïá í"øäî J Läèè÷ ùé ïééãò úàæ ìëáå ,äèè÷ì äáåúëä úáéúë úòá åàåáé àìù

óñåé äéãáåò 'øì "ìàøùé øåàî"á

וכו' עריות כגון בקטטה עליהם שקבלו מצוה דליכאעדייןוכל בקטטה, אותה עושין
תיגרא בה רמו דלא éàåùéðכתובה éøåñéà ìò åøòèöä äøåú ïúî ïîæáù àøîâá åøîàN J

äçôùî úåáåø÷("úåéøò")àøæò úåîéî åäåìèéá éë ,åìà úåéøòì òøä øöé ïéà øáëù úòë ìáà .
(á"ò èñ àîåé)åäéìà ïéò J Läèè÷ ùé "ïééãò" úàæ ìëáå ?äèè÷ äéäú òåãî

רב" שלל כמוצא אמרתך, על אנכי קסב)"שש קיט, éììçî(תהלים ììù óñåàä åîëN J
úà àöî ãåã êë .äòéâéå çøåè øáãá ïéà ,áéåàäøãäîä åîë àìãå ,äòéâéì êøåö éìá ìåîéð åîöò
à"ùøäî J Läæåæîå úéöéö ïéìéôú úååöî éøçà

אמרתך" על אנכי "שש אומר הוא וכן מילה, זו äôåö"ששון" íãàäù äî "ïåùù" ïéðòN J
ãéúòá åéìà àåáéù(á"åéëå "áéèéäì 'ä ùù" 'ì úåà äàá "ùù" ìòåô éøçàù úåéàø äîë êëì àéáîå)ïë

íéä ééà J Lìåîéðä ééç ìù äùåã÷ ìù ãéúò ìò ùù ÷åðéúä ìù åéáà

אמרתך" על אנכי éãö÷"שש éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J(à"é á÷ò ,63 éùéîç ÷ìç)

דליכא בקטטה, אותה עושין עדיין וכו' עריות כגון בקטטה עליהם שקבלו מצוה וכל
תיגרא בה רמו דלא úåéøò,כתובה éàåùéðá äèè÷ ùéù àçéð ,á÷òé ïéò ìò ó"éøä äù÷äN J

íéä ééà J Läæì áåùééäå ?úåáåø÷ä íò àìù ïéàåùéð éùòî øàùá äèè÷ ùé òåãî ìáà
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למשפחותיו" בוכה העם את משה י)"וישמע יא, משפחותיו(במדבר עסקי éëNעל J
åéáà úéáî íãàä ãøôð úåéøò éøåñéà é"ò(åéìò úåéøò ïäù)71 'à úåãâà ,ì"øäî J L

למשפחותיו" בוכה העם את משה י)"וישמע יא, משפחותיו(במדבר עסקי åãîìNעל J
"äåàú ååàúä" ìåôëä éåèéáäî êë(ã ,àé øáãîá)úùøô óåñ ,áôù øîàî ,íéøôà úåììåò J L

êúåìòäá

עליה עצמן Jמסרו Lä"á÷ä úìçðî íôåâå ìàøùé ùôð éë ,æ"ò ãåáòì àì íùôð åøñîN J
71 'à úåãâà ,ì"øäî

נקי גוף צריכים 49תפילין ìàøùé çöð ,ì"øäî J Lúéîùâä úåøéëòî ÷ìåñî úåéäìN J÷øô)

(æ

נקי גוף צריכים àåäתפילין éåôöù òãé øùàë ?øáñ÷ éàî óåñáìå øáñ÷ éàî àø÷éòî ò"öN J
åéá÷ðì êøèöéù ãçôúîä êøã àìà ?÷åùì àöéå ïéìéôú çéðä äîì ,øåãñ÷ åäàøé íà úåîìåîë)

(.åè äìéâî ,"ìçìçúúå" øúñà ìöàäéäð ìáà .êë åì òøàéù äôö àì àåäå .ïéìéôú çéðäì øåñà éæàå
íéëéøö" ïéã ãéì à÷åã äæ øåôéñ ì"æç åàéáä ïëìå .øåãñ÷ì äàøå ÷åùì àöéù éøçà ÷ø êë åì
ø"åîãà J Lñð åì òøéà ,ïëáå .êøåö ùéùë õåìçìå äæá øäæéì òãé àåäù åéìò åøîàå "é÷ð óåâ
ï÷æ ú"åù áúë ïëå ;ïé÷ñéã ì"éøäî éùåãéç ;àá úùøô óåñ ,äùî çîùé ,íéåáìèééè äùî 'ø

ïøäà(ïé÷ìàåå)"åéàøéì áéáñ" åùåøéôá ë"ëå ;'â 'éñ á"ç('à ÷"ñ ä 'éñ ,íéàøé øôñ ìò)úö÷îå ;
"åäéìà ïéò"á äæî

מוחו את ינקרו ראשו על תפילין המניח כל à"ùøäîגזרו J Lïéìéôúä úçðä íå÷î íù éëN J

מוחו את ינקרו ראשו על תפילין המניח כל ãé,גזרו ìù ïéìéôú ìò åøæâ àì äîì íòèN J
ùàø ìùá à÷åã àåä "êéìò àø÷ð 'ä íù õøàä íò ìë åàøå" éë(:äì úåçðî)äæ ìò ÷ø ïëìå

Líéåâä åãéô÷ä

משו וכו' יונה כנפי א"ל בידך? ליונהמה ישראל כנסת דדמיא éëם úàæ åùøã ì"æçN J
éôðë àðù éàî ä"ã à"ùøäî J Läæ ìò óéñåäì àìå "íééôðë" øîåì åì éãã ,úøúåéîë "äðåé" úìî

äðåé

עליה מגינות כנפיה יונה ùøãîáמה åøîà éë ,äðåéì éåîéãäN J(èì ,äáø úéùàøá)àéäù äòùá
äéðùä óðëá äçðå úçàá úçøåô àìà ,òìñä éáâ ìò äçð äðéà äòâéå úçøåô,úåôñåúä úðáä éôì)

(úåðéâî äéôðë ä"ã à"ò èî úáùäåöîá íéøéäæ íðéà íäî ÷ìçù ô"òà ,íúåìâá íéòâéä ìàøùé êë .
øäæð àåä äøåú ãåîéìá ã÷åù åðéàù éî íâ ,àîâåãì .úøçà äåöî øåîùì íéëéùîî ìáà úîéåñî
çøåà J Líúåáøú ìë íéùèåð íúøö úòá úåîåà øàùë àìù .úøçà äåöî åà íééðòì íéôñë úúì

á"ò âð úåëøá ìò "éèå÷ì øúá éèå÷éì"á àáåî ,íéøùé

Eâì÷ óã

ואנוהו" אלי ב)"זה טו, ולולב(שמות נאה סוכה לפניו עשה במצוות, לפניו התנאה
וכו' נאה תורה ספר נאה, ציצית נאה, ושופר ùåøãìנאה, éåàø äéä "åäåðàå" éë ò"öN J

íéä ééà J Läæì áåùééäå ?úååöîä éåôéì ïéðòä ì"æç åáñä ïàëå ,êøáúé 'ä úà úåôééì
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במצוות לפניו 188התנאה íùä úåøåáâ ,ì"øäî J(åäåðàå éìà äæ ä"ã æî ÷øô)71 'à úåãâà ;

ספר נאה, ציצית נאה ושופר נאה, ולולב נאה סוכה לפניו עשה במצוות, לפניו התנאה
אתה אף וחנון רחום הוא מה לו, דומה הוי ואנוהו, אומר שאול אבא וכו'. נאה תורה

וחנון רחום ïéáהיה úååöîá øãäîä íãàä óàù ãîìîå ,÷åìçì àá àìå óéñåî ìåàù àáàN J
åîò äðéëùä ïéà ,åðå÷ì íãà(äìù äåð úåéäì)J Låéçà íéãåäéì äðéðç úåãî íãàá åá ùé ë"àà

á"ò á øéæð ìò "éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî .øôåñ íúç íùá ,'á øéæð ìò ,éðåùøâä èå÷ìé

נאה שופר נאה, äàðסוכה äëåñ ä"ã òãéåäé ïá J Løôåù éðôì äëåñ øéëæäì íéã÷ä òåãîN J

נאה ñåîìå÷äקולמוס øùàë äàð äøåöá úåéúåàä úáéúë àìà ,ñåîìå÷ä óåâì äðååëä ïéàN J
òãéåäé ïá J Láçø àåä

וחנון רחום הוא מה לו, דומה ã"ðôהוי óåñ à"ç ,íéëåáð äøåî J

וחנון רחום הוא מה לו, דומה הוי "ואנוהו" אומר שאול ô"òאבא úðáåî åæ äùøãN J
íéðäë úøåúá ìåàù àáà éøáã(íéùåã÷ úùøô úìéçú)?úåùòì äéìò äîå ,êìîì àéìîô øîåà"

éåôéä øîåìë ."êìîì ä÷çî úåéäììöà äøëää ãöî àìà 'úé åá éåðéù ãöî íðéà 'äì äùåã÷äå
íéä ééà J Lù"úé åéìà íãàä äîãé øùàë ,íãà éðá

וחנון רחום הוא מה לו, דומה הוי "ואנוהו" אומר שאול äîאבא ô"ò úðáåî åæ äùøãN J
åøîàù(à"ò åô àîåé)úåéøáäå åãé ìò áäàúî íéîù íù ,úåéøáä íò õøà êøãå ñåîéðá âäåðäù

"øàôúà êá øùà ìàøùé" åéìò 'ä øîåàå 'åëå 'äøåú åãîéìù åéáà éøùà' íéçáùî,èî äéòùé)

(âéåðä íöò åäæå .(åäåðàå)åäéìà ïéò J Lïåðçå íåçø úåéäì íéâäåð åéúåéøáù é"ò ä"á÷äì

Eãì÷ óã

חברי דברי על לעבור לבי מלאני לא â"ôמימי óåñ ,òéø úáäà áéúð ,ì"øäî ò"ò J

הבבלי äáøä"נתן úåúáù øåîùéù éãë úçà úáù åéìò ììç" øîàù àåä J(àùú ,àúìëî)

Eäì÷ óã

ברית דם ã"ìהטפת äìéôú ,ì"çîøì úåìéôú å"è÷ú J

ברית דם ä'הטפת ÷"ñ âñø 'éñ ,íåìùå íééç úåà ,ùè÷ðåîî øæòìà íééç 'ø ø"åîãà J

Eæì÷ óã

טובים ולמעשים לחופה לתורה יכנס כן לברית שנכנס כשם אומרים שם Jהעומדים
äøåú ãîåì øåçáä äùà àùåðù éðôì àìà ?äôåçì ñðëðù éðôì ãåò íéáåè íéùòî ùé éøäå ò"öN
ïëìå .åãåîéìá èéòîî àåäå "?äøåúá ÷åñòéå åøàåöá íééçéø" åéàåùéð éøçà ìáà .åúøîåù àéäå
"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,íçðî ïåéò J Líéáåè íéùòî äáøäá ÷åñòé ë"ôòàù åúåà íéëøáî
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מבטן ידיד úåãâàקדש ,ì"øäî J Líàä íçøî íúàöá ãéî ,äåöîì íéãòåéî íä ìàøùéùN J
70 'à

מבטן ידיד ïçìåùäקדש êåøò J(èJâ ÷"ñ äñø 'éñ ã"åé)

Eá"ò çì÷ óã

מכותיך" את ה' "והפלא שנאמר מישראל שתשתכח תורה נט)עתידה כח, J(דברים
åäéìà ïéò ;íéä ééà J Läøåúä úçëùá øáåãîù ì"æç äæî åãîì ãöéëN

מכותיך" את ה' נט)"והפלא כח, åéùòîá(דברים ùôùôì åéìò ïéøåñé íãàì íéàá øùàëN J
(.ä úåëøá)úà çëùù àåä ïîéñ ,åìà ïéøåñé åì åàá äî ìò òãé àìå åéðéòá "àìô" äéäé íà ìáà

àáåî ,íçðî ïåéò J L"ìàøùéî çëúùúù äøåú äãéúò" ïàë åùøãù åîë .òãé àì ïëìå äøåúä
"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á

ופלא" הפלא הזה העם את להפליא יוסיף יד)"הנני כט, åãáàé(ישעיה éë äìåôë ïåùìN J
à"ùøäî J L"äðéá" íâå "äîëç" åäæå ,äøåú éøúñá íâå äøåúä úåìâðá íúîëç íâ

שתשתכח תורה 166עתידה ,ìàøùé úøàôú ,ì"øäî J Làéâåñä ìë øåàéáN J(åð ÷øô)äùøã ;
"äìåâä øàá" óåñá ñôãð 36 äøåúä ìò

שתשתכח תורה ìåàùעתידה éøáã J Líîìåòì íéøèôð íé÷éãöäù éðôî àéä åæ äçëùN J

עתי אמרו ביבנה לכרם רבותינו "הנהכנשנכסו שנאמר מישראל שתשתכח תורה דה
ולא ה' דבר את לבקש ישוטטו וכו' בארץ רעב והשלחתי אלהים ה' נאום באים ימים

יא–יב)ימצאו" ח, àéìôäì(עמוס óéñåé éððä" äæ éðôì åàéáäù ÷åñôä ìò äæ ÷åñô óéñåî äîN J
åäéìà ïéò J L?"àìôå àìôä äæä íòä úà

מכותיך" את ה' "והפלא בתורה הפסוק המלקט: נט)אמר כח, המכה,(דברים עוצמת את לתאר בא

רמיזי דלא בכתובים מידי ליכא ועוד, בפועל. פרטיה את לתאר בא בעמוס והפסוק פלא. שהיא

ליהושע פרט וכתובים, נביאים ספרי נכתבים היו לא ישראל חטאו אלמלא כי כבבאורייתא. (נדרים

באורייתאע"ב) והכתובים הנביאים סודות כל רמז בהכרח וה' .

נבואה זו הקץ, זה הלכה, זו ה', úåãâàדבר ,ì"øäî J Líéáåúë ,íéàéáð ,äøåú ,úåøå÷î 'âN J
;72 'à

נבואה זו הקץ, זה הלכה, זו ה', íéàöîðäדבר ãöîN J(ìàøùé)åæ ,éòöîà ãöî ;õ÷ä åæ
167J168 úøàôú ,ì"øäî J Läàåáðä é"ò ä"á÷ä ãöî ;äøåúä(åð ÷øô)

ה', הקץדבר íéìäúזה ùøãîá àáåî àìà ?÷åñôá æîøð äæ ãöéëN J(è äùøô)êì øîàé íà
"éáìá í÷ð íåé" áåúë éë .ïîàú ìà ,õ÷ä éúî íãà(ã ,âñ äéòùé)äìéâ àì áìä íàå .'ä øîà êë

?úåéøáä äæî åòãé ïëéäî ,äôì(é ,áé äáø úìä÷ ùøãî)éë òîùî "'ä øáã òåîùì" åôöé ãéúòáå
åäéìà ïéò J Lõ÷ä äæ éë ,æà ãò øáéã íøè



úáù úëñîèì÷ óã471

אם לידע מדרשות ובבתי כנסיות בבתי ותחזור תרומה של ככר שתטול אשה עתידה
היא טמאה אם היא טהורה אם מבין ואין היא, טהורה ואם היא ïàëטמאה ùéN J

åøîà âéùîä øöå÷ ãöî LáN ,"äãéúò" åøîà úåìâä éùå÷å êøåà ãöî LàN :úåðåøñç äòáøà
åøîà äñðøôå úåðåæî úâùä éùå÷ ãöî LãN ,"äîåøú" åøîà âùåîä ÷îåò ãöî LâN ,"äùà"

"øåæçú"(íéçúôä ìò øæçîä éðò åîë :è÷ìîä úøòä),ì"øäî J Läøåúä úçëù íéîøåâ åìà íéøáã .
167 åð ÷øô úìéçú ,ìàøùé úøàôú

אשה øëëä,עתידה àîèì øúåé äìåìò äùàäù àìà ?"íãà" íúñ àìå "äùà" åøîà äîìN J
òãéåäé ïá J Løúåé úéáá äéåöî àéäù úîçîå ,äúåãð íã úîçî

Eèì÷ óã

ישראל בדייני ובדוק צא עליו, באות רבות שצרות דור ראית äàáאם ,ïéã øñåç éðôîN J
192 'à ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Lúåðòøåô(á ,ïéã)72 'à úåãâà ;

ו שאמר במי בטחונם שתלו אלא הן העולםרשעים ùàהיה é"ò åùðòééù éåàø äéäN J
ïåéìë éìá úåéðòøåô ùåìùá íäì éã ,íìåòä úà íéé÷îä 'äá åçèáù éðôî ìáà ,ìëä äìëîä

à"ùøäî J Løåîâ

עליהם הקב"ה מביא לפיכך העולם. והיה שאמר במי בטחונם שתלו אלא הן רשעים
וירושלים תחרש, שדה ציון בגללכם "לכן שנאמר שבידם עבירות ג' כנגד פורעניות ג'

יער" לבמות הבית והר תהיה, יב)עיין ג, àì(מיכה äðéëùäù êë ìò íéëîåñ íéòùøäN J
.åùðòéé àì åæ äìåâñáù íéáùåçå ,åðùã÷î íå÷îî äææéîéá íéòùøä åëîñù åîë :è÷ìîä úøòä)

("äîä 'ä ìëéä" åøîàå äéîøéåùã÷ íå÷î ìò íâù íäì úåàøäì íå÷îä úà áéøçî ä"á÷ä ïëì .
íéòøä íéøèåùäå íéòøä íéèôåùä ïåéìëáå" .íå÷îä úìåâñ ìò åëîñé ìáå ,ïéãä úãî äòâô

íéä ééà J Lùã÷îä áåù äðáð íøèá íâ "ìàøùé ìò åúðéëù áåù äøùî ä"á÷ä æà ìàøùéî

בגללכם וציון"לכן תחרש, וירושליםשדה תהיה, הביתעיין יער"הר (מיכהלבמות
יב) åäéìàג, ïéò J L?úåðòøåôä äàá åìà úåîå÷î 'â ìò à÷åã òåãîN J

פורעניות ג' מביא Jלפיכך Lùãå÷ä ïåøàå ,ùãå÷ä ìëéä ,úéáä øä ãâð :äàåáðå äøåú ,ïéãN J
72 'à úåãâà ,ì"øäî

מישראל רעים שופטים שיכלו עד ישראל על שכינתו משרה הקב"ה äðéëùäואין éëN J
72 'à úåãâà ,ì"øäî J Léåàøë ïéã íéùåòùë äøåù

בצדקה אלא נפדית ירושלים ì"øäî,אין J Läìãáäå ÷åçéø êôéä ,úåøáçúä ùé ä÷ãö é"òN J
;72 'à úåãâà

בצדקה אלא נפדית ירושלים à'אין ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Líðø÷ éåìéò ùé ä÷ãö é"òN J
180(å ,ä÷ãö)

אמגושי בטלי יהירי, בטלי ïéøãäðñאי ìò ,é"ùø J Líéôãâî íéåâ åà ,íéôùëî åà åùåøéôN J
à"ò çö
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אמגושי בטלי יהירי בטלי óåùéëä,אי ìåî àéäù äàîåè ,úåéøòì äîåã àéä çåø úåñâN J
73 'à úåãâà ,ì"øäî J Lìàîù äæå ïéîé äæ ÷ø

אמגושי בטלי יהירי בטלי åëåúîאי óéåæî àåä ìáà ,øùëë åîöò úà äùåò øéäé ùéàN J
åøáë åðéàå("íéðôì àìà äàåø åðøåã ïéàù ,íéøéäéì àùðéì ìàøùé úåðá åìéçúä" á"ò æî äèåñá ù"îë).

J Läãî ãâðë äãî ùðåò äæå ,óñëá áøåòîä ìéãáì íéîåã ,íéøëðä éòùø éôåðç íä éùåâîàäå
éøéäé éìèá éà ä"ã à"ò çö ïéøãäðñ ìò à"ùøäî

אמגושי בטלי יהירי בטלי æ"òאי ãáåò åìéàë çåø ñâ éë ,íäéðéá øù÷ ùéN J(á"ò ã äèåñ)L
òãéåäé ïá J

גזירפטי בטלי דייני בטלי 73אי 'à úåãâà ,ì"øäî J Lúåðæá íéöåøô øîåìëN J

מושלים" שבט רשעים מטה ה' ה)"שבר יד, שבמ(ישעיה ות"ח הדיינים, שפחותאלו
à"ùøäîהדיינים J Lìáá ïéðòì ç"úå íéðééã ïéá éåîéãä äîN J

בור לדייני ציבור הלכות שמלמדים òåö÷îì,ת"ח úåëééùä úåëìää ïúåà íäì íéãîìîN J
73 'à úåãâà ,ì"øäî J Läøåúä é÷ìç øàùá íéòãåé íðéàù àìà

בדם" נגואלו כפיכם ג)"כי נט, סופרי(ישעיה אלו בעון" "ואצבעותיכם הדיינים, אלו
ãéäהדינים" ììë ìò äøåî "óë"N J(íù ,í"éáìî)"úåòáöà" .íéòøä íé÷ñôäî óðåèî àåäå ,

ô"ò J Lø÷ù éøáã íéîùåø íéðééãä éøôåñù äùòîä øîâ øîåìë ,úå÷ãä úåëàìîä ìò äøåî
í"éáìîä

הדיינין עורכי אלו שקר", דברו íéðééãä""שפתותיכם éëøåòë êîöò ùòú ìà" ì"æç åøåäN J
(ç ,à"ô úåáà)ø÷ù ïåòèì ïéãä éìòá íéãîìî íä éë(úåáà ìò ,àøåðèøáî äéãáåò 'ø 'éô)áúë ïëå

àøîâá ïàë é"ùø

דינין בעלי אלו תהגה", עוולה åæù"ולשונכם ,"íëðåùì" ïéáì "íëéúåúôù" ïéá ñçéäN J
éîéðô åæå éðåöéç(íéìîä øåàéáá ïàë í"éáìî áúë ïë),äìåò úåùòì íéöåø ïéãä éìòá :è÷ìîä ì"ðå .

,"ïåùì" ÷øå "äâäú" ÷ø ïëì .íúîéæîá çéìöäì éãë ïéãä úéá éðôì øîåì äî íéòãåé íðéà ìáà
Lúéðåöéç "äôù" äðéà ,øîåì ãöéë ïéãä êøåòî åãîìúéù ãòå

אחיו" נזיר "ולקדקד דכתיב יין טעם טעם לא מאחיו יוסף שפרש מט,מיום (בראשית
ייןכו) טעם טעמו לא הם àåäאף ÷ø òåãî ,ïéé åúù àì íä íâù ïåéë à"ùøäî äù÷äN J

íùì åôâúñäå óñåé úøéëî ìò íøòö úîçî åúù àì íä .ùé ìãáä àìà ?íä àìå "øéæð" àø÷ð
íéä ééà J Lúåøéæðå úåùéøô úîçî òðîð óñåé ìáà .äøôë

יין טעם טעם לא מאחיו יוסף שפרש ùôðä"מיום éøîì ïééå ãáåàì øëù åðú"N Jéìùî)

(å ,àìúîàá ìáà .åðåâé âéôäì éãë úåúùì åì äéä éåàø éàãå ,íéøöîá éåáùë óñåé ìù åáöîáå
ïåì÷å åúøéëî ãåñ äìâéå ìùëé àìù éãë äúù àìù åà .äáäàá ïåéøåñé ìá÷ éë ùôð øî äéä àì

òãéåäé ïá J Lïéé éåúù úåéäì äöø àìå ,ììôúî äéä äòùå äòù ìëù éðôî åà .åéçà

אחיו" נזיר "ולקדקד דכתיב יין טעם טעם לא מאחיו יוסף שפרש מט,מיום (בראשית
ìåàùכו) éøáã J
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עמו" וישכרו "וישתו דכתיב יין טעם טעמו לא הם לד)אף מג, דעד(בראשית מכלל
לא äìéëàהאידנא êåúî íäì àá óñåé úøéëî ìù ìå÷ì÷ä éë ,ïééäî åùøô íéçàäù íòèN J

à"ùøäî J Läéúùå

בלבו ושמח úåîéìùוראך åì ùé ,äæá çîù åìéôàå ,éðùä ìù åúìåãâá àð÷î åðéàù éî éëN J
73 'à úåãâà ,ì"øäî J Láìä

לבו על המשפט לחושן זכה בלבו" ושמח "וראך úìîבשכר éðôî ì"æç êë åùøãN J
à"ùøäî J Lúøúåéîë àéäù "åáìá"

Eá"ò î÷ óã

וכו' המטה באמצע העומד קטינא, רב íéøîàîאמר øàùì äæ øîàî øù÷ äî ò"öN J
êùîäáå à"ò î÷ óåñá ùé àìà ?úåðåîî ïéðòá åà íéìëàî ïéðòá úåöò íìåë éøä ?åæ àéâåñáù
äô ìòá íéãîåìäù éãë ïàë åôñàð äàøðë .àãñç áøä é"ò åøîàðù íéøîàî äøùò ùù á"òá
áø øîà àãñç áø øîà" ãåîìúá íéøçà úåîå÷îá åðàöîå .íúåà åøëæéå úåøîéîä åøùøùé

"àðéè÷(áì ïéëøò ,äì úåøåëá ,èò àòéöî àáá)ãåîìúä úáéúë úòá íòô áåúë äéä ïàë íâ àîùå
ù"ùø J Lïàë ïéðòä åëééù ïëìå "àðéè÷ áø øîà àãñç áø øîà"

וכו' כישא כי כישא אריכא, ליזבן ירקא Jדזבין Løçà åäùî ìò ìùî íä åìà íéøáãN J
76 ,74 'à úåãâà ,ì"øäî

ירקא אכלי בעניותי ì"æéøàלא J(à"÷ óã ,á÷ò ,úååöîä øòù)

ירקא אכלי בעניותי ùáãלא úåøòé J(æ"è ùøã ,áðø 'îò á"ç)

ירקא אכלי בעניותי éãö÷לא éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J(ç ,òéøæú ,119J120 â"ç)

בעתירותי ולא ירקא אכלי בעניותי óéãòåלא .íéðåöéç íéãåîéìì éåðéë àåä ïàë à÷øéN J
"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,íéøùé çøåà J Läøåúá øéùò øáë àåä åìéôà äæá ÷åñòì àì

בצועי ליבצע לא ריפתא, ליה נפישא דלא רב בי øçàìåבר úô èòî åéùëò ìëàé àìN J
é"ùø J Läòéáù êøã åì ïéàù ,èòî äòù

ליבצע לא ריפתא, ליה נפישא דלא רב בי íéøçàì(לאחרים)בר òöåá åðéàù íåùîN J
åøîàù äî ìëå ,äôé ïéòá(à"ò åî úåëøá)J Läôé ïéòá ÷ìçéù éãë äéä "òöåá úéáä ìòá"

à"ùøäî

שעורין פת למיכל ליה דאפשר øáâúîåמאן ÷æçúî åôåâù ô"òà ,÷éæîä ìëàî ìëåàäN J
75 'à úåãâà ,ì"øäî J Lïâåäë àìù äùåò ,÷æéää ìò

שעורין פת למיכל ליה דאפשר øåëæמאן 'ôì 'á ùåøã ,äî÷ð úò ,áë ùåøã ,íéúòì äðéá J
(àñ÷ 'îò)

אומצא ì"øäî,דזבן J Líéøéùòä ìëàî úøåîú íäì ìéòåîä ìëàî íééðòì íâ ÷ôéñ ä"á÷äN J
75J76 'à úåãâà
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משחא ליה Jדלית Líéøéùòä ïîù úøåîú íäì ìéòåîä óéìçú íééðòì íâ ÷ôéñ ä"á÷äN J
67J57 'à úåãâà ,ì"øäî

וכו' כיתוניתא à'דזבן úåãâà ,ì"øäî J Lç"ú ìù åéãâá å÷æðé àìù úåáåè úåöò ïàë ùéN J
75J76

בהדי נהמא תיכלון לא גברייכו, באפי צניען תיהוו לבנתיה, חסדא רב להו אמר
ו é"ùøכו'גברייכו J Lìòáä éðéòá åðâúéå ,äáøä åìëàé íéîòôìN J

טוען עמדין מהר"י גליון אבל הסעודה; צרכי לכל כללי שם הוא "נהמא" כי סבור יהוידע" "בן

חז"ל כדברי אשתו, עם יחד לאכול הבעל חייב סעודה צרכי שאר כי ללחם, ורק אך שהתכונו

"מני" אלא "מנו" תימרון לא אינש, אבבא קרי קא àìוכי äùàäù ,ïåùì ìâøä àåäN J
é"ùø J Líéøáâ íò øáãì äìéâø äéäú

מרגניתא øåøöנקוט äéðùáå úéìâøî úçà ãéá íé÷éæçî øùàëù èåéãä ìùî ïàë åøîàN J
øúåé åìéôà åéðéòá ø÷é àåäå ,ïéòäî íìòðù äî úà úåàøì àåä ìàåùä úåðééðòúä ,íåúñå íåúç
éðôì øäî äìâúú àìå úåòéðöá âäðú íà ,äôé àì óåâ íò àéäù äùà åìéôà êë .úéìâøîäî

éøéàîä J L÷ùçä úà åá øøåòú ,äìòá

מרגניתא 76נקוט 'à úåãâà ,ì"øäî J Lìùîä øåàéáN J

מרגניתא åäéìàנקוט ïéò J Lìùîä øåàéáN J

Eá"ò äî÷ óã

שמנים? שבבבל עופות מה 77מפני à"ç úåãâà ,ì"øäî J

שמנים? שבבבל עופות מה äîìù,מפני éøáã ,ïåæáå÷òé áàæ ïéîéðá áøä J Léøñåî ïåéòøN J
íàèùøáìä ìàéúå÷é 'ø ø"åîãà ò"ò ;èø 'îò ,éúå÷åçá úùøô(äéðúð ,æðàö)à"ç ,áéöé éøáã ,

ãé 'éñ óåñ

מהם שמנים ואראך עזה למדבר é"ùøכלך J Lìàøùé õøàî àéäåN J

עניים שהם מפני שמחים? שבבבל מועדים מה ìëàîáמפני äçîù íäì ïéà äðùä ìëåN J
é"ùø J Läëàìîî òåâøî íäì ïéàå äúùîå

עניים שהם ïééáמפני íéùðàì ãòåîá äçîù ø÷éòN J(à"ò è÷ íéçñô)éåöî ïééä ìàøùé õøàáå ,
à"ùøäî J Líäì

שמחים שבבבל ÷è.מועדים íéçñô ìò òãéåäé ïá J Lúåéìâ ìù éðù è"åé íäì ùé éëN Jä"ã)

(íéã÷äã àäå

מצויינים שבבבל ת"ח מה תפארת)מפני בגדי מלובשים תורה(כלומר בני שאינם מפני ?
úîçî íúåà íéãáëî ,íúøåú úîçî ìàøùé õøà éðáë íãáëì êë ìë äøåú éðá íðéàù"N J

é"ùø J L"íéáåùç íéàøðù íäéùåáì
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את אהב וישראל ד"ה וישב, פרשת משה", "ישמח מאהעל, טייטלבוים משה ר' אדמו"ר (הוסיף

היכי כי היתומים, מכספי יפים בגדים שלבש אפוטרופוס ההוא על ע"ב נב גיטין ע"פ וכו' יוסף

ישמעו שהבריות כדי יפים בגדים לובש בתורה מספיק יודע שאינו ת"ח כך מיליה. דלישתמעון

בקולו)

מצויינים שבבבל ת"ח מה מלובשמפני תפארת)(כלומר בגדי תורהים בני שאינם מפני ?
ïëå .éåàøë íãáëìå ç"ú êéøòäì íéòãåé íðéàù íîöò íééìááä ìò áñåî "äøåú éðá íðéà"N J

çéìöî ùéà ú"åùá ,æåæàî çéìöî áøä áúë(âë 'éñ ç"åà)ìáááù ç"ú íéëéøö åéä éëä íåùîå" :
ïéùåãé÷á øîàîä ìò ïëå ."äëìäë íúåà åãáëéù éãë ãåáë éãâáá íîöò èù÷ìå íîöò ïééöì

(à"ò áò)íéôåèòå íéðáì íéùåáì" :é"ùø áúë "úøùä éëàìîì íéîåã ,ìáááù ç"ú éðéàøä"
äðùîä ìò "ìàøùé úøàôú" áúë ïëå ."úøùä éëàìîë(çì úåà ã"ô úåáà)äéãáåò 'ø ïåàâä J L

ìàøùé øåàî ,óñåé

מה כוכבים)מפני ורמשים(עובדי שקצים שאוכלים מפני מזוהמים? (ובהמשך[הגוים]
סיני) הר על עמדו שלא אחר: טעם אמרו óãåðäהסוגיא òø çéø íäì ùéù "íéîäåæî" ùåøéôN J

,ïúð 'øã úåáàá ùøåôîë ,óåâäî(á à÷ñô ,æè ÷øô)úåøöåà" åðøôñá J Làáé÷ò éáø ìù äùòî
1231 'îò ,"øñåîä

את" אחותי לחכמה ד)"אמור ז, ôñ(משלי éðôî àìå åì úøøåáî äîëçä äéäúN Jäèé åéúå÷
úåãâà ;77 'à úåãâà ,ì"øäî J Là÷åã "úåçà" ïåùì òåãîå .ç"úì úøáåçî àéä æàå ,íéããö äîëì

190 à"ç ,íìåò úåáéúð ;132 'â(á ,ïéã)æ ,å íéøáã ,äéøà øåâ ;

את" אחותי לחכמה ד)"אמור ז, à"øâ(משלי J(åè ,âé) íéøáã)äéòùé(æé ,à)íéøéùä øéù,â)

(àééìùî(áé ,áë)

את" אחותי לחכמה ד)"אמור ז, øðì(משלי êåøò J(:æ ïéøãäðñì)

גלו שלא מפני שמנים, בבבל íãàעופות òåãîå .íãàá ïëå .å÷åæéç àåä øáã ìù åîå÷îN J
77J78 'à úåãâà ,ì"øäî J Låéùåáìîá ãáëúî äìåâä

אספנין קולייס מן 77חוץ 'à úåãâà ,ì"øäî J

בהמה ועד השמים עוף "מן וכו' שנאמר ביהודה איש עבר לא שנה ושתים חמשים
הלכו" ט)נדדו ט, הוו(ירמיה ושתים חמשין בגימטריא בהמה ,à÷åã åùøã äî éðôîN J

77 à úåãâà ,ì"øäî J Läæì áåùééä ?"äîäá" úìî

שנה íéðéòנ"ב çúô ,à"ãéç J Làéøèîéâ ïàë åùøã ì"æç äîìN J

משושה כל "והשבתי קללה באותה היו שלא מפני שמחים? שבבבל מועדים מה מפני
מועדה" וכל ושבתה חדשה יג)חגה ב, åçîùé?(הושע àì úáùå ùãç íâ ïë íà ò"öN J
à"ùøäî J Läæ ÷åñôî å÷ééã ãöéëå

נפשי" שנאה ומועדיכם יד)"חדשיכם א, ìáà(ישעיה ,äåàú íùì "íëìù" åìà à÷åãN J
à"ùøäî J Lçøåèì íðéà ,'ä ãåáëì íäî íéðäðù ,'ä éãòåî íäù íéãòåîá
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עליהן אביא קשה גזרה איזה לידע אותי òãéמטריחים 'äù åùåøéô ïéàN Júåàå ì÷ ïåùì)

(íéøçàì òãééì ,çúô úã÷åðî ã"åé ,àáù úã÷åðî 'ì ,ìéòôä ïåùì àìà ,éøéö úã÷åðî 'ì,úåéøáäù øîåìë
;íëéùãç ä"ã åäéðá J Läøéæâä úà åìèáéå äáåùúá åáåùéù éãë ,äøéæâä àåá éðôì åòãé

עליהן אביא קשה גזרה איזה לידע אותי äøéæâמטריחים åæéà ìàøùé åòãéù øáåãîù åàN J
äéäúòãéåäé ïá J Lêéùìà î"ø ùøéô ïëå)

זמורה בעל וכו' לטבריא בא שלא ורגל רגל כל לך úåéçאין õ"øäî ïåéìâ J

מצוינים שבבבל לבנים)ת"ח מקומם(בבגדים בני שאינם àöîðלפי íãàä øùàë éëN J
78 'à úåãâà ,ì"øäî J Lãåáë ùôçì êéøö åðéà ,åîå÷îá

מצוינים שבבבל לבנים)ת"ח מקומם(בבגדים בני שאינם íðéàלפי íáåø ìáá éùðà éëN J
íòèì ïéãä àåäå .íãáëì åëæ íéðééåöîä íäéãâá éðôî ìáà .ç"úì êéøòäì åòãé àìå ,äøåú éðá
,òãéåäé ïá J Léåàøë íúåà ãáëì íéòãåé íòä ïåîä ïéàå íé÷çøîî åàáù ,"íîå÷î éðá íðéàù"

.âì àòéöî àáá ìò

שמאי âñøבמתא 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,ïäëä ÷åãö 'ø J

לתורה ופרחים ציצין שעושין שבבבל íéùãçîת"ח åéä ïëìå ,øçà íå÷îî åàá éëN J
78 'à úåãâà ,ì"øäî J Låìâ àìù é"à éðá ïë ïéàù äî .äøåúá

יעק ישרש ישראל""הבאים ופרח יציץ ו)ב, כז, שבבבל(ישעיה חכמים תלמידי אלו
לתורה ופרחים ציצין éùøùשעושין úà íéîéé÷îä íò éèåùô íä "á÷òé" éë êë åùøãN J

íéä ééà J Líéçøôå íéöéö íéàéöåîä íäå ,íéáåùçä íä "ìàøùé" ìáà ,úååöîä

מה סיני(נכרים)מפני הר על עמדו שלא מפני מזוהמים? ùéùבבליים ïåçøñì äðååëäN J
á ,ð úéùàøá ,íééçä øåà J Líãàä úúéî éøçà

Eåî÷ óã

זוהמא בה הטיל חוה, על נחש שבא ìבשעה ÷øô á"ç ,íéëåáð äøåî J

זוהמא בה הטיל חוה, על נחש שבא åáבשעה ìë J(úåãâà ìò øåàéá),à"ùøäî é"ò øëæåî)

(á"ò áë æ"ò ìò

חוה על בא 78נחש 'à úåãâà ,ì"øäî J Lóåâä ìò "úéáä ìòá"ì äéäð òøä øöé øîåìëN J

זוהמא בה הטיל חוה, על נחש שבא úåéäìבשעה íéàøáðä øàù ìëë íãàä íâ äéäéùN J
íéäìà íìöá úåéäì åøæçå ïúîäåæ ä÷ñô æàù éðéñ øäì ìàøùé åàáù ãò äàîåèä ãö åá ÷áã
äåç ìò ùçð àáù äòùá ä"ã á"ò â÷ úåîáé ìò à"ùøäî J L"íúà íéäìà éúøîà éðà" ù"îë

זוהמא בה הטיל חוה, על נחש שבא úãìåäìבשעה äáéñä àéä äåçá ìéèäù àîäåæ åúåàN J
úáù ,à"ùøäî J Líéòùøäúåøåã 'â ãò ä"ã á"ò åî÷

חוה על בא èùôנחש ã"ò è ,à øúñà ìò à"øâ J
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זוהמא בה àèçäהטיל íãå÷ äéä äæå ä"ã ääâä å ,à íééçä ùôð J

זוהמתן ì"ôפסקה á"ç ,íéëåáð äøåî J

זוהמתן פסקה סיני הר על שעמדו úòáישראל ÷ñôéäì ìéçúä ìáà ,éøîâì ä÷ñô æàN J
à"ò âî óã ,àñ øòù ,òéøæú ,÷çöé úãé÷ò J Låìåîéðù

זוהמתן 78פסקה 'à úåãâà ,ì"øäî J

זוהמתן òùåäéפסקה ÷îò J(øéìä)æ ,á

זוהמתן éãö÷פסקה éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J('à ,ïáä ïåéãô 54 á"ç);

דורות ג' עד כהנא, בר אבא דר' ופליגא וכו' זוהמתן éøáãפסקה åìàå åìà êéà áåùééN J
;122 íéùåã÷ ìàøùé ,ïäëä ÷åãö 'ø J Líééç íéäìà(140 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

הוה מזלייהו הוה, לא דאינהו אע"ג úåøåãגרים, ìù íúåà ,úåáàä éðá ìàøùé éðá ìáàN J
à"ùøäî J Låäééìæî ÷ø àìå ,éðéñ øäá äîù íäéúåîùð åéä ,úåéäì íéãéúòä

Eæî÷ óã

שבטים י' 78קפחו 'à úåãâà ,ì"øäî J Lìãáðä øáãä ìà ãâðúî éøîåçä éëN J

לבם היה 191החרש íééç êøã ,ì"øäî J(äøåú íå÷îì äìåâ éåä ,ã"ô)78 'à úåãâà ;

ז' רבה קהלת מדרש חכם)ע"ע יהולל נתן(העושק דר' י"ד)ואבות (סוף

תורה למקום גולה 79הוי 'à úåãâà ,ì"øäî J

עצרת עד דיבחא מן çëשקייני ,áë øáãîá ,äéøà øåâ ,ì"øäî J

עצרת עד דיבחא מן øëùùéשקייני éðá J(ä ÷"ñ à øîàî ,øééà ùãåç)

Eçî÷ óã

גרבתיך? בדינא ìàøùéלאו éîëç ìëë ìå÷ù äéä ò"áàøN J(ìåàù àáà éøáã á"ô úåáà)ë"ôòàå
ùøãîä úéáì àá àìù äîá åîöòì ãéñôä(:æî÷ úáù)ìåãâ ç"úù øàáì àéâåñä äëéùîî ïàëå .

Líéòîåùä ìù íúìòåú ïòîì íâ àìà åîöò ïòîì ÷ø àì ùøãîä úéáì àåáì áééç

Eèî÷ óã

אף עצמה ודיוקנא בשבת, לקרותו אסור הדיוקנאות ותחת הצורה תחת המהלך כתב
האלילים" אל תפנו "אל שנאמר משום בה להסתכל אסור ד)בחול יט, אל(ויקרא ,

מדעתכם אל åñòì÷תפנו éãë ä"á÷ä éðéðòî úòã çéñäì àì ïåùàøä .é"ùøá íéùåøéô éðùN J
ïéìåçá(ïáåîë ,ïîåé÷ì àéáîë åà úåöî íåé÷ êøåöì ïë íà àìà).úåð÷åøúä ïåùì "éåðéô" ïåùì "åðôú" ;

åäéìà ïéò J Líéðôä ìù "äééðô" ïåùì "åðôú" ,ùîî íéìéìà ,éðùä ùåøéôå
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ה"ב)והרמב"ם פ"ב ע"ז ונ"ל(הל' השני. הפירוש וכמו בע"ז רק האיסור כי פסקו כאן והתוספות

ת' תחת בחיריק "תפנו" תקרי" "אל של בדרשה צורך יש רש"י של ראשון פירוש למען כי המלקט:

הש פירוש ולמען פ'. באות פתח וניקוד ת' באות שבא "אלא" פ'; באות לשוםושבא צורך אין ני

תלמודא?" "מאי ולא תקרי" "אל לומר צריכה היתה לכך כיוונה הגמרא אם ועוד, שינוי.

ידו על נענש שחברו äîכל .äáåèì åúðååë ìáà ,ùðåò àéáîä àåä ä"á÷ä íâù ô"òàN J
äòøì àéä åúðååë åúìåæì ùéðòäì íøåâä íãàä ïë ïéàù÷îòä" ,á"éöðä úøòä ïééò :è÷ìîä øîà)

(á÷òé ùðòðù äáøá åøîà äðä ä"ã øáã áçøä .è ,æë úéùàøáì "øáã79 'à úåãâà ,ì"øäî J L

ידו על נענש שחברו L'äכל ìù åúöéçîì ñðëé ïë ,äéø÷éá òáú 'äù ÷ø ,åøáçì ìçî íàN J
.ñ"÷ úåðè÷ úåëìä ú"åù ,æéâç é"ø Jãåîìúá úåéâåñ äáøä ,"éðåéìâ éìåùá" ,øèééì î"ø õøéú äæ ô"ò)

äìéìçå ñçå .úàæ ìëá ùéðòä 'ä ìáà ,ë"çà åìçî ì"æç .ì"æç ìù àãéô÷ úîçî íéøçà åùðòðù ïðéæçã

(!?ä"á÷ä ìù åúöéçîá åñðëéé àì ì"æç íúåàù áåùçì

ידו על נענש שחברו íëçäùכל úåðòì ùéå ."úåîöò ìù ìâ äùòðå äéðéò äéá áäé" ïî ò"öN J
íéðéò çúô ,à"ãéç J Lêëì íéëñî 'äù éàðúá ùéðòî

ידו על נענש שחברו ÷äòכל 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,ïäëä ÷åãö 'ø J

אחאב?" את יפתה כ)"מי כב, J(מל"א Lìùëéå ãëìé àåä ïåò äæéà úîùàá äðåëä "éî"N J
à ,á÷òé 'øá÷òéì úîà ,àñéì ã"á

אמה מאות שלש ערלתו נמשכה כך, צדיק לאותו לעשות רשע אותו שבקש בשעה
כולה המסיבה כל על מחזרת äéäוהיתה íéøùä åáùé íù íìåàäù øîåì äöéìî ïåùì åæN J

åäéìà ïéò J Líäî ãçàå ãçà ìëì øöðãëåáð ìù åúðåë éë åòãé íù íéáùåéä ìëå ,äîà 'ù ìåãâ

לגיהנם רשע אותו שירד 79בשעה 'à úåãâà ,ì"øäî J

ערלים" את והשכבה יט)"רדה לב, àìå(יחזקאל ,íéøöî ïéðòì øîàð äæ ÷åñô éë ò"öN J
à"ùøäî J Läæì áåùééäå ?úùøåã àøîâäù åîë ìáá ïéðòì

מדהבה" ד)"שבתה יד, והבא(ישעיה מדוד שאמרה זו אומה שבתה ,ïéá ìãáää åäæN J
äîéìù úåëìî(äáåèå)úåãâà ,ì"øäî J Lóñë ìá÷ì úòáåú ãéîú àéäå ,äùåã÷ éúìá úåëìî ïéáì

79 'à

Eð÷ óã

והבא äæמדוד éë ïéðîá ù÷áî åðéà ïåä ãîåçä ìáà .úåòîä øôñî úåðîì àåä êøãä éëN J
à"ùøäî J Läñâ äãîá ããåî àìà ,øåôñì çøåè

זכר ארי על ìàîùרכב ìò ùçðå ,ïéîéä úåçåë ìò äøåî éøàN J(à"èñ ìù)úåãâà ,ì"øäî J L
80 'à

בראשו תנין öðãëåáðוקשר Jïéðúå .áà ùãåçá úéáä áøçð ïëìå ,åìæî êë éë äéøàì áùçð ø
à"ùøäî J Léðùä úéáä ïáøåçá åùò ìù åçëå éðåîã÷ä ùçðì æîø ,ùçð àåä
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בראשו תנין וקשר זכר ארי על íäéðôìùëרכב åëìä åéúåðçî àìà ìòåôá êë äùòù àìN J
Lúåîåàä ìù íéøåáéâá èìùù ìîñë 'åëå äéøà ìò áëåøä øöðãëåáð ìù øåéö ìâãä ìòå ,íøåî ìâã

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,íéîëç ãåáë J

אומנות וללמדו ספר ללמדו תינוק ïéùåãé÷áעל àåä ïëåN J(.èë)àáááå ,úåðîåà åãîìì
àòéöî(:ì)Lé"ùø ù"ééò ,íäééç úéá äæ ,íäì úòãåäå

Eá"ò ð÷ óã

בשדהו שנפרצה אחד בחסיד ìëמעשה áééç ìáà ,úáùá øúåî åé÷ñòá øåäøäù ô"òàN J
,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J Líäá øäøäì äî åì ïéàå äéåùò åúëàìî ìë åìéàë úåàøì íãà

:äì÷ óã íãøèùîà 'ãäî ;ãñ à÷ñô àö óã á"ç ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî(øåà äøåú ,úáù)

צלף ועלתה נס לו ונעשה בשדהו, שנפרצה אחד בחסיד íéðäðמעשה ïéà éøä ò"öN J
òãéåäé ïá J Läæì áåùéäå ?íéñð äùòîî

שדהו בתוך פרץ לו שנפרצה אחד בחסיד äéäמעשה äæä ãéñçä éë òã" :ì"æéøà áúëN J
ãçôìö úîùð åá õöåðúð æàù éàòìà øá äãåäé 'ø,úáùá íéöò ùùå÷î åúåéäá àèç øùà ÷éãöä

àáé÷ò 'ø éøáãëå(á"ò åö úáù)íøîåà ãåñ äæå .åäùòî úà åúåãéñçá ï÷éú ãéñç åúåà äúòå .
(ïàë)úåðåãæå àèçù äî ï÷éúù ,åúéá éùðà úñðøôå åúñðøô äúéä åðîîå "ãç óìö" åì àöéù

ïá"á àáåîå ,ì"æéøàì ñçåéîä ,ñ"ùä éèå÷éì J L"åæ àúåéìòî äáäàî äáåùúá ,úåéëæ åì åùòð
"êìîä ÷îò" íùá ïàë "íéðéò çúô"á à"ãéçä áúë äæ ïéòîå .ïàë "òãéåäéøåàî" ïî úåøå÷îä)

(óñåé äéãáåò 'øì ,"ìàøùé

Eá"ò àð÷ óã

המבוע" על כד ו)"ותשבר יב, ìù(קהלת åéòéî êë ,åá ùåîéù áåøî ãëä øáùð íéîòôìN J
80 'à úåãâà ,ì"øäî J Lúåáø íéðù øåáòë íé÷çùð íãà

הבור" אל הגלגל ו)"ונרוץ יב, N(קהלת J("ììâ" ïåùì "ìâìâ")ùøôì æîø ïàëå(äàåö)ìù
øåáá ìôåðä ,íãàä(íäéîéáù àñë úéá éôë)äìéëà éåáéøá ÷ñòù íãàä óåâ ãåáë øñåç øîåìë ,

80 'à úåãâà ,ì"øäî J Läéúùå

הבור" אל הגלגל ו)"ונרוץ יב, úåøàáä(קהלת éô ìò íéùåòù íéìâìâä àåä ïàë "ìâìâ"N J
ìâìâäù ïéðòä ì÷ì÷úîå .÷åîòä øàáäî íéî êåùîì éãë åôåñá éìãå êåøà ìáç åðîî äìúðå
÷åîò àåäù ,øá÷ì ìáåî íãàä êë .÷åîòä øàáäî úìòåú úåìãì øùôà éàå øåáä ìà ìôåð

å ,áé úìä÷ ,äîéîú äøåú J Líùî åúåìòäì åðéãéá ïéàå ,äîãàá(æð ÷"ñ)äæ ÷åñôì åùåøéôá
äáø ùøãî ô"ò

פרש חגיכם""וזריתי פרש פניכם, ג)על ב, תורה(מלאכי דברי שמניחים אדם בני אלו
כחגים ימיהם כל à"ùøäîועושים J Líãåîéìî íéùøåôù "ùøô" ïåùì åùøãN J:è÷ìîä øîà)

("íëéðô ìò íëéâç ùøô éúéøæå" áåúëì ìåëé äéäå ,íééîòô "ùøô" úìî øéëæäù éðôî ãçåéîá äæå
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ימים ג' à'אחרי úåãâà ,ì"øäî J Låôåâ íåèéôá ÷ñòù äæ ìù åãåáë ìèá ,óåâä ìåèéááN J
80

הרבה שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו חלל תורה àìàאמרה ø÷éò äæ íòè ïéàN J
èëù 'éñ ,äøåøá äðùî J Läáøä úåúáùì òéâé àì íà åìéôà ,äòù ééç øåáò åìéôà íéììçî

äùî úåøâà ú"åù ;àìà ä"ã 'ã óéòñ(ïééèùðééô)éøéàîä ìò íéññåáî íäéøáãå ;èñ 'éñ â"ç
à"ò äô àîåéá úåôñåúäå

המצות מן חפשי נעשה אדם שמת 11כיון 'à úåãâà ,ì"øäî J

המצות מן חפשי נעשה אדם שמת ïåùìáכיון "éùôç"å ,íéáø ïåùìá "íéúî" úìî äîìN J
íéðéò çúô ,à"ãéç J Lãéçé(à"ò ì úáù ìò)

המצות מן חפשי נעשה אדם שמת àכיון ,à øúñà ,à"øâ J

המצוות מן חפשי נעשה אדם שמת äùîכיון éðô øåà ,÷åèùðéå íééç êåðç áøä J(ã"ðùú),
93 'îò æè 'éñ

העכברים ומן החולדה מן לשומרו צריך אין חי יומו בן íìåò,תינוק úåáéúð ,ì"øäî J
163 'à(ä ,ç"îâ)144 íééç êøã ;(íãà áéáç ,'â"ô)80 'à úåãâà ;

הבריות על מוטלת אימתו חי שאדם זמן åéùòîùכל ,íéäìà íìö åéìò ùé ãåò ìëN J
80 'à úåãâà ,ì"øäî J Léåàøë

השמים" עוף כל ועל הארץ חית כל על יהיה וחתכם ב)"ומוראכם ט, תינוק(בראשית
צריך מת הבשן מלך ועוג העכברים. ומן החולדה מן לשומרו צריך אין חי יומו בן

העכברים ומן החולדה מן åùøãùלשומרו íòèå ."íëúéç" åîë "íëúçå" úìîî åùøãN J
;à"ùøäî J L"úúç" àåä ùøåùä éë "íëúúç" ì"ö äéäù éðôî(äáçøäáå)úéùàøá ,äîéîú äøåú

á ,è(à ÷"ñ)

כבהמה לו שנדמה עד באדם שולטת חיה 122אין íééç êøã ,ì"øäî J(äìéìá øåòéðä ,â"ô)

נמשל יבין ולא ביקר "אדם שנאמר כבהמה, לו שנדמה עד באדם שולטת חיה אין
נדמו" כא)כבהמות מט, ïéáî(תהלים åðéà íà .úåàøåä éúùá "åîãð ,ìùîð" íéìî åùøãN J

J Líéäìà íìö åá ïéà øáë éë ,åá èåìùú äéçäù "äìùîî" ïåùì íâå .äîäáì ìùîð àåä éøä
à"ùøäî

שולט חיה çì:תאין ïéøãäðñ ìò ,íééç úøåú J

שולטת חיה äîëçאין êùî J(àë ,åë àø÷éå)

נפיל לא תרי ïëאבי äéçä ãéçé ìò òåãî ,íéäìà íìö íãàäî ä÷ìúñð àì íà ò"öN J
äéðá J L?úô÷åú(á÷òé 'ø åðá íùá 'åëå àôô ø"à ä"ã óåñ)



úáù úëñîá"ò àð÷ óã481

נפיל לא תרי אבי ïéáאריא äéøàì ìãáä ïéà ,äîäáë åì äîãð íàù à"ùøäî äù÷ä øáëN J
äîùðäå óåâä "éøú éá" åäæå ,òùøä íãàäî ú÷ìúñî äîùðäù àøîâä úðåë àìà ?íéðùì ãçà

á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà ,á÷òé 'ø J Läîäáë äéøàì åîãð

נפיל לא תרי אבי äéøàìאריא ìãáä ïéà ,äîäáë åì äîãð íàù à"ùøäî äù÷ä øáëN J
åéìò úöôå÷ äðéà ìáà åúåà äúéòáî óøè úéç ãçà íãà ìò àìà ?íéðùì ãçà ïéá óåøèìíàå)

(åúåà ãéçôäì åìéôà úèìåù äðéà ,íéäìà íìö åá ùéJ Líúåà úéòáäì úìôåð àì íâ àéä íéðù ìòå .
åäéìà ïéò(àøîâä øãñä éôì àì íù ñôãðå ,á"ò óåñ àð÷ óã ìò ,åøåàéáá)

נפיל לא תרי אבי úéçאריא ìë ìò äéäé íëúçå íëàøåîå" ì"ðä ÷åñôá æîøð äæù éàãåN J
"õøàä(á ,è úéùàøá)"íãàä úà äùò íéäìà íìöá éë" 'åëå 'åëå(å ,è úéùàøá)òéùøä øùàë éë .

á ,è úéùàøá ,äîéîú äøåú J Låéìò úèìåù ïë äéçä ,íìö åì ïéàå åéùòîá(à ÷"ñ)

לילית אחזתו יחידי בבית הישן וכל יחידי, בבית לישון íéùùîאסור 'à äðéùä éëN J
äúéîì(äøéîù ùé ,íéðù ùéùëå)81 'à úåãâà ,ì"øäî J L

לילית אחזתו יחידי בבית הישן וכל יחידי, בבית לישון á"ôאסור úáù ,éîìùåøéáN J
:"äùî éðô" íù áúëå ."åîöòì ìôà úéáá ïùéäå ,âøè÷ì éåöî ïèùä úåîå÷î 'âá" :àñøéâä å"ä

íéðéò äôé J L"âåøè÷ ïéà ,øð íù ùé íà ìáà .ìôà"

יחידי בבית לישון øòù"áאסור íùå .èìø 'éñ óåñ ,äøåøá äðùî J Løãç åðééä "úéá"åN J
íéâäåð íìåòäå" :áúëå .ìåòð øãçì úìãä äéäú àì ,úéáä øàùá íéùðà ãåò ùé íàù áúë "ïåéöä

óñåé ÷çöé áøäì "óñåé úéøàù" ïééò ãåò ."äæá ì÷äì(óñåé äéãáåò áøä ìù åðá)èñù 'îò â"ç ,
øäåæä êîñ ìò ,äæá øúéää ïéðòá áéçøä(à"ò äî óã â"ç)"ïéúá øàùî àãçéî"

לילית אחזתו יחידי בבית הישן úéìéìåוכל .úåøåñà úåáùçî åì åàåáéù íúðååë øùôàN J
è÷ìîä ì"ð J Lúåáöò äðéðò

יחידי בבית ãîçהישן éãùN J(ä"ö ììë 'ù úëøòî)à"øâä íùá íéøîåàä íä íéòåè éë áúåë
.øúåî íéøåâî úéá êåú ããåáî øãç íúòãìå ,"íéúáä øàù ïî ÷çåøîä" :"éãéçé úéá" åùåøéôù

à"ãéçä úîàá ìáà(æ÷ ÷"ñ æ ,øéîù ïøåôö ,"ùãå÷ä úãåáò")"éúá øàùî àãçééîã úéá" áúëåøå÷î)

(.äî â"ç øäæáåã ú"åù ò"òåLè"ò 'éñ íéøùéî áá

יחידי בבית לישן ìëאסור åà ,íéúá øàùî ÷çåøîå ããåáî àåäù úéáá øáåãî íà øåøéáN J
ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Làåäù úéá

בידך ועודך לך ומצוי מוצא שאתה עד ïåîîäעשה ãåò ìë ïúúå ,ä÷ãö úðéúðá øáåãîN J
é"ùø J Lêãéá

בידך ועודך לך ומצוי מוצא שאתה עד à'עשה úåãâà ,ì"øäî J Líééåèéáä 'â øåàéáN J
81

בידך ועודך לך ומצוי מוצא שאתה עד úåîéáעשה éë ,íééðò ùéù ãåò ìë .íéùåøéô éðùN J
ïéà øáëå äð÷éæä éîé åàåáé íøèá "úåùòì êãéáå" ãåò ìë äùòå ."ïåéáà êá äéäé àì" çéùîä

à"ùøäî J Lêúìåëéá
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בידך ועודך לך ומצוי מוצא שאתה עד ãåòעשה ìë êá øåæçå ,äáåùúá äøæçá øáåãîN J
øîàú øùà íéðù åòéâäå" àéâåñá ïìäì êéùîä òåãî øáñåî äæáå .êúà êçåëå øéòö ùéà äúà
äáåùúá øåæçì æà øùôà éàå ,úåëæ íâ ïéà äøéáò ïéà íà çéùîä úåîéáù ,"õôç íäá éì ïéà

íéä ééà J Lúéùôç äøéçá ìèáúú éë éåàøë(íéðù åòéâäå ä"ã ì"øäî éøáã ïééò ãåò)

בידך ועודך לך ומצוי מוצא שאתה עד úòãìעשה äèåðå ,à"ùøäî ùåøéô ìò äù÷îN J
åäéìà ïéò J Líéä ééà

הרעה" ימי יבואו לא אשר א)"עד יב, הזיקנה(קהלת ימי àìéìëאלו àúå÷ðé" åøîàN J
"éôìéçã àìéìë àúåáñ .àãøåã(à"ò áð÷ úáù)íäå åðåöøì íéòîùð åéøáà ìë åúåøçáá øîåìë .

íéøáà øàù íâå ,íéðåù íéøáàá íéùåçéîå íéáàë åì ùé íãàä ìù åúåð÷æ úòì .íúìåòôì íçåëá
Léåàøë åúåà ùîùì íçåëá íðéà

המשיח ימי אלו חפץ", בהם לי אין תאמר אשר שנים úåîéìùá,"והגיעו äéäé íãàäN J
ïåøñç éìá(åéùòî ìò øëù åì ïéà àìéîîå ïåéñð éìáå)81 'à úåãâà ,ì"øäî J L

בהם לי אין תאמר אשר שנים א)"חפץ"והגיעו יב, בהם(קהלת שאין המשיח, ימי אלו
חובה ולא זכות ÷úìäלא ùøãîá åøîàù åîë ,úååöîä ìò øëù ïúîì ïàë åðååéëN J(áé)ìò

"õôç éøáã àåöîì úìä÷ ù÷á" ÷åñôä(é ,áé úìä÷)úååöî ìù ïøëù ïúî ìò ãåîòì úìä÷ ù÷á ,
"éúöôç äìàá éë' áéúëãë(âë ,è äéîøé)ìò øëù ïúî äéäé àì úéùôç äøéçá ÷åìéñ úòìå .

åäéìà ïéò J Lúååöîä

בהם לי אין תאמר אשר שנים א)"חפץ"והגיעו יב, בהם(קהלת שאין המשיח, ימי אלו
חובה ולא זכות Nלא Jí"éáìîä áúë(õôç :êøò ,"ìîøëä" øôñá)"ïåöø"ì "õôç" ïéá ìãáää éë

ïá íëù ìöà áåúëù åîë .ìëùå äáùçîá øåøéá ìù ÷ñò àìå ,úéùôð äéèð àéä ïåùàøäù àåä
"á÷òé úáá õôç éë" øåîç(èé ,ãì úéùàøá)éîéá ïëìå .ë"ò úòã ìå÷éù éøçà àá "ïåöø" ìáà .

Låøöé ìò øáâúîù äî ìò øëù ïéà àìéîî .òøá ÷åùçé àìå ãåîçé àì íãàäå òøä ÷ìåñé ãéúòä
è÷ìîä ì"ð J

מלכיות שיעבוד אלא המשיח לימות עוה"ז בין éãö÷אין éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø Júáù à"ç)

(4

בלבד מלכיות שיעבוד אלא המשיח לימות העוה"ז בין ìåñéù÷אין ãáìá åúðååë ïéàN J
,ìàðáøáà é"ø J Lìàøùéì íéãáòåùî åéäé úåéëìîä ìëù äæî øúåé àìà ,ìàøùéî úåéëìî ãåáòéù

úåéåëìî ãåáòéù àìà åøîà íðîàå ä"ã æ ÷øô ,éðùä ïåéò ,åëìî úåòåùé

מלכיות שיעבוד אלא המשיח לימות עוה"ז בין á"òאין ãì úåëøáá íéùåøéô ïééò J

זו מדה על רחמים אדם יבקש לעולם אומר הקפר אלעזר עניות)ר' לידי יגיע ,(שלא
הזה" הדבר בגלל "כי שנאמר בנו בן בא בא, לא בנו ואם בנו. בא בא, לא הוא שאם

י) טו, בעולם(דברים שחוזר הוא גלגל ישמעאל ר' דבי íàùתנא äæ àø÷îá æåîø ïëéäN J
åäéìà ïéò J L?ïàëì "ìâìâ" ïéðò äîå ?"åðá ïá åà 'åëå åðá àá ,àá àì àåä
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בעולם שחוזר הוא íéîùגלגל íùì úúì áåè ìáà ,ø"äöé ìò øáâúäì éãë åøáã ì"æçN J
êéùìà î"ø J Lùðåòî ìöðäì éãë àìå(é ,åè íéøáã)

בעולם שחוזר הוא á'גלגל ,íìåò úåáéúð ;81 'à úåãâà ,ì"øäî J L"ìâìâ" ïåùì øåàéáN J
227(á ,øùåò)

בעולם שחוזר הוא ø÷éגלגל éìë J(é ,åè íéøáã)

מיהדר לא אפיתחא אהדורי מיעני; לא מרבנן צורבא éøîåçìהאי ÷ø àåä ïåøñçä éëN J
82 'à úåãâà ,ì"øäî J Léìëùä àåäù äøåú ìòáì àìå

מיהדר לא אפיתחא אהדורי דמיעני, איתא èòåîáאם ÷ôúñî úåéäì ìâúñîù éðôî åàN J
à"ùøäî J Líééñéñáä åéëøö åì ïé÷ôñîä íéãäåà åì ïéîæî 'äù åà ;åì ùéù

לבניך דלקדמו היכי כי ריפתא ליה אקדימי עניא אתי כי לדביתהו: חייא רב לה אמר
הזה" הדבר בגלל "כי כתיב קא קרא לה אמר ìùוכו' åøîàî ìò äæ øîàî óéñåä äîN J

äæä øáãä ììâá éë" äæ ÷åñô ìò äùøã ìù êùîä àåä àìà ?ì"ðä øô÷ä øæòìà 'ø'ä êëøáé
êéäìà"(é ,åè íéøáã)äá ããåî íãàäù äãîáù ãîìì àáå ."äéìåëå" äìîä àøîâá äøñçå

íéãîìî øùàëù åðàöî àìà ?äåöîä íùì ä"á÷ä úååöî íéé÷úù äì øîà àì äîìå .åì íéããåî
éë åëééùðì åøé÷åà" åîë ,äîùì àìù íúéà íéìéçúî íéîëç éãéîìú íðéàù íúåàìéëéä

"åøúòúúã(à"ò èð àòéöî àáá)éãéîìúì àìå ,àæåçî éðáì àáø øáéã éë ,úéîøàá øîàð äæ ïëìå .
í"áîøä åðúåà êéøãä êëå .íéîëç(à"ä é"ô äáåùú 'ìä)äðäå .õøàä éîòì íéãîìîùë âåäðì

åúåà úøòöî äúéä àééç 'ø ìù åúùà à÷åã éë "åäéìà ïéò" øéòä(à"ò óåñ âñ úåîáé)øùôàå
è÷ìîä ì"ð J Läæá äúåà ìãùì êøèöä ïëì .úåéøáì áåè áì úìòá äúéä àìù

דלקדמו היכי כי ריפתא ליה אקדימי עניא אתא כי לדביתהו, חייא רבי לה אמר
"כי כתיב קא קרא לה אמר להו? לייטת קא מילט לו: אמרה הזהבגלללבניך. הדבר

אלהיך" ה' י)יברכך טו, ישמעאל:(דברים ר' בעולםגלגלותני שחוזר ïàëîNהוא J
ìòáùå áúëáù ,äøåúä ìò ì"æç ìù íäéúåùøã äúåà ãîìì øúåî ,äðåáð àéä äùàä íàù äéàø
ïàëå "åòøæì øåæòé 'ä ,íéøçàì øæåòäù åðéãéá äìá÷" éîúñ ïôåàá äì ãéâäì ìåëé äéä éë .äô
'éñ ã"åé øåèä ìò ,äùéøôä éøáãì úôñåð äéàø ïàëîå .äùøãä ïôåà íâå ÷åñôä íâ äì äìéâ
Läîëçå äìéëùî äùà ìáà âæî úòø äúéäù øùôà éë ,ïàë úîãå÷ä äøòäì äøéúñ äæá ïéàå .åîø

è÷ìîä ì"ð J

עניא אתא היכיאקדימיכי כי ריפתא àééçלבניךדלקדמוליה 'ø éøáã ìù ÷åéãäN J
íéàöàöä úà êøáì íéã÷é 'ä íâ äæ øëùá .íçì úô éðòä ù÷áé íøèá ãåò úúì íéã÷äì ùéù

éðò úçðî J Låù÷áé íøèá ãåò íäéëøö íäì úúì("øðì êåøò" øáçîî)ùé äæá ä"ã ,øäá úùøô ,
äðç øá øá äáø øîà àøúá àáá øîàî øàáì(á øåè 'ò óã)

לי? לייטת קא ùáãמילט úåøòé J Läìåôëä ïåùìä ïéðòN J('é ùøã ,ø 'îò à"ç)

אין הבריות על מרחם שאינו וכל השמים. מן עליו מרחמין הבריות על המרחם כל
השמים מן עליו éðîî?".מרחמין ãøôð óåâ ìò ñåçì éì ùé äî" øåáñ íçøî åðéàù íãà éëN J



äãâà éùåøô è÷ì 484

úåãçàë íìåë úà äàåø íçøîä ìáà .íäî ãøôð óåâ àåä íâù ,íéîùä ïî åì íéìîåâ êëå
íéä ééà J Líìåòä úåéðçåøì øáåçîë íéîùá åéìà íéñçééúî êëå ,úøáåçî

השמים מן עליו מרחמין הבריות על המרחם óñë,כל éðòì ïúé íà åìéôà éë ãîìì åàáN J
ééà J Läëøá ììëá åððéà ,åáìá åéìò íçøî åðéà ìáà ,úéðøåúä åúáåç úåàìîì éãë ÷ø íà ìáà

íéä

השמים מן עליו àמרחמין ."íéîùä ïî" éåèéáä ò"öN Jï"øä áúë àìíéçñô ,ó"éøä ìòù)

(äîùì ïéùåòá ïàë ä"ã ,ã ÷øô úìéçúìåãâ éë" ÷åñôäî íéãîåì éëíéîù ìòîä"á÷äù "êãñç
úåéäì àì äæ ùéà ìù åìæî êôåä ä"á÷ä åððéðòì ïëáå .åìéáùá íéîù úåëøòî äðùîå ìèáî

åäéìà ïéò J Làéøá àìà äìåç úåéäì àì ,øéùò àìà éðò

הבריות על המרחם úåãçàäכל úãîá ÷áã éëN J(úøàôú úøéôñ)82 'à úåãâà ,ì"øäî J L

והאור" השמש תחשך לא אשר ב)"עד יב, נשמה.(קהלת זו "והירח" והחוטם. פדחת זו ,
אדם של עיניו מאור זו הגשם" אחר העבים "ושבו הלסתות. אלו øåàéúN"והכוכבים" J

ìéâ ìù äéâåìåúôäå ä÷éðéì÷ä" ,úéîò ìàëéî .øã J Låìà íé÷åñô éôì äð÷éæä úåòôåú ìù éðéì÷
'îò ,å"ì úøáåç ,è êøë ,"äàåôøå äëìä éðéðòá íéøîàî" ,àéñà ,"íéãåäéä úåøå÷îá äð÷éæä

81J88

הפדחת זו השמש", תחשך שלא úð÷æîùëå"עד .øåçá íãàá äáéäöîå äøéàî úçãôäN J
á ,áé úìá÷ ìò é"ùø J Lúáäöî ïéàå ïéèî÷ äìòî àéä("øéäöîå" :àøîâá é"ùø ïàë ïééòå)

החוטם זו á"והאור", ,áé úìä÷ ìò é"ùø J Líéðô øúñì÷ øàåú àåäù íèåçä äæN Jìò é"ùøå)

(øöé÷ àøîâä

נשמה זו íéä"והירח", ééà J

נשמה זו äìéìá"והירח", ïéáå íåéá ïéá èìåù çøéäù åîëN J(å ,äáø úéùàøá ùøãîä éøáãë)êë
íåéá ïéá äéç äîùðä(àáä íìåò)äìéìá ïéáå(äæä íìåò)åäéìà ïéò J L

אפילו וזאת ושפל, בגיאות הים, מימי מושכת שהיא ביום, שולט שהירח מה פירוש המלקט: אמר

זמן)ביום באותו השמש אור ריבוי מחמת הירח את רואים אין (רק

שהולך האדם, של עיניו מאור זו הגשם" אחר העבים נחלש)"ושבו הבכי(כלומר אחר
íéä ééà J Läééàøä úééäë ìù íéðôåà 'á ùéN J

עלה בכי קא הוה לא ברתא, ליה à"îôשכיבא óåñ â"ç íéëåáð äøåî ,í"áîø éøáã ïééòN J
Lãáìá ùôðä úåùâø úøòñ úâôä íùì ,ãáòéãá àéä úåìáà ïéðò éë øàáîä

רעות ג' יפות, ג' הן, דמעות ïéòäשש ìâìâ úåñëîå úåáéèøîù ïä úåôé ïäù úåòîã ïúåàN J
íåìù ïá äîìù áøä J Líéìöáî åà ,øãää éøô ìù íéãàäî ÷æðé ìáì(äúæò ,éøåæéà áø)ùøãî ,

äãâàì øåàîä ,äîìù(ç"ðùú ,íéìùåøé)çî÷ 'îò
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Eáð÷ óã

הבית" שומרי שיזועו ג)"ביום יב, והצלעות(קהלת הכסלים אלו ,äéîåèðà éîëçN J
L"úéáä éøîåù" åàø÷ð ïëì .úåàéøäå áìä åáå ,íãàä äæç äëîî ïâåî úåòìöä é"ò éë íéãîìî

è÷ìîä ì"ð J

החיל" אנשי ג)"והתעותו יב, שוקיים(קהלת אלו ,ìë ì÷ùîá íéëîåúä çë éùðà íäN J
Léìâø ìéç íäå ,óåâä

הטוחנות" ג)(קה"ובטלו יב, שינייםלת אלו ,ìåëé åðéàù ïåéëå .äôäî úåøùåð íä éëN J
Líééòéîä ìåëéòá åì íé÷éæî íäå ,úåìåãâ úåëéúç òìåá íãàä ñåòìì

בארובות" הרואות ג)"וחשכו יב, עיניים(קהלת אלו ,úà åéðéòì ãàî áø÷é åìéôà øîåìëN J
Lèåì÷ìî ìãç éèôåàä áöòä éë íåìë äàåø åðéà ,åá èéáîù õôçä

טוחנין לא טחנוהי נבחין, לא כלבוהי גלידין, סחרנוהי תלג, ÷ìå÷ìטור ãöéë øåàéáN J
òãéåäé ïá J Líéøçà ïéáì åðéá çåëéå êìäîì íéòéøôî åììä íéøáà úìåòô

טוחנין לא íééðéùטחנוהי :ùøéô é"ùøN J("íééðéù åìà ,úåðçåèäå" ìéòìãë)ùøéô à"ùøäî ìáà
ãöéë øåøéáäå .ç"é äùøô ,äáø àø÷éå ùøãîá àåä ïëå ."äðçèä ìå÷ ìôùá" ïî÷ìãë "ïá÷øå÷"

íéä ééà J Lé"ùø éøáãì äéàø ùé

בחישנא אבידנא, çåçùאדלא êìåä éðà äð÷éæ áåøî .ùôùôî éðà éðîî ãáà àìù äî éøçàN J
é"ùø J Låì ãáàðä øáã ù÷áîù éîë íéøçàì äàøðå ,òðòðîå

בחישנא אבידנא, íúåà,אדלא çéðä ïëéä òãåé åðéàù íéøáã éøçà åúéáá ùôçî ï÷æ íãàN J
íéä ééà J Líâôð åðåøëæ àìà åúéáá íéàöîð íä éë åãáàð àì úîàáå

דחילפא כלילא סבותא דוורדא, כלילא çéøåינקותא ,åùàøì ãøåå ìù øúë àéä úåøçáäN J
óìéç ìù øúë åúåð÷æá ìáà .óãåð áåè(íéöå÷ éðéî :êåøòä ùøéô)ìàððç åðáø J Lñåàî åçéøù

דחילפא כלילא סבותא דוורדא, כלילא ÷Lõåינקותא øàùð õå÷ ìáà ,íéé÷úî åðéà ãøåN J
à"ùøäî J

דחילפא כלילא סבותא דוורדא, כלילא ùáéינקותא àåä õå÷ä .ïðòøå çì àåä ãøåN J
åäéìà ïéò J Lèîå÷îå

בניגרי ותשכח בככי à"ùøäîדוק J L'î ìéâ ãò øáåãîN J

מעלי מיכלי שנין מ' òעד óã íòåð éëøã J

מעלי משתי ואילך מכאן מעלי, מיכלי מ' äìâð,עד ãåîéì àéä äìéëà .ìùî íâ àåäN J
äéòùé ìò à"øâ J Läøåú éøúñå úåãâà ãåîéì àéä äúùîå(ã ,á)éìùî(èë,ë)(ì ,ãë)

מעלי משתי ואילך מכאן מעלי, מיכלי מ' êîñעד ïàëî ùéå .à"øâä éøáã ìéòì ïééòN J
ê"ùä éøáãì('å ÷"ñ óåñ åîø 'éñ ã"åé ò"åù)íéòáøà ïá" .äðù 'î ìéâ éðôì äìá÷ ãåîìì ïéàù

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,íéøùé çøåà J L"äðéáì
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ומעלה, עשרים מגיל ללמוד שאפשר רמונים" "פרדס בתחילת כתב רמ"ק אבל המלקט: (אמר

הוא אשה)אם נשוי

מעלי מיכלי מ' עד לחמא, ועייל שקיך ìëàî,שרי éðéî ìë àìà ,ãáìá íçì äðååëä ïéàN J
êé÷ù éøù ä"ã åäéðá J Là ,ä ìàéðã ;æë ,ë à"åîùá ùøåôîë

קרחה בן יהושע לר' גוזאה ההוא ליה ïéòאמר J Lùåøã êøãá úàæä äãâàä ìë øåàéáN J
åäéìà

לקרחינאה äéðáמהכא J

מסאניה סיים דלא íéìòðîחזייה òðîú ìà" åðá òùåäé 'øì àáé÷ò 'ø äåéö éøä íéù÷î ùéN J
"êìâøî(à"ò áé÷ íéçñô)ìëì éàðâ àåä úîàáå ."óçé êìéù ç"úì àåä éàðâ éë" í"áùø ùøéôå

åéìâøî íéìòðî òðåîä íäî ãçàå ,"íéîùì íéãåðî äòáù" åøîàù åîë íãà(á"ò âé÷ íéçñô).
ùáìé àìà ,ùîî óçé íãà êìé àì áàá 'èå íéøåôëä íåéá åìéôàù "òãéåäé ïá" áúë äæ íåùîå

íäøáà äùòî ú"åùá ,úàæ úîåòì ìáà .á"åéëå ãá éìòð(ã 'éñ)éë "íäøáàì ãñç" íùá àéáä
÷åñôäî êëì äéàøå ."åîò åúîãà øôëå" øîàðù ,óçé úëìì øúåîå àîè äøôò ïéà ìàøùé õøàá

"óçé êìåä àåäå éåôç åì ùàøå äëåáå äìåò íéúéæä äìòîá äìåò ãåãå"(ì ,åè á"åîù)øôñáå .
"íäøáà ìùà"(.áð÷ úáùì ,"ïéøùðä úåøéô"á ,÷øîééð)óçé úëìì øãäî äéä ãçà ìåãâ éë àéáä

"àåä ùã÷ åéìò ãîåò äúà øùà íå÷îä éë êìâø ìòî êìòð ìù" øîàð éë ,ìàøùé õøàáòùåäé)

(åè ,äåðáì äåéöù àáé÷ò 'ø éøäù äæ ìò ò"öå .(ì"ðä)ãåã ìöà øîàðù äîå .ìàøùé õøàá äéä
íåé äéä íåé åúåàù ìàðáøáà é"ø éøáãì ãçåéîáå .ïåò úøôë íùì äãåðîë âäð éë äéä äæ
÷ìç øîåà òéáé ú"åù ò"ò ;ìàøùé øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J Läéàø íùî ïéà ,íéøåôëä

ãé úåà à 'éñ ,ä

מלך סוס, 188דעל íùä úåøåáâ ,ì"øäî J Làùðúîå äàâúî ñåñä ìò áëåøä éëN J,æî ÷øô)

(äàâ äàâ éë ä"ã óåñ;

מלך סוס, óåñáדעל ñôãð 82 äáåùú ìò äùøã ,ì"øäî J Léøîâì õøàä ïî àùåðî àåäùN J
àé ,èî úéùàøá ,äéøà øåâ ;"äìåâä øàá"

מלך סוס, à"øâדעל J(ç ,á äéòùé)

איניש בר בריגלוהי èìáéøâודמנעלי íéøôà áøä J Lóçé äëéìää úòéðî ìò øîàîN Jøáçî)

(íéøôà úåááø ú"åù"ìäàä"(éåìøò ,éðøåú õáå÷),ïé÷ééãåé ÷çöé ìàåîù áøä ;áò 'îò ê"ùú ,åìñë
íåìù éøáã(á"ðùú ,÷øá éðá)àëJèé íéøîàî

בנים ה': נחלת אשה; לב: שמחת זקן; פנים: Låìàהדרת úåáåùú ùìù à÷åã äðò òåãîN J
åäéìà ïéò J

שלוש נעשה משתים רחוקים, נעשו קרובים גבוהים, נעשו à÷åãסלעים áéùä òåãîN J
á"ç ,ìàéëìî éøáã ,íéåáððè éáö ìàéëìî áøä ïåàâä J Låìà úåðòè ùìù(å"ðøú ,äðìéå),áñ 'îò

ä"ò 'éñ óåñ
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בטל בביתי שלום äáéøîמשים íåøâé àìù úéáá øàùäì çøëåä ïëìN Jäúåà áæåòù äîá)

(äãåîìâäñééôì ìåëé àìå(é óéòñ ãô÷ 'éñ ã"åé ò"åù ,êøãì àöåéä ìë úåöî åîë);ïéãîò é"ø ïåéìâ J L
íéä ééà

בטל בביתי שלום çîùìמשים äåöî íéé÷î äéä ,íìåòä êøãë äã÷åôì ìåëé åðéàù ïåéëN J
åäéìà ïéò J Làúååöì äì úåéäì éãë åúéáá øàùðù äîá åúùà

בשוק" דלתים ד)"וסגרו יב, הטחנה"(קהלת קול "בשפל אדם של נקביו אלו (קהלת,
ד) טוחןבשביל,יב, שאינו úìéâîקורקבן ,øòèééì íééç äùî 'ø ;ïçåè åðéàù ä"ã é"ùø J

âì÷ 'îò ,êìî úîëç øåàéá íò úìä÷

אינו וממילא הגס. למעי ואח"כ הדק למעי עובר אינו נעכל, המאכל שאין כיון המלקט: (אמר

מזה) יסורין לו ויש מבטנו יוצא

הציפור" לקול ד)"ויקום יב, ãéâðä(קהלת ãåã 'ø ùøãî J(èô÷ 'îò ,íéãòåî ìò)í"áîøä ãëð

היום) כל עייף הוא ממילא עמוקה, שינה ישן אינו המלקט: (אמר

השיר" בנות כל ד)"וישחו יב, ïìäì(קהלת áúëðù äî àåäå ,ã ,áé úìä÷ ìò é"ùø ïééò J
"úåãáëúî íéð÷æ ìù íäéðæà"

קדרה טעמה והות שנין ותרתין תשעים בת רבי בי דהויא אמתא íéð÷æההיא ìòN J
äáéùá ïåáåðé ãåò" â"é à÷ñô ,áö íéìäú ùøãî ïéò ,úåððòøá íäéøáà ìë ïééãò íúåð÷æ úòá íâù

Läçø÷ ïá òùåäé 'ø ìù äùòî "åéäé íéððòøå íéðùã

היה בזימה שטוף Lè"éäברזילי ã"ô úåòéã 'ìä ,í"áîø ïéòN J

בהם נתוספת חכמה שמזקינים זמן כל ת"ח øáâúîזקני ,íéúçåô íéøîåçä úåçåë øùàëN J
íéä ééà ;82 'à úåãâà ,ì"øäî J Léìëùä çë(íééðæàîá äìé÷ù ïéðòá àìôð ìùî ù"ééò)

בהם נתוספת חכמה שמזקינים זמן כל ת"ח ÷ãòזקני øîàî ;çë÷ øîàî ,íéøôà úåììåò J

ת"ח ìåàùזקני éøáã J

ת"ח ÷åñזקני 'îò ,à"ç ,øñåîå äîëç ,ìñéæ äçîù 'ø J

לנאמנים שפה "מסיר שנאמר בהן נתוספת טפשות שמזקינין זמן כל הארץ עם זקני
יקח" זקנים כ)וטעם יב, éîàåðì(איוב "íéðîàðì" åùøéô í"éáìîäå "úåãåöî"ä ,â"áìøN J

úð÷éæ úòìù ,íäéøáã ìò óéñåäì è÷ìîä ì"ðå .øåøáå çö øáãì íäì úãîåò íúôù ïéàù ,íåàð
íåàð øáãé úòá åé÷åîéðå åéúåðòè øãñì åìöà øåøá åðéà ìëùä õøàä íòìù úéôåñ 'ï éë åøàéáå)

(ùøåùäî àì àéä "ïîàð"ã àôéñå .äùà" åðàöîù åîë ,äîëç àåä "íòè" ,"ç÷é íéð÷æ íòèå" àø÷
"íòè úøñå äôé(áë ,àé éìùî)"íòè éáéùî äòáùî åéðéòá ìöò íëç"(æè ,åë éìùî)L

בהן נתוספת טפשות שמזקינין זמן כל הארץ עם ÷çë;זקני øîàî ,íéøôà úåììåò J
ãò÷ øîàî
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האביונה" ה)"ותפר יב, חמדה(קהלת זו ,.ùìçðå ìáð øöéä çë éë ,øáã íåùì ãåîéç åì ïéàN J
àé óã ,åðéç çöð ,çø÷ àéçé ïá äîìù áøä J Løáã íåùì ÷ùçå íòè åì ïéà øáëå

ואתנח(רב) נגיד קרא להאי מטא ìèá".כי úéáá íåìù íéùî" ìéòìãë ,úéá íåìù íåùîN J
(à"ò âñ úåîáéá ù"îë ,úåðãô÷á äôé÷ú äúéä áø ìù åúùàåïéãîò é"ø ïåéìâ J L

ואתנח(רב) נגיד קרא להאי מטא "áøòáכי ïéãë äéáøå äéøô íéé÷ì ìåëé åðéàù øòèöäN J
"êãé çðú ìà(á"ò áñ úåîáé)á÷òé ïåéò J L

ואתנח(רב) נגיד קרא להאי מטא æîכי 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,ïäëä ÷åãö 'ø J

ואתנח(רב) נגיד קרא להאי מטא äéðéîכי ìéæàã äåöî éàä ììâáN J(á"ò èé ïéøãäðñ ô"ò)

äéúåìòîå éäéà(àé ÷øô ,äèîä ìò òîù úàéø÷ øòù ,ì"æéøàì "íééç õò éøô" ïééò)úåáåúë äàø .áñ)

(á"òLåéðôì êìåä ùà ãåîòå ,øåîâ ÷éãöá øáåãî íùå ."äéúðåò ìèéá àì íéé÷ äãåäé éìîìà"
íéøáã úôñåú íò "åäéìà ïéò"á äæ ïéòî éúàöî ë"çà .øéáã ù"ø ø"åî J

לוחות שני ספר עיין מעלה, ספירות של מדות מעוררים שבכך הזיווג קדושת על המלקט: תוספת

תשנ"ז)הברית שנת כ"ץ, מאיר הרב מכון הזיווג,(מהד' קדושת ק' האותיות, שער שעג–שעד, עמ' ח"א

רב הצטער זה ועל ת–תד, פסקאות

דרב(רב) חמדיה ליה בטל מינה שמע כהנא רב אמר ואתנח. נגיד קרא להאי מטא כי
"÷çùå çùã äéòîù .áøã äééøåô äéúåú àðâ ìàò" åøîà åéìò àðäë áø åäæN J(.áñ úåëøá)é"òå

àðäë áø åäæù ïééöì ùéå .åúìåëé øøåòì ïòîì ,æà åúåâäðúä úáéñ úà àðäë áø ïéáä åæ äçéðâ
åéúåáø éùð úà ìàùù(:áé äãð)÷ãøåã åäéìà áøä J L

ויהי" אמר הוא ט)"כי לג, úåãâà(תהלים ,ì"øäî J L"øîà" úìîá úæîøð åæ äùøã ãöéëN J
82 'à

ויעמוד" צוה "הוא אשה. זו ויהי", אמר הוא ט)"כי לג, בנים(תהלים אלו ,'á ùé éëN J
ù"îë äú÷åùú úåàìîì éãë L'àN .äðåò úåöîá íéîòè(æè ,â úéùàøá)"êú÷åùú êùéà ìàå"

(é ,àë úåîù ,"òøâé àì äúðåòå" åúùàì ìòáä áåéç áéúëãë :è÷ìîä úôñåú)äéøô úåöî íéé÷ì éãë L'áN .
øåèä ù"îë äéáøå(îø 'éñ)àéä êìî úøéæâ "éäéå øîà àåä" :÷åñôä øàåáé äæáå .ã"áàøä íùá

÷åñôä êùîäå .äú÷åùú ÷ôñé äæ é"òù éãë ,åúùàì äåàúé ùéàäùïéðòì "ãåîòéå äåö àåä" :
à"ùøäî J Líéðáä

ויעמוד" צוה "הוא אשה. זו ויהי", אמר הוא "כי כהנא: רב ט)אמר לג, אלו(תהלים ,
åäéìàבנים ïéò J Låæ äùøã øîàù àåä àðäë áø à÷åã òåãîN J

ויהי" אמר הוא ט)"כי לג, òá÷ð(תהלים æ"éòå ,äåàúä ìò äðåîîä êàìî çìåù ä"á÷äN J
åäéðá J Läá÷ð åà øëæ ãìå äéäé íà äàöåúä ïëìå ,äìéçú òéøæé éî ä"á÷ä é"ò

ויהי" אמר הוא ט)"כי לג, ויעמוד"(תהלים צוה "הוא אשה. זו ט), לג, בנים(תהלים אלו ,
"äùàì äéäú åìå" ïåùìî "éäéå" åùøãN J(èé ,áë íéøáã)"äàéöéì äéåä ùé÷î" ù"îëåïéùåãé÷)

(à"ò äíãà ?íãàì åúøæåò äùà äîá" ì"æç åðééöù åîë ,íåé÷å äéåä ùéàì ùé äùàä éðôî éë .
"?åéìâø ìò åúãéîòîå åéðéò äøéàî úàöîð àì ?ùáåì ïúùô ,ïúùô ?ññåë íéèç ,íéèç àéáî
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(à"ò âñ úåîáé)ì ãéîòéù éìá íéé÷úî äæ "éäéå" ïéà úåîì íãàä óåñù éôì íðîà .æà ,úåãìåú å
íéä ééà J L"ãåîòéå äåö"

דם מלא ופיה צואה, מלא úåãâàחמת ,ì"øäî J Lùôðä ïéðòì "íã"å ,óåâä ïéðòì "úîç"N J
82 'à

כבודו לפי מדור לו נותנים וצדיק צדיק ä"á÷äáכל úå÷áã åì ùé éë "øåãî" ïåùìN J
83 'à úåãâà ,ì"øäî J Léøîåçä íìåòá ïë ïéàù äî ,"íìåò ìù åîå÷î" àø÷ðä

כבודו לפי מדור לו נותנים וצדיק צדיק ïâáכל íé÷éãöä íà ,äøéúñë äàøðù äî áåùééN J
åäéìà ïéò J Làì åà ,äæ úà äæ íéàåø ïãò

הבל" והשחרות הילדות י)"כי יא, íùàøì.(קהלת øåçù øòéù íéøéòöì ùéù ùøéô é"ùøN J
ùøéô "íéä ééà" .åúåð÷æ úòì åéðô íéøéçùî ,åúåãìéá äùåò íãàäù íéøáã éë ùøéô à"ùøäî

äæì íãå÷ äæ éë "úåãìéå úåøçù" íéìîä øãñ ì"ö äéä éë êë ì"æç åùøãù"äìò øçùä åîëå")

(ìëä úìéçú àåäåíéä ééà J Lùåøãä íùì àø÷îä àá àìà .

זקנתו לעת פניו משחירים בילדותו, עושה שאדם äøåîåדברים ,øåàä êôéä àåä øåçùN J
83 'à úåãâà ,ì"øäî J Løãòä ìò

החי בבשר כמחט למת רמה õ"éøäקשה úåëìä J L?äéì úôëéà äîå ùùåç äî éðòä úîäN J
ìàøùé áøä ,"úåáåùúä úåøôñá ìàøùé õøà"á àáåä ,ó"éøä úôå÷úî ,ãî 'îò ,úåàéâ

äò 'îò à"ç ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåä ,é÷ñðàôéöù

החי בבשר כמחט למת רמה קשה וכו' באזמל מרגיש המת éùìאין øúåîN Jìò ãéñ í
;èñù 'éñ à"ç à"áùø úåáåùú J Lùéâøî úîä øùá ïéàù ,øòö ïàë ïéàå ïåéæá ïàë ïéà éë ,úîä

נוצרת שהיא רמה שונה לענות: ויש רמה". "קשה המאמר מסיום רשב"א דברי על הקשו [אבל

ממה ראיה והביא בסיד. לא אבל מרגיש, המת כן בזה דוקא ולכן שמים מן עונש והוא וביה, מיניה

כאב] ירגיש שמא חשש ולא יעקב, את חנט תפדשיוסף סי' ח"א רדב"ז, שו"ת –

החי בבשר כמחט למת רמה øùáìקשה àìå ,åìååéðá äàåøä úîä ìù åùôðì àåä éùå÷äN J
íéãéñç øôñ J Lùéâøî åðéàù úîä(âñùúú 'éñ)áåè íåé úåôñåú ;(æ äðùî á"ô úåáà)íéðåéò ïééòå ;

óñåé äéãáåò 'øì "ìàøùé øåàî"á äæá íéáø(á"ò âé óã úáù ìò)

החי בבשר úìáàúîכמחט ä"ã à"ò áð÷ úáù ìò à"ùøäî J

החי בבשר כמחט למת רמה øùáäקשה øòöá àìà ,øèôðä ìù ùîî åôåâá øáåãî àìN J
úåãâà ,ì"øäî J Låðéðôìù øùáä ìò øáåãîù íéðéáî íéùôèäå .íéúîä úééçúá ãåîòì ãéúòù

á"ò âé úáù ìò úåéç õ"øäî ïåéìâ ò"ò ;83 ,3 'à

החי בבשר á÷òéכמחט úåáù ú"åù J(æö 'éñ á"ç)íéèå÷éì ,øôåñ íúç ú"åù ;(å ÷ìç)úìéçú ,
æ"ì 'éñ

יכאב עליו בשרו תאבל)אך עליו כב)(ונפשו יד, à"ùøäî(איוב J Lúìáàúî àéä äî ìòN J
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מנחמים לו שאין åîöòמת úîì íâ íä íéîåçéðäN J(æ"ä ã"éô úåìáà úåëìä ,í"áîø ïééò),
83 'à úåãâà ,ì"øäî J Lìãáðä íìåòì êééù äøùò øôñîå

מנחמים לו שאין Jמת L"ìáàú åéìò åùôðå" ìéòìãë ,úîä ìù åúîùðì íä íéîåçéðäN J
à"ùøäî

Eá"ò áð÷ óã

הגולל שיסתם עד יודע המת בפני שאומרים æ"èäכל òéøëä ïëN J'éñ äòã äøåé ò"åù)

(à ÷"ñ î"ãùéîìùåøéä éøáã éðôî(à"ä â"ô æ"ò úëñî)ì"æç øîàî ïëìå .åæ äòéã ÷ø åàéáäù
"àðîéà÷ íúäã àãéôñäá íéçà"(à"ò âð÷ úáù)òîùî ïëå .ë"çà àìå äøåá÷ì ãò ÷øå êà íéëééù

ë"çàù òîùî ì"ëò úåîúùë êúèî éøçàî 'åëå êéøçàî øáã äðòîùú êéðæàå ä"ã íù é"ùøá
Lòîåù åððéà øáë

הבשר שיתעכל עד אמר וחד וכו' הגולל שיסתם עד יודע המת בפני שאומרים Jכל
úåëøá ìò ,íìùä ç"ìö J Líéé÷ øùáä ãåò ìë óåâäî úãøôð ùôðä ïéà éðùä øîàã ïàî úòãìN

úìöçîá äøåá÷ éðàù ä"ã á"ò çé

הגולל שיסתם 83עד 'à úåãâà ,ì"øäî J

נתנה" אשר האלהים אל תשוב והרוח כשהיה, הארץ על העפר ז)"וישוב יב, (קהלת
בטהרה לך שנתנה כמו לו "ééàתנה éôì ."äðúð øùà" íéìîä ìôë ì"æç åùøã é"ùø éôìN J

åæ äìîå "áåùéå" áåúë øáë àø÷îä úìéçúá éë ,úøúåéîë àéäù "áåùú" úìî åùøã "íéä
íâ úùøôîêùîäáù ãåòå .àöåé ìòåôë "áåùú" úìî åùøéô ãöéë øàáîå .àôéñáù çåøä éðéðò

"òì÷ä óë êåúá äðòì÷é êéáéåà ùôð úàå" íéòùøä úåùôð ìò åàéáä àéâåñä(èë ,äë à"åîù)

úà øäèì äæ àø÷îá éååéö ùé àìà ?íìåë úà ììë úìäå÷á ãöéëå ,íéäìàì íéáù íðéà íä ïëáå
íéä ééà J Lùôðä

בקופסא והניחום à"ùøäîקפלום J Lìùîðä øåàéáN J

לדומה נמסרים לכביסה, כלים ì"øäî,ינתנו J Líéòùøä øåáò ,íðäéâì éåðéë "äñéáë"N J
83 'à úåãâà

משכבותם" על ינוחו שלום "יבוא אומר צדיקים של גופם ב)על נז, על(ישעיה וכו'
לרשעים" ה' אמר שלום "אין אומר הוא רשעים של כב)גופן מח, øåàéáN(ישעיה J

éáøã äéùôð çðã àîåé àåää ä"ã óåñ ,à"ò ã÷ úåáåúë ìò à"ùøäî J Lïéðòä

צדיקים של 84נשמתן 'à úåãâà ,ì"øäî J Líéëàìîäî íéôéãò íé÷éãöäN J

הכבוד כסא תחת צדיקים של âìנשמתן ,ã íéø÷éò J

הכבוד כסא תחת צדיקים של óåñáùנשמתן 13 äøåúä ìò äùøã ;84 'à úåãâà ,ì"øäî J
73 ,ìàøùé úøàôú ;"äìåâä øàá"(ãë ÷øô)
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יקלענה" אויביך נפש כט)"ואת כה, íéòì÷î(שמו"א ìáà .çáåùîä àåä òöîàáù øáãN J
84 'à úåãâà ,ì"øäî J Lééãâðä äö÷ì ãçà äö÷î òùøä ùôð úà

יקלענה" אויביך נפש כט)"ואת כה, óåâì(שמו"א øæåç àåäù ,ìåâìâä ãåñ æîøð ïàëN J
à"ùøäî J Løçà

יקלענה" אויביך נפש כט)"ואת כה, ùåøéô(שמו"א òéöîå ,ì"ðä à"ùøäî ùåøéô ìò ÷ìåçN J
,íåìù àåáé øîåà íé÷éãö ìù ïôåâ ìò ä"ã ,íéä ééà J Líùðåò êëå ãåøéôá íééç íéòùøäù ,øçà

ãåáëä àñë úçú úåæåðâ íé÷éãö ìù ïúîùð ä"ãå

נמסרים לדומה ואלו Jאלו Líééçá íéëéùîîä íé÷éãöì èøô ,øåáéã íéúîä ìöà ïéà éëN J
85 'à úåãâà ,ì"øäî

עפרא דהוו צדיקים 85עתידים 'à úåãâà ,ì"øäî J Läùãç äéåä éðôì úåéäì çøëåî êëN J

קפולאי 85J86הנהו 'à úåãâà ,ì"øäî J Léîùâä ùçåîá àìå ,ùôðì òøéà ïéðòä ìëN J

וכו' קפולאי à"ùøäîהנהו J L?"áåùú øôò ìàå äúà øôò éë" ãéî åì øîà àì òåãî ò"öN J

משלי אקרייך לא קהלת à"ùøäîדאקרייך J Lúìä÷ ïî ø÷éò øúåé àåä éìùî øôñ éëN J

נרקבים עצמותיו בלבו, ì"øäî,קנאה J Løçàì ùéù äîá àð÷î ïëì ,øñç àåäù éðôîN J
'à úåãâà;85

נרקבים עצמותיו בלבו, åìéôàקנאה ïëì .åøáç úáåèá äöåø åðéàù ,øãòää úãî åæ éëN J
211 'á ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Líéá÷øð ,íéù÷ íäù åéúåîöò

מרקיבים עצמותיו בלבו, קנאה לו שיש מי íééçäכל øåà J(èé ,â úéùàøá)

מרקיבים עצמותיו בלבו, קנאה לו שיש מי ïåéöכל úáäà ,äãåäéá òãåð J('ä ùåøã)úáéù ;
â"ñ ïåéö

קרית לא נביאי ø÷דאפילו åøîàðù ,íéáåúë éøôñî øúåé íéáåùç íä íéàéáð éøôñ éëN J
à"ùøäî J Lùãå÷ä çåøá

קברותיכם" את ÷Líåé"בפתחי àéáîä àåä ú"éùäå .ìòåôá àöîð åðéà øá÷á úîä úåéäá éëN J
86 'à úåãâà ,ì"øäî J

המתים תחיית לפני אחת שעה äéåäההוא ùãçì ïéà ,äðåùàø äéåä ùéù ïîæ ìë éëN J
;86 'à úåãâà ,ì"øäî J Lúôñåð

המתים תחיית לפני אחת שעה úåèéùôההוא úãî ,øôòä ïî à÷åã äàá äééçúä éëN J
7 'á ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Läåðòå(â ,äåðò)

המתים תחיית לפני אחת שעה Jההוא Lïéàî ùé äàéøá äéäú æà íâù éãë äæì íòèäN J
à"ùøäî

המתים תחיית לפני אחת שעה åäéìàההוא ïéò J
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ויורדת עולה ונשמתו קיים גופו חודש י"ב áìכל ,ã íéø÷éò J

ויורדת עולה ונשמתו קיים גופו חודש י"ב óåâä,כל éðéðò éøçà êùîð äéä åééçáù íãàN J
óã ,áë øòù ,äøù ééç úùøô ,÷çöé úãé÷ò J Láåù úãøåéå äìåòå ,óåâäî ãøôäì åúîùðì äù÷

à"ò èðø óã áì øòù ,éçéå 'ô ;á"òå à"ò âñ÷

הכבוד כסא תחת צדיקים של 73נשמתן ìàøùé úøàôú ,ì"øäî J(ãë ÷øô)

הנשמות ישראל)["כל הכבוד"(של כסא מתחת ע"ב)גזורות כט דף ח"ג îø"÷,(זהר J
Lãì÷ óã ,éòéáù ÷ìç ,ø÷é øåà

Eâð÷ óã

ניכר אדם של ì"øäî,מהספדו J Lãåáëì éåàø äéä àìù ïîéñ ,åéìò íéëåá ïéà íà éëN J
87 'à úåãâà

ניכר אדם של éðôîמהספדו åà ,äôåðç äæá ùéù øùôà ,åééçá åúåà íéçáùî íà éëN J
à"ùøäî J Låðîî íéàøéù

ניכר אדם של â"ëמהספדו ,á"éöðä úåùøã J

קאימנא דהתם בהספידא àìàאחים ,ééçá éúîéé÷ù äîî øúåé íéçáùä ìò óéñåú ìàN J
ïäá éúãîòù úåìòî ïúåà ÷ø èøôú("àðîéà÷")áøä 'ãäî ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J Lúîàá

èø óã íãøèùîà 'ãäî ;àð÷ à÷ñô èîù óã á"ç ,õ"ë øéàî(ùã÷îä úéá ïáøåç ãôñä)

דהתם בהספידא "ãîåò"קאימנאאחים úðéçáá éðà éúúéî éøçàN J("àðîéà÷")ìåëé éððéàå
åððéà íãàä ééç êùîá éë .éàðâìå çáùì äæá ùéå ."êìåä" úðéçáá ãåò éððéà ,éúâéøãî úà úåðùì

ùé ìáà .áåèä åú÷æçáå "ãîåò" àåä åúåîáå .ì÷ì÷úé àì íà çåèáìåëé åððéàù ïåøñç íâ äæá
é"ò íéáåè íéùòîå äáåùúì íéáøä úà øøåòú äúà íà ÷øå .åúìòî ìò úåìòî óéñåäì

åäéìà ïéò ô"ò J L"ãîåò" ÷ø øàùà àìå ,äæì éúîøâù úåéåëæ éì íâ åôéñåé ,éðãéôñúù

בהספידא øáãאחים áçøä å ,é àø÷éå ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J

בהספידא íúä"åאחים äæå .åùðåò åéìòî íéìé÷î ,úîä ìù åçáùá íéøôñî íé÷éãö øùàëN J
á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà ,á÷òé 'ø J Lèôùîá ãåîòì ìëåéù "àðîéà÷

אחר, אדם על זכות מלמדים אדם בני שכאשר רכ"ד, פסקא חסידים, בספר מבואר המלקט: אמר

הימנו" נוחה המקום רוח הימנו, נוחה הבריות שרוח "כל בבחינת מעלה. של דין בבית בזה מתחשבים

ג) (אבות,

מאחריך" דבר תשמענה "ואזניך וכו' הבא? עולם בן åøîàאיזהו àì íéîòôì åééçá éëN J
Lòîåù àåäå úîàä äìâúî úîùë ìáà .åúáäà úîçî åçáùá åîéæâäù åà ,åá äàð÷ úîçî åçáù

87 'à úåãâà ,ì"øäî J

מאחריך" דבר תשמענה "ואזניך וכו' הבא? עולם בן úìòîאיזהו ãåãîì ùé éë øåáñ áøN J
åðîéä äçåð íå÷îä çåø ,åðîéä äçåð úåéøáä çåøù ìë .úåéøáä ìöà ìáå÷îù äî éôì íãàä
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(â ,úåáà)ïåøñç àåä äî íéòãåéä íä ÷ø éë ,"åðîéä äçåð åéúåáø úòãù ìë" øåáñ àðéðç 'ø ìáà .
è÷ìîä ì"ð J Lúéøñåîå úéúëìä úéðøåú ä÷éãá éôì íãàä ìù åéùòî ãåãîì åìëåéå ,éúîà

דברים עשה אמרי גלילא דבריםלפניבני עשה אמרי יהודה בני וכו'. לאחרמטתך
úìòåúמטתך ìéáùá äùòú øîåìë "êúèî éðôì" øàáîå .é"ùø ùåøéô ìò ÷ìåç òåãî øàáîN J

í"áîøä .íéúîä ïåøà øîåìë "êúèî"á åúåà åîéùéù éðôì ,äæä íìåòïéøãäðñì ,úåéðùîì åúîã÷ä)

(÷ìç ÷øôåäæå .äæä íìåòá øëù úìá÷ íùì úååöî úåùòì úòãä éúåçôìå íéðè÷ì ãîìì øéúä
êøò éúåçôì ìéìâä éùðà åáùçðù åðòãéå .êúèî éðôìäæ éðôì íù ïëå "äèåù éìéìâ" ,:âð ïéáåøéò)

("àðùéì é÷ééã àìã"øúåé íéìåòî åéäù äãåäé éðá ìáà .(íù)êãîòî øåáòá úååöîä úåùòì åëðéç
íéãôåñä ÷åùá åááñå ä"ã ,íéä ééà J Lêúèî éøçà ,úîàä íìåòá

לאחר דברים עשה אמרי יהודה בני וכו'. מטתך לפני דברים עשה אמרי גלילא בני
åééçáמטתך ïúåðä ùé .íééðòì íéôñë ú÷åìçá úåèéù 'á ùéN J("êúèî éðôì")äåöîä ùéå ;

øçàì åðúéù äàååöáåúúéî("êúèî øçà")çåèá íééçá ïúåðä .ïåøñçå äìòî åìàî ãçà ìëì ùéå .
äàâúî àåäù ïåøñç ùé ìáà .çéâùîå ÷ãåá åîöò àåäù éôë ,íéðåâä íééðòì óñëä ÷ìåçéù
åá ïéà ,äúéî øçàì ïúåðå åôñë øîåù àåäå íéàöîð íéãåøî íééðò ïéàù íå÷îá ìáà .åúååöîá

äåàâ àèç(åúååöîì ì÷ì÷îä)ìãáääå ?úåîéìùá äåöîä íéå÷ú íà òãåé éî éë ïåøñç ùé ìáà
ïë ïéàù äî .äåöîä úà úåäùäì ïéàå ,äù÷ áöîáå íééåöî íééðò äáøä åéä ìéìâáù àåä

òùåäé èå÷ìé J Läàøåð ä÷åöîá àì ìáà íééðò åéä ,äãåäéáè÷ìîä ìù äôñåä àéä ì"ðä ìù àôéñäå)

(éçëåðäJ "éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,

בכוחך לעשות ידך תמצא אשר "כל כתב ר"ו, עמ' מגילות, חמש על לקוטי" בתר "לקוטי ובספר

שמה" הולך אתה אשר בשאול וחכמה ודעת וחשבון מעשה אין כי י)עשה; ט, תחלק(קוהלת כלומר

"חשבון להם אין כי מהמעשים. תתרושש היורשים, על תסמוך אם כי בחיים. בעודך לעניים צדקה

ירושה מהכסף חלק שיקחו אפשר וגם הגונים, לאנשים ההם הכספים לחלק חכמה ולא דעת ולא

ב"שאול" בהיותך ואתה ותירוצים. אמתלאות מיני בכל בידם].(הקבר)לעצמם למחות תוכל לא

מיתתך לפני א' יום ìàשוב ùîî áù äæáå ,íãàä úúéîì êåîñ àåä äáåùúä ø÷éò éëN J
151 'á ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J L'ä(á ,äáåùú)97 íééç êøã ;(êúúéî éðôì íåé áåù ,á"ô)

מיתתך לפני א' יום òùåäéשוב ÷îò J(øéìä)'ç óåñ á"ç

לבנים" בגדיך יהיו עת ח)"בכל ט, úéöéö(קהלת ,åìà úååöî 'áá ãçåéîä ïéðòä äîN J
123 'à ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J L?ïéìéôúå(åè ,äãåáò);

לבנים" בגדיך יהיו עת ח)"בכל ט, äùòîì(קהלת éåðéë ïîùå ,àèçäî ïåé÷ðì ìùî ,íéðáìN J
çñô ìù äãâä éøçà ñôãð 211 ìåãâä úáù ùåøã ,ì"øäî ;87 'à úåãâà ,ì"øäî J Láåèä

לבנים" בגדיך יהיו עת ח)"בכל ט, à"ùøäî(קהלת J Líãàä úåãîì ìùîð íä íéãâáN J

לבנים" בגדיך יהיו עת ח)"בכל ט, éãö÷(קהלת éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J('è 89 ,úåãìåú)

תפילין אלו וכו' ציצית åúîùðåאלו åçåî àäéù ïéìéôú ;'äá ÷áã àäé íãàä óåâù úéöéöN J
88 'à úåãâà ,ì"øäî J L'äá íé÷åáã



äãâà éùåøô è÷ì 494

תפילין אלו וכו' ציצית òøî"אלו øåñ" àéä úéöéö ìù ø÷éòN Jéøçàå íëááì éøçà åøåúú àìå")

("íëéðéòäðåéìò äùåã÷ åîöò ìò êéùîé éìàøùéä íãàäù äæ ïéìéôú ìù ø÷éòå .éîò ìë åàøå")

("êéìò àø÷ð 'ä íù éë õøàäíéä ééà J L

בסעודה ומשמשים יושבין 87הללו 'à úåãâà ,ì"øäî J

סאה מחקו סאה, גדשו היום äאותו 'á øåàéáN Júåáà ïééò .88 'à úåãâà ,ì"øäî J Lúåòéã
ïúð 'øã(æ ÷"ñ ,à ÷øô)äîà äàîî ãîåòå íéçôè äøùò áåè .òîùù íéøáã ìò íãà óéñåé ìà"

'ì ÷"ñ à"øâä úøòä ù"ééòå "ìôåðå

Eäð÷ óã

נשיאה דבי אפתחא יונה ר' äìéçúדרש äðååëá àìà ?ùøã íù íå÷îä íù øéëæä äîìN J
íéîé 'â åðèáá åðåæî ääùîù áìëä ìò íçøî ä"á÷äù åîë éë àéùðì ãîìì éãë êë íù ùøã

íéðéò çúô ,à"ãéç J Líòä ìù øúåéá íéúåçôä ìò íâ íçøì àéùðä ìò êë ,áòøé àì ïòîì

נשיאה דבי אפתחא יונה ר' ïîæדרש åúåàáù øùôà ?ùøã íù íå÷îä íù øéëæä äîìN J
,øúñà 'åëå íéøéùä øéù øåàéá ,éìàåå ãåã äùî 'ø J Líéðôá ñðëäì åì åðúð àìå óåæð äðåé 'ø äéä

âòù 'îò ,ò"ùú úðùá ñôãð 'á 'ãäî

ה' רחמי עדיין בחוץ, שהוא שלמרות הנשיא לאנשי לרמוז בא כי לבאר אפשר המלקט: (אמר

מהכלב) וראיה בריותיו. כל על וכן עליו,

שלשה במעיו אכילתו שוהה לפיכך מועטין שמזונותיו בכלב הוא ברוך הקדוש יודע
לעת מעת ימים שלשה בכלב, טמא? ויהא במעיו אכילתו תשהה כמה כדתנן Jימים

íãàä úçâùäå .øùáå íçì åîë íãàä úåðåæîì êéøö àåäå ,äîãàä éçîöî áìëä ìù åðåæî ïéàN
äáéëøì àìå äùéøçì àìå äìéëàì àì íãàì éåàø åðéà áìëäù éðôî ,äèåòî àéä åà åðîî úøãòð
äéäú íãàä ãé æàå ,÷éæäìå áåðâì áìëä êøèöé åá äçâùää èåòéîì éë óà .àùî úãåáòì àìå
â ÷øô úìéçú à øîàî ,ùôð áéùî ,59 äáåùúä øåáéç ,éøéàîä J Láåøä ìò åòöôìå åúåëäì åá

מועטים שמזונותיו 98J99כלב äìåâä øàá ;88 'à úåãâà ,ì"øäî J(ä øàá)

דלים" דין ה' ז)"יודע כט, מועטים(משלי שמזונותיו כלב ä"á÷äùוכו' åùåøéô ïéàN J
à ,à úéùàøá á"éöð J L"ïéã" åàø÷ð íéòåá÷ä òáèä úå÷åç àìà ,áìëì ùéðòä

לכלבא אומצא למשדא ארעא à"ùøäîאורח J Låìù åðéàù áìëá åìéôà øáåãîN J

מחזירא דעתיר ולית מכלבא, דעניא éøáãלית ô"ò àìà ?úàæ åðåãîì äðéî à÷ôð åæéàìN J
éðôì àìå áìëì ìëàî úúì íéã÷äì ùé ,åðì àì úåéçå úåîäá íò íâ íéáéèîù ,ìéòì à"ùøäî

íå÷î ìëá øáåð éëä åàìá øéæçä éë .øéæç(ïàë é"ùø)åäéìà ïéò J L

Eåð÷ óã

לבישו כולי או לטיבו כולי או וכו' ביה חדא ולא גבר יהא בשבא, דבחד מאן Jהאי
Né"ùø J Lúçà äãîá íìù àäé
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לבישו כולי או לטיבו כולי éøäùאו ,òùø åà ÷éãö äéäé íà åéìò øåæâé 'äù äðååëä ïéàN J
à"ùøäî J Läæá éðåöé÷ äéäé àåä ,íãàä øçáéù äîá àìà .íéîù úàøéî õåç íéîù éãéá ìëä

רגזן גבר יהא בשבא, דבתרי מאן äáøהאי úéùàøáá àáåîëN J(å ,ã)äàøáð éðù íåéáù
à"ùøäî J Lú÷åìçîä

וזנאי עתיר גבר יהא בשבא דבתלתא מאן עשבים(נואף)האי ביה ù"îëNדאיברו J
äæì äæ íéâååãæî äéçå äîäáå íéàùã äàéöåî õøàäù ùãç äæéà(à"ò àé äðùä ùàø)íééåìúù éøä

à"ùøäî J Läæá äæ

עשבים זנאי, éëגבר "øéúò" ïåùìå .ãçéá íéðéî äîë àéáåáøòá íéìãâ éë ,íéáùòì åìùîðN J
äéðá J Lúåøéäîá áåù íéìãâ íä ,íéöö÷ðù úåøîì

ונהיר חכים גבר יהא בשבא דבארבעה מאן מאורות(זיותן)האי ביה שנתלו מפני ,J
"òé÷øä øäåæë åøéäæé íéìéëùîäå" ù"îëN(â ,áé ìàéðã)à"ùøäî J L

חסדים גומל גבר יהא בשבא דבחמשה מאן íéðåæéðהאי àìà íðåæî øåáò íéçøåè íðéàùN J
é"ùø J L'ä ìù åãñçá

במצוות חזרן גבר יהא שבתא דבמעלי מאן ìùהאי äåöî éëøöá íéçøåè éùù íåéá éëN J
é"ùø J Lúáù

ימות בשבתא דבשבתא, מאן ùáãהאי úåøòé J('â ùøã ,åð 'îò á"ç)

יתקרי רבא וקדישא ימות, בשבתא דבשבתא, מאן éðáהאי äáøä ùéù åðàöîù ïåéëN J
àìîî ä"á÷äù íé÷éãö ìöà ÷ø íéé÷úî äæù øîåì ùé ,úáùá íéúî íðéàå úáùá íéãìåðä íãà

íåéì íåéî íäéúåðù(à"ò àé äðùä ùàø)àåäù åéìò ïîéñ ,úáùá úåîì äæë íãàì òøéà íà ïëìå ,
à"ùøäî J L"àáø àùéã÷"

דיליה דלא ושתי דיליה דלא אכיל וכו' מרעין סביל גבר יהי דבלבנה מאן é"ùøNהאי J
éë ùøéô "íéä ééà" ìáà .åìù íåçú åððéà éøäå ,íåéä êùîá íâ úö÷îá úéàøð äðáìä éë ùøéô

íéä ééà J Låìù åððéàå ,ùîùäî ìá÷î àåä çøéä ìù åøåà ìë

מרעין סביל גברא יהי דבלבנה מאן ïîéñהאי äæå ,ùãåçä êùî úèòîúî äðáìä éëN J
J Làúåòéøâì

דבצדק מאן åהאי ,áë éìùî ìò à"øâ J

דמא אשיד גבר יהא דבמאדים, מאן äæåהאי .òø ìæîá ãìåð ïëì ,åøöé ìò øáâúéù éãëN J
"êúéøçàá êáéèéäì êéúåñð ïòîìå êúåðò ïòîì" ,úåðåéñðä ãåñ(æè ,ç íéøáã)'é ,åðàôî ò"îø J L

ì ÷øô á"ç ,ïéã øå÷ç ,úåøîàî

אומנא או דמא אשיד גבר יהא דבמאדים, מאן ìáàהאי ,íã ìò äøåî ìæîä íðîàN J
,é úåîù ,äéøà øåâ ,ì"øäî J Lúåéøáì ìéòåî àðîåà äéäéå ,äáåèì äæ ïîéñ êåôäì ìåëé ä"á÷ä

é(åñ÷ 'îò ,ç à÷ñô ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî)
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דבמאדים מאן à"øâהאי J(å ,áë éìùî ìò)

במאדים 153אנא å ,à ùôð áéùî ,äáåùúä øåáéç ,éøéàîä J

במאדים äìéâîאנא ïééòN J(á"ò æ)'éñ ç"åà øôåñ íúç ú"åù J L"àøéæ 'øì äéèçù äáø í÷"
å"ö÷

וקטיל עניש נמי מר הואי, במאדים úáùאנא ô"ò "ìè÷" ùøôì ùéN J(.àé)àìå øáç úçú
øùéä øåà J L"äéúùéðò àðà" åøîà .áë àøúá àáá ïëå .ùéðòî åúãéô÷á éë ,ç"ú úçú

לישראל מזל ïåàâאין éàä áø J,úáù ,íéðåàâä øöåàá áåù àáåä ;õ"ù 'éñ ,éáëøä ,íéðåàâä úáåùú)

(æ"òú 'éñ úåáåùúä ÷ìç

לישראל מזל äìúéåאין ...úåéàøá åúîàúð øáëù úòã ìù íéøáã çéðäì íãàì éåàø ïéà"N J
'øå ì"áéø éøáã àéâåñä éôì øîåìë ì"ëò "äòù éôì øîà àîùù 'åëå íéîëçä ïî ãéçé éøáãá
ìä÷ì úøâà ,í"áîø J L"ìàøùéì ìæî ïéà" íéøîåàä íéàøåîà äùîç ìåî èåòéîá íä àðéðç
'ãäî "úåáåùúå úåøâà"á áåùå ;å"ë óã á"ç àéñôì 'ãäî ,"í"áîøä úåáåùú"á àáåî ,àéìéùøî
,"í"áîøä úåøâéà"á ,úìéù ÷çöé áøä é"ò àáåä øúåé ú÷ééåãî äøåöáå ;æ"ë óã ,ïééèùôà ïéåì

çôú 'îò á"ç ,ä"ðùú úðù(øéìùôèðåî éîëç ìà úøâà)úåéðùîä ùåøéôá í"áîøä éøáã ò"ò .
.äëåøàá æ äðùî ã ÷øô æ"òì

כ"ו, כרך תחומין, לישראל?": מזל יש "האם בענין צוריאל משה של מאמר עיין המלקט: הערת

דעת [א] במזלות. האמונה לענין דיעות שלוש חז"ל בין יש להוסיף: כעת ונ"ל .478 עמ' תשס"ו, שנת

נולד בו המזל ע"י מושפעות האדם של שתכונותיו חנינא, ור' לוי בן יהושע לו)ר' שיארע מה גם (ואולי

תפילה ע"י אבל המזל השפעת יש שאמנם עקיבא, ר' דעת גם כן ולכאורה החכמים, רוב דעת [ב]

לטובה המזל משתנה טובים רש"י)ומעשים כאן כתב יוחנן(כן ר' של דעתו גם יש [ג] ע"א). קנו (שבת

תלמדו אל הגוים דרך אל ה', אמר "כה הפסוק את הביא לכן במזלות, אמת או ממש שום שאין

מהמה" הגוים יחתו כי תחתו, אל השמים ב)ומאותות י, "אל(ירמיה ירמיה אמר הענין בהמשך ושם .

אותם" אין היטיב וגם ירעו לא כי מהם, ה)תיראו י, גם(ירמיה יוחנן ר' בדברי שנכלל והמשמעות .

המשנה בפירוש הרמב"ם וכנראה וגו'. בגמרא כתוב צ"ל והיה ה', מ"ז)פסוק פ"ד דברי(ע"ז על סמך

אותם". אין היטיב וגם ירעו "לא כלומר יוחנן, ר'

ה סיבותוצ"ע. שלוש עליו? סמך ולמה יוחנן, ר' על חולקים ואמוראים תנאים שאר כל בסוגיא רי

לדבר.

הרגילים פסיקה כללי נוהגים אין ישראל מחשבת שבדברי בידינו יש גדול כלל המשנה[א] (פירוש

ג) משנה חלק פרק במזלותלרמב"ם, לשאול שאין מוסכם למעשה שהלכה כיון ה"ח). פי"א ע"ז הל' ,(רמב"ם

וריק, הבל הוא הענין שכל או לשאול, אסרה שהתורה אלא אמת בהם יש אם לכך הסיבה חקירת

יחידאית כדיעה להחליט לאדם לו מותר ובזה למחשבה. אלא למעשה נוגע מזלות,אינו בענין כתב (וכן

נו) עמ' תתשכ"ד, שנת ארבאל, בני מהד' ד, דברים אברבנאל, מהר"י אחר, בכיוון .אבל

מהמקרא, ראיה מביא מהם והאחד אמוראים בין פלוגתא יש שכאשר בידינו יש נוסף כלל [ב]

בר נחמן כר' הרמב"ם פסק מדוע פ"ב, דיעות הל' רמב"ם, על בירב מהר"י כתב כך לסמוך. יש עליו
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גאוה לענין מקצתה")יצחק ולא מינה מהמקרא("לא הביא נחמן ר' כי רבא, נגד ע"א)אפילו ה .(סוטה

לדעתו. סיוע מהמקרא הביא יוחנן ר' כאן גם כך

להכריע הרמב"ם סמך זה ועל המזלות. בהשפעת אמונה הביאו לא הירושלמי שבכל נלע"ד [ג]

הטור גם כי לרמב"ם, לו יש חבר והנה חבריו. נגד יוחנן קעט)כר' סי' דיעה יורה לדעת(על מסכים

אמת". דברי שהם מדמים שהסכלים הכזבים "באותם אמונה לאסור רמב"ם

ר' הוא הזוהר מחבר כי לדעת יש במזלות, האמונה על למעשה סומך הזוהר שבספר מה ולענין

אבל העין. על זכור מיני ז' להעביר לא הוא תעוננו" "לא איסור כי בברייתא הסבור יוחי, בר שמעון

יפה היום ושעות. עתים המחשב "זה לענין תעוננו" "לא איסור מפרש עקיבא ר' ההיא בברייתא

וכו' ע"ב)לצאת" סה עקיבא(סנהדרין כר' הלכה כי בפסיקה שכלל וכיון במזלות. האמונה לענין כלומר

ע"ב)מחברו מו הלכה(עירובין כך לנהוג אין בזוהר שכתב מה כל ולכן נדחית, שמעון ר' של דעתו ,

למעשה.

לישראל מזל äãìåúäאין úåéä íò"N J(òáèä :÷éúòîä øåàéá)åéúåðëä äðéëî:÷éúòîä úôñåú)

(íãàä ìù åéúåðåëú.åéúåãî éøãâá åîöò åøãâá ,òøä úðëäî åîöò àéöåé úã ìòá ìë ,òøì åà áåèì
áéùî" íù ïëå ;637 å ,á ïåàâ øáù ,äáåùúä øåáéç ,éøéàîä J L"'ìàøùéì ìæî ïéà' íøîåà àåäå
óã úáù úëñîì åøåàéááå ;ãé óã ,úåëøá úëñîì äîã÷ä ;152J153 'îò ,å ÷øô à øîàî ,"ùôð

à"ò çë ïè÷ ãòåîì åøåàéááå ;à"ò åð÷

הטבעיות ההכנות אל חז"ל של מטבע–לשון הוא "מזל" כי מפרש המאירי המלקט: של ביאור

בעדיות למשנה דומה והוא באדם. מ"ט)שיש וב(פ"ב בחכמה, בעושר, בכח, בנוי, לבן זוכה שנים""האב

יחיה) כמה השנים אמנם(ובמספר מצבו. את והקובעות לו שנמסרו גנטיות תכונות לבן יש כלומר .

זכות ע"י גם ולפעמים מזלו. את לשנות נקרא וזה טבעו, את לשנות הבן יכול מרובה בהשתדלות

ההכנות כלומר מזלו, תחת נתון האדם כלל בדרך אבל מזלו. את ישנה העבירות עונש או המצוות

מעשיהם שלמרות רשעים ויש רע" "מזל להם שיש צדיקים יש ולכן נפשו. וארחות גופו של הטבעיות

מצוות ע"י כי לישראל" מזל "אין וענין הנ"ל. במשנה שהוזכרו הפרטים וככל טוב". "מזל להם יש

מזלו. ואת טבעו את משנה האדם עבירות, להיפך או טובים, ומעשים

לישראל מזל éãöä÷אין ú÷ãö éàãå ìáà ,íãàä éðá áåøì ÷ø" ìæî çëá åðéîëç åðéîàäN J
íåúéä ïá äîìù 'ø J L"åðìéöú,131 óã ò"øú ,ïéìøá ,ïé÷ùî úëñîì 'éôá ,é÷ìèéà)

לישראל מזל ä;אין ,åè úéùàøá ,ééçá åðáø J Lùé åáù ãéçé ìëì ìáà ,ïéà ìàøùé ììëìN J
æè ,àì íéøáãì åøåàéááå

לישראל מזל ç"îאין 'éñ ä ÷ìçå ;â"éú ,è"ú ,ç"î÷ 'éñ à"ç à"áùø ú"åù J

לישראל מזל ãאין ,ã íéø÷éò J

לישראל מזל à"áèéøאין J Låúå÷ãöå íãà ìë úîø éôì äðúùî äæùN J(à"ò çë óã ïè÷ ãòåîì)

לישראל מזל à"áèéøאין J Lìæî ùé áàå øãà íéùãçá ìáà ,ìæî ïéàù ô"òàN Jèë úéðòúì)

(à"ò



äãâà éùåøô è÷ì 498

לישראל מזל éãéáאין ùé ãéîú ìáà .úîéåñî äðåëúì úéðôåâ åà úéùôð äééèð àåä "ìæî"N J
àìéîîå ,òø åà áåè úéùò ïååéëì åìæî úà úåèäìå ,úøçà êøãá øåçáì åúèìçäå íãà ìù åðåöø
úãé÷ò J Lúö÷îá äðúùé íéðôåâ íéðéðòá íâ "åìæî" æ"éòå ùðåò åà øëù åà ìá÷é äæ ìò íâ
øòù ,úéùàøá úùøô ,âååéæ éðéðòì äæî úö÷îå ;çð÷Jæð÷ 'îò ,áë øòù ,äøù ééç úùøô ,÷çöé

á"ò âñ óã ,øåáéçä ÷øô éðôì ,éðéîù

לישראל מזל ãאין ÷øô íéøáã ìò ,ìàðáøáà é"ø J(åðJáð 'îò ,ã"ëùú úðù ,ìàáøà éðá 'ãäî)

לישראל מזל êéùìàאין î"ø J Lúåìæî úèéìù ïéà ìàøùé õøàáù íúðååëN Jïëå âé ,æ íéøáã)

(àë ,âë

לישראל מזל 190אין íééç êøã ,ì"øäî J Läðúùî ìæîä ,äìéôú åà äåöî é"òN Jäìåâ ,ã"ô)

(äøåú íå÷îìJ ;89 'à úåãâà ,ì"øäî ;

לישראל מזל ì"øäî,אין J Lìæî ìù äòôùä ùé ãéçé ìë ìò ìáà ,ìæî ïéà ìàøùé ììë ãöîN J
8 'á úåãâà

לישראלא מזל íðéàין ïëì ,ùåã÷ çë é"ùäî íéìá÷î íä éë ,éîùâ çë íçåë ïéà ìàøùéN J
ïåëî 'ãäî ,äì ,àë øáãîá ,äéøà øåâ ,ì"øäî J Lìæî åì ùé ,éîùâ åçëù éî ìáà .ìæîä úçú

áðù 'îò ,âì à÷ñô ,íéìùåøé

לישראל מזל ìëאין .ìæîá íéåìú íðéà ,ùðåòå øëù ìàøùé ììëì åøîàðù äøåúä éãåòééN J
à"ùøäî J Líéãéçé ïéðòì ÷ø íä ïàë àéâåñá ì"æç éøîàî

לישראל מזל åאין ,à ,éç ìë íà ,úåøîàî 'é ,åðàôî ò"îø J

לישראל מזל ùáãאין úåøòé J('ç ùøã ,åñ÷ 'îò à"ç)

לישראל מזל åאין ,à íéøéùä øéù ìò à"øâ J

לישראל מזל ÷ñאין 'éñ óåñ ç"åà ,øôåñ íúç ú"åù J("äçîùá ïéáøî øãà ñðëðùî" ïéðòì)

לישראל מזל äîëçאין êùî J(ä ,åè úéùàøá)

לישראל מזל åàéáäאין ãåîìúä éëøåòù äîî ,àøúá "øîàã ïàî"ë àéâåñá íé÷ñåôù ïåéëN J
ðç 'øå éåì ïá òùåäé 'øë äëìä ïéàù àð÷ñîä ïàëî ,àéâåñä óåñá åæ äòãàéáî 257 óãáå .àðé

ïè÷ ãòåîá àáø éë éøéàîä úòã(.çë)ìù íìáñ íúåàøá íéøçà åø÷ôúé ìáì ìæîá øáãä äìú
,è÷éãðá áàæ ïéîéðá áøä J Lìæîä úà úåðùì äìåãâ úåëæ íéëéøö íéîòôì éë åòãé àìà ,íé÷éãöä

"ñðàáåøôá äøåúä æëøî" øôñá(243J267 'îò ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåä)

מאיצטגנינות צא שלי, באיצטגנינות נסתכלתי וכו' אברהם אמר החוצה, אותו ויוצא
לישראל מזל שאין äàøäåשלך ìäàä ïî åúåà àéöåäù àåä àø÷î ìù åèåùô éøä ò"öN J

äæçîá äéä ïéðòä ìëù ïåéë àìà ?åùøã äîìå ?íéáëåëä úà ùåçá åì(à ,åè úéùàøá)ïîæáå
J Lúåðéðâèöéàäî åúåà àéöåäù àìà åèåùôë åðéà ïëì ,ìäàä ïî åúåà àéöåäì íòè ïéà äæçî

à"ùøäî
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מאיצטגנינות צא שלי, באיצטגנינות נסתכלתי וכו' אברהם אמר החוצה, אותו ויוצא
לישראל מזל שאין ïäשלך åéúåéåëæù åîöò åðéáà íäøáàì ÷ø àéä åæ äçèáä àîù ò"öN J

íéììëð íä íâù ,"êòøæ äéäé äë" áåúëù éðôî àìà ?åòøæ ìò íâ åæ äëøá ìåçúù ïééðîå ,úåáø
"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,÷çöé éðéò J Lìæîäî äìòîì úåéäì äçèáäá

במערב? צדק דקאי דעתך מאי שלי, באיצטגנינות â"çנסתכלתי ,ïéã øå÷ç ,úåøîàî 'é J
àé ÷øô

נאמר) יירשך"(לאברהם הוא ממעיך יצא אשר אם כי זה יירשך ד)"לא טו, (בראשית
ä ,åè úéùàøá ,äîéîú äøåú J Líäøáà éøçà ñçééúî åððéà ïëìå ,äçôù ïá àåä ìàòîùéN J

(á ÷"ñ)æè ÷øô óåñ úéùàøá "íééçä øåà" ïééò ãåò ;

Eá"ò åð÷ óã

צדק" ממזרח העיר J"מי Läæì áåùééäå ?çøæîì ì"ö äéä àøîâä ùåøéô éôì éë ò"öN J
à"ùøäî

ואב ìàøùéלטשמואל øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J

ואבלט ìàåîùשמואל ìù äùòî äàéáî àøîâä äî éðôîN J(àøåîà)àáé÷ò 'ø ìù äùòî éðôì
(àðú)òãéåäé ïá J Líé÷åîéð äùìù ?

ממות" תציל úåãâà"וצדקה ,ì"øäî J Líééçì ïúåðä íâ äëæé ïëì ,éðòä ìà íééç ïúåð éëN J
90 'à

ממות" תציל àøúá"וצדקה àááá éøä ò"öN J(à"ò é)äúéîî ìéöú ä÷ãöäù äæ ÷åñô åùøã
êéøöù éîå .äúéîî åúåà ìéöú ,åðîæá àìù úåîì åì òéâäù éî .úîà úåùøãä 'á àìà ?äðåùî
à"ùøäî J Lúéòáè äúéî úåîéù ä÷ãö ïúî åúåà ìéöú úåçôä ìëì ,äðåùî äúéîá åðîæá úåîì

דשמיא אימתא עלך דלהוי היכי כי רישך íãàכסי ìëì àåä ùàø éåñéë ïéã éøä ò"öN J
ë"â(à"ò àì ïéùåãé÷)äù÷á åîàù åà .øúåé åì ùâøåîå øúåé ãáë éåñéë åì äúùò ïàëù ì"öå

à"ùøäî J Làîéìâä é"ò åùàø äñëéù

דשמיא אימתא עלך דלהוי היכי כי רישך Jìòùכסי äôéëì íéàøå÷ ùéãéàáå :è÷ìîä ì"ð)

íéîëçä éìåãâå" :áð ÷øô â"ç ,íéëåáð äøåî ïééò ."àëìî àøé" ïî ïåùì ùåáéù àåäå ,"ä÷ìåîøé" øáâ ùàø

(ì"ëò "íãàä úà úôôåç äðéëùäù éðôî ,íùàø éåìâî íéãìåñ åéä

רחמי ובעי רישיך ù÷áìכסי ë"â íéëéøö àìà éåñéëá éã àì .íéøáã éðù äøîàN J.íéîçø
à"ùøäî J Låúåà íéëéìåî åá ,êìéì äöåø íãàù êøãáå
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ïéáåøéò úëñî
Eá óã

מקדש אקרי משכן משכן, אקרי çמקדש ,äë úåîù ,ééçá åðáø J

מקדש אקרי משכן משכן, אקרי åäéìàמקדש ïéò J

Eâ óã

חמימא ולא קרירא לא שותפי דבי Jקדרא Lï÷úì åøáç ìò êîåñ íäî ãçà ìë éëN J
à"ùøäî

Eâé óã

ישמעאל ר' אצל כשהייתי מאיר: רבי 151אמר ,ìàøùé úøàôú ,ì"øäî J(èî ÷øô)

נמצאת אחת, אות מייתר או אחת אות מחסר אתה שמא שמים, מלאכת שמלאכתך
כולו העולם כל את ä"á÷äמחריב ìù åéúåîù äìåë àéä äøåúä éëN J(à"ò âò óã â"ç øäæ),

Líìåòäî ÷ìç áéøçî äá äðùîäå .íìåòä ìë úà àøá ä"á÷ä äáå ,äøåúä ìù øúñðä ãö àéäå
à"ùøäî J

העולם והיה שאמר מי לפני וידוע à"ãéç,גלוי J L?"øåãä éîëç éðôì éåìâ" øîàð àì äîìN J
íéðéò çúô

דעתו סוף עד לעמוד חבריו יכלו שלא כמותו? הלכה קבעו לא מה íåùîומפני ò"öN J
àìà ?"åúòã óåñ" ïåùìá åæîø äî íâå ?äëìäì äðåëð äðéàù àøáñ íâ òéöî øéàî 'ø äéä äî
íéòéâî ë"çàå ,äçãéú ë"çàù àðéîà äåäì íéðô íéàøî íãå÷îù åððîæá ú"åù éøáçî âäðî
äúåà íâ ç÷ìù çéëåäì ,äðåëð äðéàù äòéãä úà íãå÷ òéöä øéàî 'ø êë .íäìù àð÷ñîì
êë ìë ìáà ."ïåëð àì"ä úà íãå÷ òéöä ïëì .÷éñä ë"çàå ,åðîî äîìòðù åáùçé àìùå ïåáùçá
àéäù ,øîàù äðåøçà äòéãì åîéëñä àì áåùù ,òéöäù äðåùàøä äòéãäî åéòîåù åòðëúùä

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,÷çöé éðéò J Låéøáãá åòè ïëì .äëìää ÷îåò

מאיר) בהלכה(רבי חכמים עיני מאיר åìëéשהיה àì éë øéàî éáøë äëìä ïéà éøä ò"öN J
íéîòè íäì äìâî äéä úàæ ìëá àìà ?"íäéðéò øéàî" ùåøéô äîå ,åúòã óåñ ìò ãåîòì åéøáç

à"ùøäî J Líäéðéò øéàî äæáå ÷ôñä éããö éðùì

שמו נחמיה ר' אלא וכו' שמו נהוראי ר' אלא שמו מאיר רבי äéäלא éúîàä åîùN J
,éðçåø òôùì åëæ åéðôá íéèéáî äéä øùàëå ."øéàî" àø÷ð ïëìå íéîëçä éðéò øéàä ÷ø ."äéîçð"

äáéù áäæ J L"éàøåäð" àø÷ð ïëì
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שמו נהוראי äøéëæר' ïåùì àéä úéîøàá "øåäð" ïåùìN J("àðøéäð" ,á"ò àö àøúá àáá)ãéîìú éë
àîòè äá àîéì ,àúìéî øîàã ïðáøî àáøåö" ù"îë ,ãéîú äøëåæ äéä øéàî 'ø éôî äëìä òîùù

"øëãî äéì åøëãî éëã(á"ò ãë äãð)÷ì J L"êåøò"ä íùá ,éèå÷ì øúá éèå

מאחוריה מאיר לר' דחזיתיה מחבראי דמחדדנא ø÷éהאי éìë J(ç"é óåñ ,âì úåîù);

מאחוריה מאיר לר' דחזיתיה מחבראי דמחדדנא øîåìהאי àìà ,åèåùôë åùåøéô ïéàN J
èìù øîàî ,íéøôà úåììåò J Lãîéì áøäù äîî õîå÷ ÷ø ïéáäù

מאחוריה מאיר לר' דחזיתיה מחבראי דמחדדנא øñåîהאי úåçéù ,õéáìàåîù íééç 'ø J
(á ,â"ç)

טפי מחדדנא הוה מקמיה חזיתיה é"÷úúואילו 'éñ â"ç æ"áãø ú"åù J(áòú)

טפי מחדדנא הוה מקמיה חזיתיה úöéø÷åואילו íééðéò úöéø÷ é"ò øúåé ïéáäì ùé éëN J
íééúôùòåîùì éãë ,éáø éøçàî åãîò øúåé íéøéòöäå ,åéðôì åáùé íéãéîìúäî ÷ìç éë :è÷ìîä úøòä)

(åéøáãà"ùøäî J L

מאיר כר' הלכה קבעו לא מה ìåàùמפני éøáã J

שמו נהוראי מאיר, 8J9ר' ÷ãö øáåã ,÷åãö 'ø J(8J9 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

שמו נהוראי מאיר, úåéìâøîר' J Läéîçð 'ø åððéà øéàî 'ø íâå ,íéðåù íãà éðá éðù íäN J
æë à÷ñô à"ò èö óãå ;â à÷ñô à"ò åô óã ïéøãäðñ ,íéä

שרץ äìåâä"מטהר øàá" óåñá ñôãð 42 äøåúä ìò äùøã ,ì"øäî J

טעמים בק"ן השרץ את לטהר יודע וכו' אחד íéãéîìúתלמיד íúåà ãâð øñåî ïàë ùéN J
úà íâù íäì åàøäå .øúåéá ÷åçã øúéä åìéôàå ,íéìàùðù äìàù ìëì øúéä íéùôçîä íéðè÷

æöø øîàî ,íéøôà úåììåò J Lø÷ù ìù ìåôìô é"ò øéúäì øùôà õøùä

טעמים בק"ן השרץ את לטהר יודע וכו' אחד ìéòåéתלמיד äî úåôñåúä úééùå÷ äòåãéN J
,äúéî åùéðòäìå åúåà òéùøäì íéèéìçî ïéã úéáä ìëå øåîâ òùø ùéùë àìà ?ìáä ìù ìåôìô

åúåà íéøèåôù åðéã éøäå(.æé ïéøãäðñ),àåäù ïôåà äæéàá åúåëæá êåôäì ìåëéù ãçà íëç ùé ïëìå .
áì÷ óã á"ç ,øãà 'è ùåøã ,ùáã úåøòé J Låùéðòäì úàæ ìëá åìëåéå íéáééçîä åáøé êëå

השרץ את 6,9מטהר ÷ãö øáåã ,ïäëä ÷åãö 'ø J(10 ,7 'îò ,äëøá øä 'ãäî),ïéáùä úð÷ú ;
160J161 'îò(222 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

אומרים והלכה כמותנו הלכה אומרים הללו הלל, ובית שמאי בית נחלקו שנים שלש
כמותנו ïåéâääהלכה ô"ò ïë àì íàù ,åúåîë äëìäù øåáñ àåä øáã øîåàù éî ìëù øåøáN J

ììäå éàîùá øáåãî àì àìà ?êë åøîàù ùåãéçä äîå .åéìà ãâðúîä úòãì íéëñäì êéøö äéä
äëìääù åøáñ éàîù úéá éùðà àìà .íáøî åìá÷ù äîî åðéù àì íäå ,íäéãéîìúá àìà íîöò

øúåé íéôéøçä åîë(à"ò ãé úåîáé ,øúåéá åéä íéôéøç éàîù úéáå)äëìäù åøáñ ììä úéá éùðàå .
ùéå ,íé÷ãåö åììäù íéîòô ùé äæá íâå .íéáøä íä éøäå ,áåøäëúøåú J Líé÷ãåö åììäù íéîòô
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äìàù ÷îòäì äîã÷ä ,á"éöðä ;íéä ééà ;íééç(ïåàâ éàçà 'øã úåúìéàù ìò)à÷ñô â"ô ÷îòä çúô ,
'á(ìàîù øåè 'é óã ,÷å÷ áøä ãñåî 'ãäîá)

חיים אלהים דברי ואלו øùàëאלו àìà ?úåðåëð åéäé úåòéãä éúùù øùôà ãöéë ò"öN J
éîëçì äòøëää úà øñîå ,úåðåù úåðáä éúù äëìä ìëá ìéìëä ,íìåòì äøåú øñî ä"á÷ä

õøô åðáø úåôñåú ;à"áèéø J Lìàøùé(áé ÷øô ,íéìäú ùøãîî äéàø àéáäå)"øùåé è÷ì" ïëå ;øèôð)

(ì"ø úðùåøôñá áúë(â"÷ 'îò ,â"ñøú ,ïéìøá 'ãäî)äâéâç ìò à"ùøäî ïëå ;ïùãä úîåøú íùá
áøäì ,"íéùãç íéãâî"á äæ ìë ïééò ;ïéøäèî åììäå ïéàîèî åììä 'åëå úåôåñà éìòá á"ò â óã

ñééåå ìàåé ãåã

חיים אלהים דברי ואלו åèåùôî,אלו åúåà àéöåîå äæ ïéðò øåàéáá ùáúùî íìåòä ìë"N J
ïéðòäù àåä øåøáä úîàäå ?íééúîà åéäé äæ úà äæ íéøúåñä íéøáã éðùù øùôà êéà äù÷ éë

'íéé÷úäì äôåñ íéîù íùì àéäù ú÷åìçî ìë' ì"æç åøîà ïë éë .åèåùôë(ä ,úåáà)íàù àìà .
úåèäì äøåú äøîà ùåøéôá íìåàå .éðùä ÷ìçä íéé÷úé øçà ïîæìù äôåñ ,ãçà ÷ìç úîà åéùëò

íéáø éøçà äùòîì äëìää(á ,âë úåîù).äéìò íéîéëñî íéîëçä áåøù äòéã äúåà àìà åðì ïéàå
J L"äá íéîëçä åîéëñéùë ,øçà ïîæì åðééäå ,äùòîì íâ úéúéîà äéðùä äòéãä íâ íå÷î ìëîå

æé ÷øô á"ç ,ïéã øå÷ç ,úåøîàî 'é ,éðàôî ò"îøéôì ,äëìää äúðúùðù úåàîâåã äîë àéáäù ù"ééòå)

(ïîæä éåðéù

חיים אלהים דברי ואלו êøãאלו ìò íéîëçä úòã äéäéù øùôà éà 'åëå úåôåñà éìòá"N J
éà øáãå øáã ìë éë .íìëùá íé÷ìåçî íäù äî éôë íäéðéá ÷åìéç äéäé àìù øùôà éàå .ãçà
åì äéäé àìù øùôà éà ,àîè øáãä íà óàù .ãçà øáãì úçàî øúåé äðéçá àäé àìù øùôà
ìù äî äðéçá åì äéäé àìù øùôà éà ,øåäè øáãä íà ïëå .äî ìù äøäè ìà LúîéåñîN äðéçá
íàø÷å .ãçà êøã ìò íãà éðá éìëù ìë åéäéù øùôà éàå ,íìëùá íé÷ìåçî íãà éðáå .äàîåè
19J20 äìåâä øàá ,ì"øäî J L"úå÷ìåçîä úåòéãä ìë íäá ùé íéôñàúî íä øùàë ,úåôåñà éìòá

('à øàá)

חיים אלהים דברי ואלו ïéáîאלו àåä ãåâéðä éøáã úðáä êåúîù àìà ,úîà íäéðùù àìN J
íéðéò çúô ,à"ãéç J Lïåëðä äî

ח אלהים דברי ואלו é"ùøייםאלו éøäN J(äðùîä éðôì ,à"ò æð úåáåúë)êééù íéîòôìù áúåë
ééà J Lèòåî éåðéùá íéøáãä éåðéù éôì äðúùî ïéðòäù ,øçà íòè êééù úåøçà íéîòôå ,äæ íòè

íéä

חיים אלהים דברי ואלו Làøîâáאלו äøëæåäù äòéã ìëá úîà ìù àøáñ ùé ãöéë øåàéáN J
á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà ,á÷òé 'ø J

חיים אלהים דברי ואלו øåäèאלו ìòå øåäè àîè ìò íéðô úåàøäì ìåëé äéä øéàî 'øN J
åúîëçå ä"ã 160J161 ïéáùä úð÷ú 'ñ óåñ ,÷åãö 'ø J Lòøå áåè áøåòî øáã ìëù 'åëå àîè

(222 'îò ,äëøá øä 'ãäî)150 ÷ãö øáåã ;æè à÷ñô ,äìéì éñéñø ;(206 'îò ,äëøá øä 'ãäî)éøô ;
÷éãö(ç ,äëåðç 151 à"ç)
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חיים אלהים דברי ואלו íìåòäאלו ïéàù äàø .ïéãä úãîá íìåòä úà àåøáì ä"á÷ä ù÷áN J
úãî éôì ììäå ,ïéãä úãî éôì éàîù éë òåãéå .íéîçøä úãî äîò óúéù ïëìå íéé÷úäì ìåëé

íéîçøä(ãé à÷ñôì äøòäá ë 'îò ,íåìùå íééç éëøã ,'õ÷ðåîî øæòìà 'ø ø"åîãà)äéäú àåáì ãéúòìå .
éèå÷ì"á àáåî ,äùî éùà J Lïéãá äæå íéîçøá äæ ,úîà úåòéãä éúù ïëìå .éàîù úéáë äëìä

"éèå÷ì øúá

זכ מה הללמפני בית êøãîו àöåé ïãô÷ä éë .øùåéä êøãî àöåé åðéà ,åçåøá çåð àåäù éîN J
"íéçöðîä" úëì êééù àåäå ,úéúéîàä êøãä ïî ìàîùì åà ïéîéì äèåðå éååéùäçöðì íéáäåàä)

(çåëéåá236 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J L(à ,ñòë)87 äìåâä øàá ;('ä øàá úìéçú)

הלל בית זכו מה ãöמפני 'îò ,íòåð éëøã J(ãåñ ô"ò)

כמותן הלכה לקבוע הלל בית זכו מה éðáמפני J Líéãñçäî ììäå ,úåøåáâäî åéä éàîùN J
øëùùé(à à÷ñô ,å øîàî ,ïåéñ)

הלל בית זכו מה æèמפני à÷ñô ,äìéì éñéñø ,ïäëä ÷åãö 'ø J

כמותן הלכה לקבוע הלל בית זכו מה úéáמפני åîë äëìää úà å÷ñôé àåáì ãéúòìN J
èé ÷øô øáãîá ,í"éáìîä J Léàîù(ú÷åç úùøô)åéä äæ ïéðòáù åðøîà øáëå ä"ã øåà äøåú

'îò ñôãðá ,ïéáåøéò ìò ,íéùãç íéãâî ;1308 'îò ,ñãøô 'ãäî ,ììä úéáå éàîù úéá íé÷ìåçî
äðJãð

הם ועלובין נוחין הלל øæåçבית àåä ïëìå ,úîàì ïååéëù åîöòá çåèá åððéà åéðò àåäù éîN J
,à"ãéç J Lúîàì òéâäì äëåæ àåä êë é"ò .åéìò íé÷ìåçä úøáñáå åúøáñá áåùå áåù ïééòîå

ïéòä úéàøî ò"ò ;íéðéò çúô

הם ועלובין נוחין הלל øøáìבית ,úéðøåúä úîàì òéâî íãàä ïéà òåãî úåáéñ ùåìù ùéN J
úåàøì ïëåî åðéàå ,åîöò úøáñ øúåéá ÷æçîå ïúåàâ àåäù éðôî åà LàN .÷ãåö íéããöä éðùî éî

ä äî ïéáäì ø÷åç åðéàå åãâðëù äæ úòãá ìæìæîù éðôî åà LáN íâô äáéðôî åà LâN åúøáñ àé
äðåùàøä äòéãäî òôùåî àåäù(æé ,çé éìùî J "åáéøá ïåùàøä ÷éãö")íâ äðîî âåñð åðéà øáëå

å÷éæçä àìå íéååðò åéä LàN .åìàä íéðéðòä úùìùá íéð÷åúî åéä ììä úéáå .äùãç äòéã òîùéùë
áåùå áåù ïééòì íéðëåî åéä LáN úåòèá úåãåäì íä íéðëåî àìà ,èìçäá íé÷ãåö íîöò íäù

("íéðåù" ïåùì)éùéìùä ìå÷ì÷äî ìöðäì éãë LâN åúøáñá íéðééòîå ,íäì ãâðúîù éî øîàù äîá
àåä äî òðëùì àáä ïåùàøä äéäé àåäù ,ãâðëù ãöä ìù àøáñá ïééòì íéîéã÷î à÷åã åéä

íéä ééà J Lïåëðä

הם ועלובין נוחין הלל íéøçàìבית åðåùìá "çð" àåäù éî ùé àìà ?ïåùìä ìôë òåãîN J
òãéåäé ïá J L"íéáåìò" íâ øîà ïëìå ,åáø÷á øòåá åáì ìáà

הם ועלובין נוחין הלל îòä÷,בית çúô ,ïåàâ éàçà 'øã úåúìàùì äìàù ÷îòä ,á"éöðä J
á ,â

הם ועלובין נוחין הלל øñåîבית úåçéù ,õéáìàåîù íééç 'ø J(àë ,á"ç)

עצמם לדברי שמאי בית דברי øñåîהקדימו úåçéù ,õéáìàåîù íééç 'ø J(âì ,á"ç)
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מגביהו הקב"ה עצמו, המשפיל âéשכל ,á àø÷éå ,äéøà øåâ ,ì"øäî J

ממנו בורחת גדולה הגדולה, אחר המחזיר וכל מגביהו; הקב"ה עצמו, המשפיל שכל
íéä ééà J Läôé ÷îåðîå éîéðô øåàéáN J(úåà÷ñô 'á)

ממנו בורחת גדולה גדולה, על המחזר 13כל 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(å ,äåðò)

השעה את הדוחק וכל וכו'; הגדולה על המחזר כל וכו'; עצמו המשפיל ùéNשכל J
à"ùøäî J Låîöòì ñçé ;úåéøáì ñçé ,ä"á÷äì ñçé :úå÷åìç 'â ïàë

השעה את הדוחק וכל וכו'; הגדולה על המחזר כל וכו'; עצמו המשפיל ùéNשכל J
íàå .åéøáçå åáøî ìåàùì ùééáúé àì ,åãåîéì úìéçúáå ãéîìú àåä íãàä øùàë :úå÷åìç 'â ïàë

åîöò ìéôùé(åéúå÷ôñ ìåàùì)åéìò ,äøåúá ìéâø øáë àåä ë"çà øùàëå .ä"á÷ä åúåà äéáâé ,
ï÷æ äéäé øáë øùàëå .äìåãâä øçà øæçé àìå ,"éáø" åäåàø÷éù éãë ïååëé àìå äîùì ãåîìì
àìà ,êëì íéøçà åúåà åðîéù äòùä úà ÷çåã àäé ìà ,äáéùéá íéøåòéù úúì êëì éåàøå ìéâøå

åäéìà ïéò J Lïéúîé

ממנו בורחת גדולה גדולה, על המחזר úàכל äéáâîä" íäéøáã åìéôëä ì"æçù íòèN J
äìôùäá øçåáä íãà äéäéù øùôà éë "äìåãâä øçà øæçîä ,åîöòéãëå åäéáâé 'ä ïë é"òùäëæé

Låðîî çøáú éë ,åæ äëøáì äëæé àì ùéàä åúåà .äìåãâä øçà øæçî åîöò äæá àåä éøäå ,ãåáëì
à"áèéøä íùá ,íéðéò çúô ,à"ãéç J

"ממנו" åøîàבורחת àìà ?"úçøåá äìåãâä" øîåì éã äéä éøä ?åæ äìî åôéñåä äî éðôîN J
"åðîî íéìèåð åãéáù äîå åì íéðúåð ïéà ù÷áîù äî ,åìù åðéàù äîá åéðéò ïúåðä ìë"è äèåñ)

(à"òíééçä øôñ ;íéðéò çúô ,à"ãéç J L"åðîî" çøáú ,ùéàä åúåà åéìà äëæ øáëù äî íâ ïëìå
(ì"øäî ìù åéçà ,íééç 'øì)á ÷øô óåñ ,äòåùéå äìåàâ øôñ

ממנו בורחת גדולה גדולה, על המחזר òéôùéכל 'äù äî ìë úåøîì ,ãåáë áäåàù éîN J
íéãáëîù äîë ,åéðò àåäù éî åìåî ."åðîî úçøåá" åìéàë åäæ .óñåð ãåáë ùøåã àåä ãåáë åì

ìåàù éøáã J Låéøçà "óãåø" ãåáëä åìéàë åéðéòáå ,ãåáëì éåàø åðéàù áùåç àåä åúåà

לו עומדת שעה השעה, מפני הנדחק וכל דוחקתו. שעה השעה, את הדוחק Jוכל
àîåçðú ;çñ÷ æîø ,úåîù ,éðåòîù èå÷ìé J Làø÷îäî êëì úåøå÷îN(øáàá 'öåä)à÷ñô ,àöéå 'ô

ä

הלל ובית שמאי בית נחלקו ומחצה שנים Jשתי Lïîæ ìù äæ êñ ì"æç åøîà òåãîN J
à"ãéçä íùá ,íéùãç íéãâî(íéðéò çúô)ì"øäî ;øåè ,èô 'îò ïåãðåì 'ãäî ,è äðùî á"ô úåáà ìò)

(ïéîé øåè 'ö 'îòå ,ìàîùòãéåäé ïá ;

שנברא לאדם לו נוח אומרים והללו נברא שלא לאדם לו נוח אומרים íãàìNהללו J
ïåéñð åì äéäéù éãë äìéçú äðååëá êë àøáð àåä .òø úåùòì äéèð åì ùéå ,áåè úåùòì äéèð ùé
åðà äîöòìùë òøì äéèðä íöò ìò ìáà .åúìòî àéä åæå ,úéùôåç äøéçáá ùîúùäì úåøùôàå

à"ò èñ ,á"ò çñ óã ,ç øòù ,úéùàøá úùøô ,÷çöé úãé÷ò J L"àøáð àìù åì çåð" íéøîåà
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שנברא לאדם לו נוח אומרים והללו נברא שלא לאדם לו נוח אומרים øåøéáNהללו J
íéùãç íéãâî J Làøáðù åì çåð øîåà íäî éîå ,àøáð àìù åì çåð øîåàä íäî éî

נברא שלא לאדם לו èëנוח ,ã íéø÷éò J

נברא שלא לאדם לו æòנוח 'îò à"ç ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J
àë óã íãøèùîà 'ãäî ;æîø à÷ñô(ãåã úéá)

נברא שלא לאדם לו Jנוח L"ãàî áåè äðäå" øîàð ììëä ìò ìáà ,èøôä ìò øîàð äæN J
30 'ã úåãâà ,ì"øäî

שנברא לאדם לו נוח אומרים והללו נברא שלא לאדם לו נוח אומרים ùéNהללו J
'ö 'îò ,ïåãðåì 'ãäî ,'è äðùî á"ô úåáà ìò ,ì"øäî J Läòøìå äáåèì ,íãàá úåðåù úåðéçá

ïéîé øåè

נברא שלא לאדם לו øúåéנוח ïäù äøåúá ùéù ïéåàìä éåáéø úîçî ãñôäì áåø÷ íãàä éëN J
ëî ìò à"ùøäî J Läùò úåöî ç"îøî.åøîàð úååöî â"éøú ä"ã á"ò âë úå

אחדים" "דברים בספרו וע"ע בדבריו. פקפק עקב, פרשת תחילת דוד", "ראש בספרו והחיד"א

תצג–תצד) עמ' ח"ב תשמ"ו, שנת יהדות, מד' כלה; לשבת כ"ו על(דרוש גם שכר מקבל עשה במצות שהרי

למעשה בנוסף המחשבה

נברא שלא לאדם לו ùáãנוח úåøòé J(æ"è ùøã óåñ ,æèù 'îò à"ç)

נברא שלא לאדם לו úàנוח íéé÷ì äëåæ äéä íà íãàì çåð øúåé .éðù ìåâìâ ìò øáåãîN J
à"øâ J Lïåùàøä ìåâìâá øáë åéìò ìèåîä(â ,ã äðåé)

נברא שלא לאדם לו à"ùøäîנוח éøáã éôì àìà ?"íãà" úìî åùéâãä òåãîN Jàøúá àáá)

(á"ò óåñ ãñ÷çåð àì ïàë íâ .ìåöéð ÷éãö íãà ìáà ,äøéáò øåäøäî ìåöéð åðéà "íãà" íúñù
,à"ãéç J Lïàë úåôñåúä éøáãì áåø÷ äæå .çåð ïë éàãå íé÷éãöì ìáà ,éììëä øåáéöäî "íãà"ì

íéðéò çúô

נברא שלא לאדם לו äàéøáäנוח íðîà àìà ?"ãàî áåè äðäå" äøåúá áåúë éøäå ò"öN J
,àñéì ã"áà ,á÷òé 'ø J Líéúîä úééçúì äëæé àì àîù íãàä óåâì àì ìáà ,äîùðì "ãàî äáåè"

á÷òéì úîà

נברא שלא לאדם לו éðòנוח úçðî J("øðì êåøò" øáçîî)úòî íðîà íàå ä"ã ,éãå÷ô úùøô ,
åðùã÷î úéá áøç(á øåè àî óã)

נברא שלא לאדם לו ìåàùנוח éøáã J

נברא שלא לאדם לו óàנוח åéúøöé åéúàøá éãåáëìå éîùá àø÷ðä ìë" áåúë ÷åñôáN J
ìò øáãä ïå÷éú àéä äéùò .äøåö ïéëäì àéä äøéöé .íìâ øîåç úðëä àéä äàéøá ."åéúéùò
äâéøãîî åîöò úà àéöåäìå ,äøéöé úâøãì åîöò úà àéáäì åéìòå íãàä úà àøá 'ä .åúåîéìù
,äìá÷äå áúëä J L"àøáðùî àøáð àìù íãàì åì çåð" ïë äùåò åðéà íàå .àøáð ìù äëåîð

37J38 'îò ,øöé øùà úëøá ,"äìéôú ïåéò" äìéôú øåãéñá
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שנברא לאדם לו נוח אומרים והללו נברא שלא לאדם לו נוח אומרים äáéñäNהללו J
ì÷ì÷úéù ãçô ùé ìáà "àôåñëã àîäð" ãéúòìù øëù àäé àìù éãë àéä äæä íìåòá íãà àøáðù
Läáø àéä àôåñëã àîäð ìù äùåáä éë ,åì çåð éë øåáñä ìáà .àøáð àìù åì çåð ïëì .àèçéå

úáèì ã"é ,úáù íåéì øåà ,úéùàøá úùøô ,íéøùéî ãéâî ,åøà÷ óñåé 'ø J

שנברא לאדם לו נוח אומרים והללו נברא שלא לאדם לו נוח אומרים éããöNהללו J
ïééòî ,íäøáàì ãñç ,éàìåæà íäøáà 'ø J Läæá ú÷åìçîä,ïéãîò á÷òé 'ø øåãéñ ;àë øäð ,ïåùàø

æè ùåøã óåñ ,à"ç ,ùáã úåøòé ;'ë 'îò óåñ ,ìåëùà 'ãäî ,äîã÷ä("íéùãç íéãâî" é"ò úåøå÷îä)

שנברא לאדם לו נוח אומרים והללו נברא שלא לאדם לו נוח אומרים åøåàéáNהללו J
éãëå ÷éãöì úååö íìåòá íéùðàä øàù ìë åàøáð ,íéòøæì äîã÷ä úåéðùîä ùåøéôá í"áîø éôìù
åãâð ïòåèä ìáà .íäéãé ìò ì÷ì÷úîå íäî ãîåì àåä éë åàøáðù åì çåð àì ìáà ,åéëøö ïéëäì
"ïåøçà ìàåîù úéá" J Lìåãâ øëù ìá÷î ,íäî ãîåì åðéàå åîöò úà äôåë ÷éãöäù é"ò éë øåáñ

(á"ò çì óã ,òøåöî úùøô ,ãìôð÷ìàô ù"ø)å"ñ÷ú úðùá äðåùàøì ñôãð øôñäøöåà"á àöîðå)

("äîëçä

שנברא לאדם לו נוח אומרים והללו נברא שלא לאדם לו נוח אומרים åäéìàהללו ïéò J

במעשיוועכשיו יפשפש äéçîשנברא ä"á÷ä éë ïéîàîä íãàä àìà ?"åéùëò" ïåùì åäîN J
,íé÷çîð íéîãå÷ä åéàèç ìëå äáåùúá áåùì ìåëé ,íãàä úåàéöî ùãçîå ,òâøå òâø ìëá åúåà

äáåùú àìà 'äúòå' ïéà" ì"æç åøîà ïëìå .àåä "øçà" éøä éë(å ,àë äáø úéùàøá)"åéùëò" çëá .
åøåàéá óåñ ,íéøáã øôñ óåñ ,éåì úùåã÷ ,áå'öéãøáî ÷çöé éåì 'ø ø"åîãà J Làøáðù åì çåð äéäé

íéùãç íéãâî ;"íã÷ë åðéîé ùãç ,äáåùðå 'ä åðáéùä" ÷åñô ,äëéàì

במעשיו ימשמש במעשיו, Jיפשפש L?ùåîùî ïåùìì ùåôùô ïåùì ïéá ìãáää äîN J
'â ÷øô ,íéøùé úìéñî

במעשיו ימשמש במעשיו, éðòיפשפש úçðî J("øðì êåøò" øáçîî)íàå ä"ã ,éãå÷ô úùøô ,
åðùã÷î úéá áøç úòî íðîà(á øåè àî óã)

במעשיו ימשמש במעשיו, êéøöיפשפש åà ,äùòîä ìòô íà ÷åãáé íà íäéðéá ìãáääN J
äåöî íùì ïååéë íà ÷åãáì íâ(ùåîùî)åäéìà ïéò J L

במעשיו יפשפש שנברא äîועכשיו íåùî ,àøáðù íãàì åì çåð àìù ïåëð äéä åìéà ò"öN J
éåàø äéäé øáã ìù åôåñáå ,äáåùú é"ò ïå÷éú ïôåà ùéù çøëäá àìà ?åúåà àøá 'ä úàæ ìëá

ìåàù éøáã J Läáåùúá áåùì åéìòù äéàø àôåâ äæî àøáðù "åéùëò" ïëì .áåèå

במעשיו ימשמש במעשיו, úåëéøöיפשפש úååöî íà úåòéãä é÷åìéç éôì íä úåòéãä 'áN J
äðååë éìá íâ ïîéé÷ì øùôà åà äðååë(á"ò çë äðùä ùàø)ùåôùôá éã ,äðååëì úåëéøö ïéà íà .

,äðååë úåëéøö úååöî íà ìáà .äðååë éìá íâ íéé÷ úååöîä éøä éë ,úåøéáò íãàä äùò àîù
åäéìà ïéò J Lùîùîé ïëì ,äåöîä ïäá íéé÷ àì äùòù äùò úååöî íâù øùôà

במעשיו ימשמש במעשיו, â"é;יפשפש òè÷ ,140 íéøîàî éèå÷ì ,÷åãö 'ø J,äëøá øä 'ãäî)

(89 'îò
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Eãé óã

שלמה שעשה çøים 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,ïäëä ÷åãö 'ø J

Eæé óã

נקברים שם שנהרגין ובמקום הרשות, למלחמת היוצאת íéëìîמחנה 'ìä í"áîø ò"òN J
L"íéãåøè íäù ïåéë ,íîöò úúéî åúî åìéôà" íù æ"áãøä áúëå ,áé ,å

שב'אל'? לאו על לוקין èé,וכי àø÷éå ,"äìá÷äå áúëä" J L'àì' ïî ùìç àåä 'ìà' éåèéáN J
ã

שמו"א עיין המלקט: כג)אמר אלף(כ, סי' פרמא, כת"י חסידים, ספר עיין הכהן. עלי נענש ולכן

תת"מ

שב'אל'? לאו על לוקין èוכי ,áé úåîù ,äîëç êùî J

שב'אל'? לאו על לוקין ã'וכי à÷ñô à"ò ä"ñ ïéøãäðñì ,íéä úåéìâøî J

Eçé óã

פרצופים âòùדו øîàî ,íéøôà úåììåò J

פרצופים äøéöéדו àãç øáñ øî ä"ã à"ò 'ç úåáåúë ìò à"ùøäî J

פרצופים íééçäדו øåà J(çé ,á úéùàøá)

פרצופים íééçדו úøåú J

פרצופים ìùîáדו ì"æç åùéáìäù úéùôåç äøéçá ïéðòá ìåãâ ãåîéì ,ãåñ ô"ò øåàéáN J
à"øâä éèå÷éì ,à"øâ J Låøîàù(26 'îò ,è"îøú ,àùøå)

פרצופים óåöøôדו øîàã ïàîì àîìùá ä"ã åäéðá J Líéùàø 'á íò ãìåðä ïéðòá äøé÷çN J

לפורענות וקדם בראשית, למעשה åðéðéòאחור øàä ,èåø åäéìà áøä J(úåëøá ìò)âðù óã
éáö úåøáã ,ùéôñééå éáö áøä ;ñôãðá(ïéáåøéò ìò)ñôãðá åô óã

מיוצרי לי אוי מיצרי, לי éìאוי éåà ,éøöåéî éì éåà êôéäì àñøéâä à"ò àñ úåëøáá ìáàN J
àøåá åðùéðòéù äîî àåä éúéîàä øòöä éë ,ø÷éòä úà íéã÷î íù éë êëì øáñääN J éøöéî
"éøöéî éì éåà" äæä íìåòá ,íéðîæ øãñ éôì ïã ïàë ìáà .éòøà àåä øöéä úîçìîî øòöäå ,íìåò

è÷ìîä ì"ð J L"éøöåéî éì éåà" ìù áìù òéâé íãàä úúéî éøçàå

שנים לברוא במחשבה עלה ñבתחילה 'éñ à"ç à"áùø ú"åù J

הראשון לאדם והביאה לחוה הקב"ה שקלעה ìëמלמד øåáéç ïéðò ìò ìùî àåäN J
úåëøá úåãâàì øåàéá ,à"øâ J Läúéðáú úåîéìùá äúåà àéáäì éãë ,äéúåâøãî(ñôãðá 80 óã);

(à"ò æî óã àîåé ìò "òãéåäé ïá" ïééò ,äùàä úåøòù úòéì÷ êøåö ìù ãåñ íòèå)
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הראשון לאדם והביאה לחוה הקב"ה שקילעה ùéåמלמד ,áåè øáã äìù úåøòùá ùéN J
äì éôåé ïä ãçà ãöî .òø øáã ïäá(à ,ã íéøéùä øéù ,"íéæòä øãòë êøòù")ùé éðù ãöî ìáà

î ïë .ìåùëî ååäé ìáì íîöîöìäáåèì ïôåà úàæá ùé äùàá ùéù úåðù÷ò úãïòîì ù÷òúúùë)

(äáåè äøèîåäéìà ïéò J Lìîñ ïàë úåùîùî úåøòùäå .òøì äæá ùéå

הראשון לאדם והביאה לחוה הקב"ה שקילעה ïéðááùמלמד äæá äøåä ä"á÷äN J
úåéùôð úåðåëú êëì úååìúäì êéøö íà éë ,íééçøëää íéëøöä ÷åôéñá éã àì úéùåðàä äçôùîä
ïéò J Lúåãîä úåîîåøå ùôðä úåðåøùë åçúôúé íäîù ,úøàôúäå éôåéä éùâøë ,íééðçåø íéâåðéòå

çö÷ à÷ñô è ÷øô úåëøá ,äéà

ליופי אלא אשה אין חייא: ר' תני והרי המלקט: ע"ב)אמר נט (כתובות

אוצר כבניין לחוה הקב"ה שבנאה úéáמלמד ììç" ùøéô ,äèîìî äáçø ä"ã é"ùøN J
íçø úéá äéä àì äøùì éøä "íééç úøåú" óéñåä äæ ìò ."íçøä("ãìå úéá" ,á"ò ãñ úåîáé)ïëìå .

"äðîî äðáà éìåà" äøîà íäøáàì øâä úà äðúðùë(á ,æè úéùàøá)óåâä ïéðáì äëæú øîåìë
íééç úøåú J Løöåà úéáë äéäéù

Eá"ò çé óã

הראשון לאדם שושבינות עשה שהקב"ה ñòúäìå÷מלמד åçîùì åðåúéçá ìãúùðù"N J
é"ùø J L"äôåç úãåòñ éëøöá

בלבד. לחופה ליווי ענין הוא וחשבו "שושבין" המלה משמעות הבינו לא בימינו המלקט: אמר

מוז בתלמוד מקומות עשר לחתןובעוד ששולחים מזונות מיני והוא "שושבינות" כרת

בדרך אשתו אחורי אדם יהלך åúùàלא àéä åìéôàå ä"ã à"ò àñ úåëøá à"ùøäî ïééò J

אשתו היא ואפילו בדרך אשה אחורי אדם יהלך åùá÷לא êìäîä ìëå" :í"áîø ïåùìN J
äæ éøä äùà éøçàéì÷î"õøàä íò(á"ëä à"ëô ,äàéá éøåñéà 'ìä)øå÷î í"áîø äàø ïééðî ò"öå

ïéùåãé÷áå ?õøàä íò éì÷î àìà ,õøàä íò íúñ àì àåäù(à"ò àô)äãåäé áøå áø éë àáåä
,íðäéâ éðôìî êìâø íøä äãåäé áøì áø åì øîà :êøãá íäéðôì úëìåää äùà äúéäå ,êøãá åëìä

L"äðîã÷ðù úëìì øäî" :é"ùø ùøôîå

אשתו היא ואפילו בדרך אשה אחורי אדם יהלך øæòäלא ïáà ò"åùáN J(àë 'éñ)áúë
"áèéä øàá"(á ÷"ñ)àéáä "íé÷ñåôä øöåà"áå .äéúåîà 'ã êåú ÷ø àåä øåñéàä é"àøäî úòãìù

Läéúåòåðúáå äëåìéäá øéëîù ìë øåñéàä æ"áãø úòãìå ;àøîâäî úåéàø äæì

היה הארץ עם íàèùøáìäמנוח äãåäé ìàéúå÷é 'ø ø"åîãà J(æðàö)÷ìç ,áéöé éøáã ú"åù ,
èì äáåùú ,éùîç

אשה אחורי ולא ארי 36אחורי íééç êøã ,ì"øäî J(äçéù äáøú ìà ,à"ô)

ולילין ושדין רוחין Jהוליד Lïéìéìå ïéãù ,ïéçåøì íéîåã íäå íé÷éæîä íãà éðá øîåìëN J
æ ,à íéëåáð äøåî
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ולילין ושדין רוחין ãø"÷הוליד J(â ,ä úéùàøá)

ולילין ושדין רוחין ñòëåהוליד äåàú øîåìëN Jäîëç êùî J Líéáæåë úåðåéîãå äîé÷ð
(æ ,áé úéùàøá)

ולילין ושדין רוחין ì"ðäהוליד í"áîø ùåøéôì êîñ àéáäì øùôàN J(íéëåáð äøåî)øåãá éë
úåúéë ùìùì å÷ìçð ë"â äâìôä(à"ò è÷ ïéøãäðñ)åùòð äîçìî äùòðå òé÷øì äìòð äøîàù åæ .

ïéçåøå ïéìéì ,íéôå÷(íéòùøäå íé÷éæîä íä åìà øîåìë)ç ÷"ñ â ,ä úéùàøá ,äîéîú äøåú J L

שנה, ק"ל בתענית ישב מיתה עליו שנקנסה שראה כיון היה. גדול חסיד הראשון אדם
שנה ק"ל בשרו על תאנים זרזי והעלה שנה, ק"ל האשה מן ãçåéîופירש úéðòúäN J

íéðàú éæøæ ;äéøçà êùîðù äî ìò äáåùú äùàäî ùøéô ;ìùëð àåä åá ìëùä àèç ìò äáåùúì
åò óã ,'è øòù ,úéùàøá ,÷çöé úãé÷ò J Läìøòá êùåî äéäù ,åìù øùáä éøçà êùîðù ìò

à"ò

שנה ושלשים úéðòúá;מאה áùé ä"ã åäéðá J Líéîòô 'â øëæåä äæù íòèN J

שנה ושלשים éæøæמאה éðôî åôåâ øòöå ;åúùàî äùéøô ;úéðòúä :åì åéä øòö éðéî 'âN J
òãéåäé ïá J Låøùá ìò äìòäù íéðàú

שנה ושלשים åìמאה óéèäù øñåîä éðôî ,äðù ì"÷ øåáòë à÷åã åúåùéøô ÷éñôäù íòèN J
êîì æà(ã ,âë äáø úéùàøá ùøãî)åäéìà ïéò J L

היה גדול חסיד הראשון øôåëåאדם é÷åãö äéä ïåùàøä íãàù á"ò çì ïéøãäðñ ïî ò"öN J
øùéä øåà J Lø÷éòá(ùðåòä éøçà øáåãî ïàëå ,àèçä éðôì øáåãî íù éë :÷éúòîä ì"ðå)

תאנים זרזי åìòäהעלו ä"ã ,çé ïéáåøéò ìò íééç úøåú J Léåðéòå øòö ìåáñì éãë åøùá ìòN J
åð÷úð åá ,åì÷ì÷ù øáãá ä"ã á"ò ò ïéøãäðñáå ;íéðàú éøéæøæ

תאנים זרזי äúéäהעלה äðàú øîàã ïàîì ,úòãä õòî äìéëà àèç ï÷úì äæá ïåéëN Júåëøá)

(à"ò îòãéåäé ïá J L

בפניו אומרים אדם של שבחו מקצת 191אומרים 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(à"ô äçëåú)

לפני צדיק ראיתי אותך "כי דכתיב בפניו אומרים אדם של שבחו מקצת בדוראומרים
א)"הזה ז, íéä(בראשית ééà J Làø÷ã àôéñ íâ ïàë ì"æç åàéáä äî éðôîN J

זית éúåðåæîעלה åéäé ä"ã á"ò ç÷ ïéøãäðñ ìò à"ùøäî J

זית à"éעלה ùåøã ,ïåéöì ùøåã ,äãåäéá òãåð J

בידך ומסורין כזית מרורין òãéåäéמזונותי ïá J

זית àñéì,עלה ã"áà ,á÷òé 'ø J Läúåâäðúä ïî íéãîåì àìà ,äøáéã àì äðåéäù àåä èåùôN J
àá÷òéì úî

יונה è"ëôאמרה ãåîìúä àåáî ,úåéç õ"øäî J
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יונה ùéåאמרה ."äøéù é÷øô" ïéðòì ì"æéøà áúëù åîë ,úåôåòä ìò äðåîîä øùì íúðååëN J
äðåé äøîà ä"ã åäéðá J Läøîà äðåéä åìéàë äìëùäå øñåî øáã åæðâ ì"æçù íéùøôî

אלהי איה אמר "ולא שנאמר נחרב אינו שוב בלילה תורה דברי בו שנשמעין בית כל
בלילה" זמירות הנותן י)עושי לה, Lé"ùøë(איוב àìãå ,÷åñôäî äùøãá úåòîùî ùåãéçN J

íéä ééà J

עושי" אלוהי איה אמר י)"ולא לה, åéìò.(איוב äù÷ä à"áèéøå .é"ùø ùåøéô àøîâá ïééòN J
,æ"ðùú úðù 'ãäî ,"úåøîàî äøùò íåìùú"á ,úåçåìä éøáù øôñ ,åðàôî ò"îø ïéðòä øàéáå

L"åäéðá" øåàéá ïééò ãåò .åòú 'îò

בלילה" זמירות "úåøéîæ"?"הנותן äøåú éøáãì àø÷ù ìò ùðòð ãåã éøä ò"öN J(à"ò äì äèåñ)

à"ùøäî J Lúåøéîæë íø ìå÷á åãåîéì òéîùîù íúðååë ïàë àìà

אותיות בב' שישתמש לעולם דיו המקדש בית שחרב åðáø(י"ה)מיום Jééçá,â úåîù)

(åè

אותיות בב' שישתמש לעולם דיו המקדש בית שחרב íìåò(י"ה)מיום úåáéúð ,ì"øäî J
,28 'á(â ,'ä úàøé)

אותיות בב' שישתמש לעולם דיו המקדש בית שחרב íééç(י"ה)מיום úøåú J

אותיות בב' שישתמש לעולם דיו המקדש בית שחרב úåéúåà(י"ה)מיום 'ã ïá íùN J
,çìùá úùøô ,÷çöé úãé÷ò J Líéøúñð íéñð ìò úåéúåà 'á ïá íùå .íéåìâ íéñð ìò äøåî àåä

íéä ééà ;ïåùàøä ÷øôä ä"ã ,äñ óã ,'î øòù

אותיות בב' שישתמש לעולם דיו המקדש בית שחרב úåà(י"ה)מיום ìë úìîñî äîN J
åäéðá J L?åìà úåéúåà 'á à÷åã äîìå ,"äåäé" íùäî

אותיות בב' שישתמש לעולם דיו המקדש בית שחרב äéãáåò(י"ה)מיום 'ø ïåàâä J
ìàøùé øåàî ,óñåé

שכניה נתברכו שומרון נתקללה שכניה, נתקללו בבל çðנתקללה úåëøá ìò à"ùøäî J
à"ò

Eèé óã

ודם בשר מדת הקב"ה כמדת éøçàשלא åðîî òøôäì ìåëé êìîä ïéà íãå øùá ìöà éëN J
à"ùøäî J Lúåîä øçàù ïéãäî ãçôì íãàì åì ùé ä"á÷ä ìöà ìáà ,åúåî

ודם בשר מדת הקב"ה כמדת íéðåãéðä,שלא ïéá àåä åàéáä ì"æçù ìãáää éøäå ò"öN J
øåàéú ïàë ïéà ìáà .äéîåãá ÷úåù 'ä é"ò ïåãéðäå ,åéèôåù óãâî íãå øùá èôåù é"ò ïåãéðäù
ä"á÷ä é"ò àáä ùðåò ìöà ì"éå ?"ä"á÷ä ìù åúãî" øàáì åàá äæ ìò éøäå ,'ä ìù åúãî ìù
è÷ìîä ì"ð J Lä"á÷ä ìù åúãîá éåìú ÷åìéçä ïëì .óãâî åðéà ïëìå ,÷ãöá åùðåòù ïåãéðä òãåé

("éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî "íééðéòì äåàú" øôñ ìù ,úøçà äáåùú ïééòå)
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מתחי קרבןאדם הקריב כאילו תהלה, ואומר משבח ושותק, למקום הריגה àéáîäNיב J
åéìò äñç äøåúäù àìà çáæîä ìò óøùäì éåàø äéä åîöò àåäù åîöòá úåîãì êéøö ïáø÷

à"ùøäî J Låéúçú äîäá àéáäì

קרבן הקריב כאילו לו דומה אלא עוד éãëולא úàæ ïéà íãå øùá èôåù é"ò ùðòðä éëN J
ùéâøî ùðòðä ïéà ïëìå .åìàë íéòø íéùðàî íéàåøáä úà ìéöäì àìà ,åúåà ï÷úì åà åúåà øäèì
çøåà J L"ïáø÷" åäæå ,åîöò åúáåèì àéä ùðåòäù òãåé 'ä é"ò ùðòðä ìáà .åîöòì "ïå÷éú"

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,íéøùé

זכית" יפה דנת, "יפה שיתין, של כמעיין דמעות ומורידין שבוכין הבכא, ïëìåNעמק J
íéøîåàå ïéãä úà íäéìò íé÷éãöî íäå .çáæîä ìò íéëñðë íä éøä ,åéëáá êôåù íãàäù úåòîãä

à"ùøäî J L"úîàä ïééã êåøá"

דמעות 37מורידים ìàøùé çöð ,ì"øäî J(ä ÷øô)

דמעות íééçמורידים úøåú J

חייבת יפה זכית, יפה דנת, יפה דמעות, ä"ãמורידים òãéåäé ïá J Líéìîä ìôë ò"öN J
úðã äôé

גיהנם של פתחו על éøéàîäרשעים J Läáåùúá íéøæåç íðéà íúåî íåé ãòù ì"æç úðåëN J

גיהנם של פתחו על ìàרשעים íðäéâäî íéàöåé ,"íéùðàä éøâôá åàøå åàöéå" áåúë éëN J
à"ùøäî J Lçúôä

בתשובה חוזרים אינם גיהנם של פתחו על ùøåôîùרשעים åîë ,ò"äåà éòùåôá øáåãîN J
úåëøá ,éîìùåøéá àåä ïëå J L"í"åëò éòùåôá àä ,ìàøùé éòùåôá àä ,àéù÷ àì" ïàë àøîâá

äìëã àøâà ;ä ÷øô óåñ ,ìàøùé çöð ,ì"øäî ;à"ä úìéçú ä"ô("øëùùé éðá" øáçîî)úùøô óåñ
÷éãö éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø ;éãå÷ô('á ,÷ìá 162 ã"ç)éë òãåð ìáà ä"ã 56 'îò ,ïéáùä úð÷ú ;

úåáàä íéøøáî íéðáä(73 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

חדשים" "מגדים בנדפס)ובספר צו עמ' רשעים(עירובין, על זו גמרא שפירשו מאחרונים קבוצה הביא

מהרש"א דברי בענין להלן הערה ועיין כנ"ל. עליהם ותמה מישראל,

בתשובה חוזרים אינם גיהנם של פתחו על äðùäרשעים ùàø úëñîáN J(à"ò æé)åøîà
J L'åëå íéøñåîäå íéðéîä åîë á"äåòì ÷ìç íäì ïéàù íéøåîâä ìàøùé éòùåô ìò äæ ÷åñô

à"ùøäî

רמב"ם שכתב כמו כגויים דינם גמורים, פושעים שהם כיון כי קושיא, כאן ואין המעתיק: (הערת

יא) פרק סוף עדות, בהל'

ש אור אין ישראל כרימוןפושעי מצות מלאים שהם וכו' בהם שולטת גיהנם åîëNל J
íéòùåôä ìù íäéúååöî êë ,ùàá ÷æðé àìù åéúçúù õòä ìò ïéâä øðéã éáåòë áäæä éåôéö çáæîá

øðéã éáåòë ä"ã à"ò æë äâéâç ìò à"ùøäî J Líäéìò íéðéâî

ישראל 324פושעי íééç êøã ,ì"øäî J(ìàøùé úà úåëæì äöø ,'å óåñ)
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ישראל ñôãðáפושעי â÷Já÷ 'îò ,íéùãç íéãâî J Lïàë øáåãî ìàøùé éòùåô âåñ äæéà ìòN J

בהן שולטת גיהנם של אור ïéåëðאין íúö÷å ,àîìòá àúåúòéáì íúö÷ .íðäéâì ïéãøåé ìëäN J
à ÷øô ä ÷ìçå ;åè ÷øô â"ç ,ïéã øå÷ç ,úåøîàî 'é ,åðàôî ò"îø J Lãéúòì åð÷åúé éë ,íéìë íðéàå)

בהן שולטת גיהנם של אור éëøãîאין íéùøåôä ,ñéòëäì íéðååëúîä íúåà äæ ììëá ïéàN J
ã ÷øô ä ÷ìç ,ïéã øå÷ç ,åðàôî ò"îø J Läáåùúá åøæç ïë íà àìà .íéúéñîä åà ,øåáéö

בהן שולטת גיהנם של אור אין ישראל Lïäáפושעי åìöòúä àìà ,úååöîä åîéé÷ù åìàN J
â à÷ñô à"ò àé÷ óã ïéøãäðñ ,íéä úåéìâøî J("ìàåîù íå÷î" íùá)

מצוות מלאים שבך ריקנים אפילו ריקתך, אלא רקתך תקרי úîàáאל àøå÷ J,ïéáåøéò)

('à à÷ñô

כרימון מצוות מלאים שבך âéריקנין ,ã íéøéùä øéù ,äøåú ìù äðø ,á"éöðä J

כרימון מצוות מלאים שבך úååöîריקנין íéàìî àìà ?íé÷éø íä ãöéë ,íéàìî íà ò"öN J
äâéâç óåñ ,åäéðá J Lìòåôá íé÷éø ìáà ,ïúåùòì äáùçîá

כרימון מצות מלאים שבך ïåòîù,ריקנין ïá ãåã 'ø ïåàâä J Làéøáèå ú÷ø à÷åã äîìN J
à"ôø 'éñ ,øöçä øòù

בגיהנם שעתא ההיא דמחייבי ההוא הבכא" בעמק "עוברי דכתיב הא éøäאלא ò"öN J
ïéøãäðñá øîà ùé÷ì ùéø(à"ò æì)J Låæ äøéúñ ìò íéöåøéúå ?íäá úèìåù íðäéâ ìù ùà ïéàù

íéùãç íéãâî ;äéâéâç úëñî óåñ ,ìåàù éøáã ;ãì÷ 'éñ à"ç äàúéìú ,áéùîå ìàåù ú"åù

ואתי בגיהנם שעתא ההיא דמחייבי ההוא הבכא" בעמק "עוברי דכתיב הא אלא
להו ומסיק אבינו íééçאברהם úøåú J

עכו"ם בת על שבא מישראל בר להו, ומקבל להו ומסיק אבינו אברהם äîìNואתי J
,à"ãéç J Léãåäé àåäùå ìåîéðù åîöò ìò øòèöî äéåâ íò âååãæäì äöåøä éë ?åúåà ìéöî åððéà

íéðéò çúô

אברהם עכו"םאבינוואתי בת על שבא מישראל בר להו, ומקבל להו àåäNומסיק J
,ìåàù éøáã J Låäìòî åðéà íäøáà êëìå ,åì áåè äéä éåâ äéä íà éë åúòãáå ,éåâì úåîãéäì äöåø

à"î óã ä"ã ñôãðá à"ò áì÷ óã ,øôñä óåñáù íéèå÷éì(äèåñ úëñî)äôåðç åá ùéù íãà ìë

ל כי "אבינו", אברהם מלת חז"ל כאן הוסיפו ולכן המלקט: אביו)(אמר איננו זה בוגד איש

להו ומסיק אבינו אברהם ואתי בגיהנם שעתא ההיא íéòùøדמחייבי éë òîùî ïàëN J
íùî íúåà äìòî íäøáàù àìà ,íðäéâá íéìôåð åìà("åäì ÷éñî")íéùøãîá ìáà .äáø úåîù)

('ë à÷ñô ,êì êì ,àîåçðú ;ã ,èéãåã áøä J Läæì áåùééäå ?ììë íðäéâì ñðëð åðéà ìåîéðäù òîùî
ñôãðá âéø óã ,á"ò àî ïéáåøéò ìò ,íéùãç íéãâî ,ñééåå ìàåé
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לגיהנם פתחים íìåòáùג' ìëù ãåñéá íéøôåëä ãâð 'àå ,'ä úçâùäá íéøôåëä ãâð ãçàäN J
181 íùä úåøåáâ ,ì"øäî J Läàåáðáå äøåúá íéøôåëä ãâð 'àå ,ä"á÷ä ìù åðåöøá éåìú÷øô)

(æî

לגיהנם פתחים éîìג' íéä ìù äæå .øáãîá çø÷ åîë ,ú÷åìçî éìòáì æîø àåä øáãîáù äæN J
çöî úåæòå àôöåç ãâð íéìùåøéá äæå .íéä ìà çøáù äðåé åîë ,çéëåî åðéàå íòì çéëåäì éåàøù

"ãáëðá äì÷ðå ï÷æá øòðä åáäøé" íéìùåøéá äéäù åîë(ä ,â äéòùé),àñéì ã"áà ,á÷òé 'ø J L
á÷òéì úîà

לגיהנם פתחים Jג' Läåàâ ìò 'à ãåòå ,äåàú éàèç ìò 'à ãåòå ,øåáéãä éàèç ãâð ãçàäN J
åäéðá

לגיהנם פתחים éèå÷ìג' øúá éèå÷ì J

מביניהם עשן ועולה הנם, בן בגי יש תמרות åìàב' øåáò àåä íðäéâäù æîø ïàë ùéN J
à"ùøäî J Lúåøîú 'á ìù äùáåãë æ"äåò éâåðòúå úå÷éúî éøçà íéëìåäù

לגיהנם יש שמות 124ז' 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(á ÷øô óåñ ,øöéä çë)

לגיהנם יש שמות í"öùז' ìù úåìæîä éôì åà ,úéùàøá éîé úòáù ìù úåðåëúä éôì íäN J
"íëéúåàèç ìò òáù íëúà äøñéì éúôñéå" áåúë ïëìå .ì"ëðç(çé ,åë àø÷éå)à"ùøäî J L

לגיהנם יש שמות íééçז' çåø J

תחתית ארץ צלמות, היון, טיט שאון, בור שחת, באר גיהנם, íðäéâáשאול, øåãî ìëN J
íéä ééà J Líãà éðáì äúôîä ,äðåù òøä øöé ìåî àåä

לגיהנם יש שמות íé,ז' åîë úåîù ãåò ùé ì"æç éøáãá ìáà ,àø÷îá íéøëæåîä íä åìàN J
íéùãç íéãâî J Líéàôø

הנם עסקי על לה יורד שהכל é"ùøגיהנם, J Lúåéøòá íéìùëðù åðéðòN Jïåéìâ ïëå à"ùøäî)

(.äò óã àîåéá àøîâäî äæì ïéëåîéñ åàéáä øâéà àáé÷ò éáøì ñ"ùä

הנם עסקי על לה יורד שהכל ì"æçגיהנם, éøäù ,ì"ðä é"ùø ìù åùåøéô ìò úåù÷äì ùéN J
á íìåëå ,úåéøòá èåòéî ,ìæâá áåø" åøîàà)(÷á"òøä ïåùì(à"ò äñ÷ àøúá àáá)ùøôð ïàë ãöéëå .

éúîð" åîë ,øåáéãä àåä "íðä" äìîä ùåøéô àîù àìà ?úåéøò àèçá àåä íðäéâì íéãøåéä ìëù
"åì(á"ò ò ïéìåç)"íðä" ìù 'ä úåàå .òøä ïåùì åîë íéøåñà íéøåáéã éðôî íðäéâì íéãøåé øîåìë

"íéùãç íéãâî" åéìò áéùäù äî ïééò ;íéä ééà J Läòéãéä à"ä àéä

הנם עסקי על לה יורד שהכל "חנם")גיהנם, הגירסא יעקב: úåéúà(עין éôåìéç åùøãN J
251 'îò ,à óéòñ å ÷øô à"ç ,êåøá øå÷î J LçJä

תפתה" מאתמול ערוך לג)"כי ל, ביצרו(שעיה המתפתה כל ,èì íéøãð ìò à"ùøäî J
á"ò

פתחו שאן בית הוא, ישראל בארץ íéùãçאם íéãâî J
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Eàë óã

מאד" מצותך צו)"רחבה קיט, éñ'(תהלים à"ç à"áùø ú"åù J Läøåúä úåðåôöì äðåëäN J
ñôãðá áé÷ 'îò ,"íéùãç íéãâî" ïééò ;ä"ä à"ô äøåú ãåîìú 'ìä ,àéðúä ìòá áøä ò"åù ;ãö

מצ מאד""רחבה צו)ותך קיט, æë(תהלים ,ãì úåîù ,äéøà øåâ ,ì"øäî J

מאד" מצותך צו)"רחבה קיט, úåàøì(תהלים óéñåä áåéà ,äëøåà úà àìà äàø àì ãåãN J
ìëù ,ùåøã ,èùô :íéðô 'ã äøåúá ùé éë .øåçàå íéðô äúåà äàø ìà÷æçé ,äáçåø úàäùòî)

(úéùàøáãåñå ,(äáëøî äùòî)åìàùù úåìàù á"é á"ò èñ óã äãð ìò à"ùøäî ò"òå .à"ùøäî J L
òùåäé 'ø úà àéøãðñëìà éùðà

והי" והגה י)"קנים ב, ä"ã(יחזקאל åäéðá J Lùðåòå øëù ìò íéáñåî åìà íéåèéá ãöéëN J
úåà÷ñô 'á ,íéðé÷

רשעים של פורענותן היא זו והי וכו'. צדיקים של שכרן מתן זו òåãîוהגה øåàéáN J
äâäå ä"ãå ;úåðòøåô åìà íéðé÷ ä"ã ,íéä ééà J Líé÷éãöì éäå ,íéòùøì äâä ,êôéäì ùåøãð àì

íé÷éãö ìù ïøëù ïúî åæ

עפה" ב)"מגילה ה, áøò,(זכריה óã á"ç ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J
:åô÷ óã íãøèùîà 'ãäî ;âë÷ à÷ñô(úåòåáù)

בתורה ומאתים אלפים מג' ÷íéã,א' äðåôä øòù ,íéøòùå úåîã÷ä ,äîìçàå åáù íùì J
à"ô

ה'" היכל לפני מועדים תאנים דודאי שני א)"והנה כד, ïëå(ירמיה ,"íéàãåã" øåàéáN J
íéä ééà J Lúéùôåç äøéçá éôì ìëäå ,øîåçä ìò ùôðä úåøáâúä ïéðòì "íéãòåî"

וכו' טובות תאנים אחד הדוד וכו'. ה' היכל לפני מועדים תאנים דודאי שני "והנה
מרוע" תאכלנה לא אשר מאד רעות תאנים האחד א–ב)והדור כד, רשעים(ירמיה אלו

ריח" נתנו "הדודאים לומר תלמוד סיכויים? ובטל סברם אבד תאמר ושמא גמורים.
יד) ז, השירים ריח(שיר שיתנו עתידים ואלו ìåôéאלו àìù íéìùëð ÷æçì éãë êë åùøãN J

ïéà éë áåùçì íäéìò íáìJ Làèçá ÷åîò ÷åîò äàìä åçãéé äæ é"òå .äîå÷úå äå÷ú ãåò íäì
346 'îò "øçáé øùà éî éë" ÷åñô ìò ,ã ,è úìä÷ ,äëøá úôñåú

רמב"ם פירוש זה בענין עיין המלקט: ב)נ"ל פרק עצמך"(אבות, בפני רשע תהי "ואל המשנה על

Eá"ò àë óã

ריח שיתנו עתידין ואלו אלו סיכויים? ובטל סברם אבד תאמר íúðáäשמא øîåìëN J
åäéðá J Läøåú éøáãá

ריח" נתנו יד)"הדודאים ז, השירים ñôãð(שיר 194 ìåãâä úáùì äùøã úìéçú ,ì"øäî J
"çñô ìù äãâä" éøçà
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ריח" נתנו יד)"הדודאים ז, השירים חטא(שיר טעם טעמו שלא ישראל בחורי Jאלו
íéáåùç íäå íøöé úà íéùáåëä íéøåçáä åìà ìò äøåî çéøäå .íé÷çøîì óãåð àåäù çéøä ïéðò

128 á"ç íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Líìåòá òãåð íúåàéöîå ,úøàôú éìòáå(â ÷øô ,øöéä çë áéúð)

ריח" נתנו øîàú"הדודאים àîù ä"ã äéðá J

ריח" נתנו éãö÷"הדודאים éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J(à"ë äëåðç 173 à"ç ,ã"é äëåðç 162 à"ç)

ריח" נתנו יד)"הדודאים ז, השירים חטא(שיר טעם טעמו שלא ישראל בחורי Jאלו
àèåç åðéàå êøëá øãä ÷ååø ìò æéøëî ä"á÷ä êë .íé÷çøîì óãåð àåäù çéøä ïéðòâé÷ íéçñô)

(à"òåäéìà ïéò J Lçéøä åäæå(á"ò âî úåëøá ìò)

מגדים" כל פתחינו יד)"ועל ז, השירים פתחיהן(שיר שמגידות ישראל בנות Jאלו
'æ ãåò ïéúîäì úåëéøöå ,äáéæ éîé à"é êåú äúéäå íã äúàøù ìòáì úåòéãåîå úåãéâî øîåìëN

íéä ééà J Líéîé

מגדים" כל פתחינו יד)"ועל ז, השירים פתחיהן(שיר שמגידות ישראל בנות äîìåNאלו J
ìù äåàúäî äáåøî íéùðä ìù ïúåàú éë ?ùåøôì íéëéøöä íéøáâá àìå ,íéùðá äæ ãåáë äìú
J Lùéàë éë ä"ã à"ò ãô àòéöî àááá é"ùø éøáãå ,à"ò æô íéçñô ìò é"ùø éøáãë ,íéøáâä

íéùãç íéãâî

ישנים" גם יד)"חדשים ז, השירים 18(שיר äìåâä øàá ,ì"øäî J(à øàá)

ישנים" גם יד)"חדשים ז, השירים à"ùøäî;(שיר J L"íéðùé" éðôì "íéùãç" áåúë òåãîN J
íéä ééà

ישנים" גם ÷èö"חדשים ÷"ñ ,åäéìà ìå÷ ,à"øâä J

ישנים" גם â"éøú"חדשים øàù ,íéùãçä íä úåøåîç .çð éðá úååöî 'æ ,íéðùéä íä úåì÷N J
úåì÷ úååöî åìà ä"ã åäéðá J Lúååöî

תורה מדברי יותר סופרים בדברי øåáâהזהר ,ì"øäî J201 íùä úå(çî ÷øô)ìò äùøã ;
17 äìåâä øàá ;"äìåâá øàá" óåñá ñôãð 62 úååöîä(à øàá)32 äåöî øð ;

מיתה חייב סופרים דברי על העובר äøéáòìכל âééñë ïðáøã úåøéæâá ÷ø øîàð äæN J
J Läúéî ùðåò ïàë ïéà ,äùòú àì åà äùò ÷ø àåäù øáãì âééñ ìáà .äúéî äá ùéù äøåúäî

à"ùøäî

בשר" יגיעת הרבה ולהג קץ, אין הרבה ספרים יב)"עשות יב, íäù(קהלת é"ò éëN J
àãåáòù ãáòúùäìå ùã÷úäì íøåâ äæ ,÷éñô àìå øéãú åäðéñøâéîì ïðáø íéëéøöå ô"òá

íäéàöåîì íä íééç éë ,àúééøåàã("äôá íäéàéöåîì" ,à"ò ãð ïéáåøéò ïééò).àèçä ïî åú÷çøîå
"ïåò úçëùî íäéðù úòéâéù" åøîàù êøã ìò "øùá úòéâé"(á ,úåáà)äøåúì ìåãâ íòè äæå .

åéäù éãé ìòù .íúîùð éåìéò ó÷åú ãáìî ,íéàøåîàäå íéàðúä úùåã÷ì íòè áåè àåäå .ô"òáù
àìöî éìåöàå ,íôåâ êëãæî äéä äô ìòá íãåîéì ìò øåæçì øéãú íéçøëåî(àèçäîå òøä øöéî).

äæå .õøàä íòë úåéäì íéîëç åìéçúäå ,äãîúäá àñøéâä äìèáã ,àøîâä äáúëðù øçà ïë àì
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àîù ä"ã á"ò àë ïéáåøéò ìò ,íéðéò çúô ,à"ãéç J L"úåøåãä íéøñçúî ãöéë ïéáäì ìåãâ çúôî
ùîî íäá ùé íà øîàú

רותחתהמלעיג בצואה נידון חכמים, דברי úåìëñäעל ïî äøåîç "úçúåø äàåö" ïéàåN J
àøîâáå ;àë 'îò ,çôà÷ áøä 'ãäî ,íéòøæ ,äðùîä ùåøéôì äîã÷ä ,í"áîø J Lâéòìäì åì äîøâù

ìàîù øåè 109 óã àðìéå 'ãäî ,úåëøá úëñî éøçà

רותחת בצואה נידון חכמים, דברי על 23המלעיג äìåâä øàá ,ì"øäî J(á øàá)

חכמים דברי על øùá"המלעיג úòéâé äáøä âäìå" ÷åñôäî åùøãN J(áé ,áé úìä÷)õáå÷á éë
éøáã ìò âéòìîä ìë ä"ã æð ïéèéâ ìò à"ùøäî J L'ò úåàá úôìçúî 'ä úåà ò"äçà úåéúåà

íéîëç

רותחת בצואה נידון חכמים, דברי על ïëìהמלעיג ,íéøúåéî ì"æç éøáãù øåáñ òùøäN J
à à÷ñô ,àñ 'éñ à"ç ,áìñøá ï"øäåî éèå÷ì J Løúåéîë ïåãéð àåä íâ

רותחת בצואה נידון חכמים, דברי על åúåàהמלעיג íâ åðåãé ,íäéøáã õ÷ùå ñàî éëN J
òãéåäé ïá J Lõ÷åùîå ñåàî øáãá

רותחת בצואה נידון חכמים, דברי על ì÷ì÷ìהמלעיג òéôùî àåä éë äæ àèç ãçåéîN J
åúåî éøçà åìéôà íéøçà(÷éæîä øôñ åéøçà øéàùäå áúëù äî éðôî)ä÷ðî åðéà íðäéâá åùðåò ïëì .

çé÷Jæé÷ 'îò ,íéùãç íéãâî ,ñééåå ìàåé ãåã áøä J Líìåòì êìåäå êìëìúî åìéôà àåä àìà ,åúåà
äàéìéæàá íåìù øù ãòéáà áøä íùá ,ñôãðáóã àé ÷øô ,õ"ú úðù ,äáåèðîá ñôãð ,"íéîëç úðåîà")

(æèéåìä úéá ú"åù áúë äæì äîåãáå .(âé 'éñ á"ç)

ב טעם ÷àîשרטועם àáá ù"îë ,"øùá úìéëà" àø÷ð áèéä øáãá ÷ã÷ãîä éëN J(à"ò áò)

à"ùøäî J L"øáã ìù åîòè éú÷ã÷ã àì" :é"ùø ùøôîå "àøåúã àøùéá éìëà àì"

בי גרמי "אדמגרמיתו אביי: לתלמידי שאמרו רבא תלמידי כוונת היתה כך שמא המלקט: (אמר

רבא" בי שמינה בישרא אכלו תו רש"י)אביי, עיי"ש ע"א כב בתרא (בבא

בשר טעם טועם בהן ההוגה àöåîכל äøåú éøáãá øæçî íãàù äòù ìëá" :é"ùø ùøéôN J
âäìå ,õ÷ ïéà äáøä íéøôñ úåùò" àø÷ã àùéø ïáåî äæá éë êë ìò óéñåäì øùôà ."íòè íäá

"øùá úåòéâé äáøä(áé ,áé úìä÷)éøäù ,äøåúä éùåãéçî øáçì øùôàù íéøôñì õ÷ ïéà øîåìë
éðåùøâä èå÷ìé J Líéôñåð íéîòè íéðéáî íéãîåìù äî ìëá

בשר טעם íù,טועם é"ùø ìù åùåøéôå "àøåúã àøùá éìëà àìã" à"ò áò àî÷ àáá ô"òN J
àö ÷"ñ áé ,áé úìä÷ ,äîéîú äøåú J Läëìää ÷îåòá ïåéòå ÷åã÷ãì ìùî äæù åðà íéðéáî

בשר טעם òãéåäéטועם ïá J L"øùá ìåëàì øåñà õøàä íò" á"ò èî íéçñô ô"ò éëN J

בשר טעם ÷àîטועם àááá ïëìN J(à"ò áò)"àøåúã àøùéá éìëà àìã" àáøì ïðåàúä ïîçð áø
øùéä øåà J Løùá íòè àåöîì åãåîéìá ÷éôñî äâä àìù øîåìë

לעיל תמימה" "תורה לדברי דומה וזה
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האסורין בבית חבוש היה עקיבא בעצמו)רבי úåéç(סיכן õ"øäî ïåéìâ J

האסורין בבית חבוש היה עקיבא בעצמו)רבי íãàì(סיכן øåñàù í"áîø úèéù éôìN J
?åùôðá àáé÷ò éáø ïëéñ øúéä äæéàá ,úåéøò éåìâå íéîã úëéôù æ"ò ìò àì íà åùôð øåñîì

ñôãðá ãë÷ 'îò ,íéùãç íéãâî J Läæì áåùééäå

עקיבא בעצמו)רבי úìéçúá(סיכן ïëå ;à ÷øô óåñ ,úåëøá ìò "íéîù íçì" ,ïéãîò é"ø J
ãì à÷ñô ,ïçåá ïáà ÷øô ,"æåò ìãâî" åøôñ(á"ò æë óã ,ä"ö÷ú ,áåùèãéøá 'ãäî)

האסורין בבית חבוש היה עקיבא בעצמו)רבי í"áîøä(סיכן úèéù éôì óà éë øåàéáåN J
åäéìà ïéò J Lúåîé íà ÷ôñá àìå úåîé éàãåá ÷ø äæ ,ùôð øåñîì øñåàä

עקיבא בעצמו)רבי íéî?(סיכן åì ïéàù éî ïéãë ,ìëàå äôîá åéãé êøë àì òåãî ò"öN J
ë÷ 'îò ,íéùãç íéãâî J L?äìéèðäî øåèô àåä æàå ,äöéá øåòéùî úåçô úåçô ìëà àì òåãîå

ñôãðá

חברי דעת על אעבור íéãéולא úìéèðî íéøåèô äîçìîì íéàöåéä íâ éøä ò"öN Jåøéò)ïéá

(à"ò æéà"ùøäî ;úåôñåú J Låîöò ìò øéîçî äéäù àìà ,øåèô àåäù àáé÷ò 'ø ïëù ìëå

עקיבא בעצמו)רבי úçà(סיכן ìò ïéøåñàä úéáá àìù ,êë íéøåñàä úéáá äîå" ïåùì ìòN J
òãéåäé ïá J Løîåçå ì÷ íéîòô 'á ,"äîëå äîë

שלמה שתיקן á"òבשעה ãé úáù ìò à"ùøäî J

לבך, חכם אם "בני ואמרה קול בת יצתה ידים, ונטילת עירובין שלמה שתיקן בשעה
אני" גם לבי טו)ישמח כג, דבר"(משלי חורפי ואשיבה לבי ושמח בני "חכם ואומר

יא) כז, ìáà(משלי .åöøéúù äî ù"ééò ?úåéðù éøåñéà ï÷éú ë"â àåä éøäå ,úåôñåúä åù÷äN J
ïåùøèù åäéúúî 'ø ïåàâä(ù"ùøä ìù åðá).úåéøáä ìò ì÷äì éãë åéä åìà úåð÷ú éúù éë õøéú

íééãé úìéèð ïå÷éúå ;úáùá óúåùîä øöçá ìèìèì åìëåéù íãà éðáì ìéòåäì àá áåøéò ïå÷éú
åéäù åìàë åéäù ïåéëå .äìéèðá éã àìà ,åôåâ ìë ìåáèì à÷åã ÷å÷æ åðéà åéãé åàîèðù éîù àá

"?ïðáø ïì éðäà éàî" íéîëçì íéôøçî(.÷ ïéøãäðñ)L"øáã éôøåç äáéùàå" ìå÷ úá äøîà ïëìå
ùåáøãô ïåòîù áøä é"ò àáåî ,ïåùøèù äéúúî 'ø Jìú)(ïåæøá í"ùøäî ìù åãéîèôùîäå øñåîä" ,

176 'îò ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåä ,"ìàøùéá

" ואמרה קול בת יצתה ידים, ונטילת עירובין שלמה שתיקן לבך,בניבשעה חכם אם
אני" גם לבי טו)ישמח כג, "חכם(משלי דבר"בניואומר חורפי ואשיבה לבי ושמח

יא) כז, åìù.(משלי ïáä ìò äæ øáã äîìù áúë åèåùô éôìå ?ïàë "éðá" úìî ïéðò äî ò"öN J
í"áîøä íðîà .úåéøëð íéùð àùðù ìò àèçù äîìù ìò åæòì åøåã éðáù òåãé àìàéøåñéà 'ìä)

(ã"éä â"éô äàéá.ïúåøéâá íéîù íùì åìà íéùð åðååéë íà å÷ô÷ôù åéä ìáà ,íúåà øééâù ãîìî
ç"ú àåäù ïá åéøçà øéàùé àì øëð ìà úá ìòåáäù ì"æç åøéäæä éøä àìà ?çéëåé äîåïéøãäðñ)

(à"ò áôäçëåä àéä éë "éðà íâ éáì çîùé ,êáì íëç íà éðá" :åìù ïáä ìà äîìù øîà äæ ìòå .
åîöò äîìùì àø÷ ä"á÷äù ùøôì øùôà ãåòå .ç"ú äðá äéäé àì äéåâ àùåðä éë ,éúå÷ãöì
ìáà ?úåéøëð íéùð àùåðä íãà ãåã àñë ìò êéìîä ä"á÷ä ãöéë àä íéøäøäî åéä éë ."éðá"
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èå÷ìé J L"éðà íâ éáì çîùé" :'ä øîåà ,íéâééñå úåð÷ú ,äøåúì íééðæà ï÷úì íëç àåä íà
"øåà úåðúë" øôñ íùá ,à"ë óã úåîáé ìò éðåùøâä

דבר" חורפי åäéìà"ואשיבה ïéò J

ועריות גזל בהן שיש כרכים כיושבי תדינני òãéåäéאל ïá J Líéøéùòå íééðò ,íéëôä 'áN J

השדה" יב)"נצא ז, השירים הדחק(שיר מתוך בתורה שעוסקים ת"ח ואראך בוא ,J
ùä" äìîäî åæ äãâà åãîì ãöéëNáé ,æ íéøéùä øéù ,äëøá úôñåú J L"äã

"בכופרים" אלא "בכפרים" תקרי á'אל à÷ñô ,ïéáåøéò ,úîàá àøå÷ J

"בכופרים" אלא "בכפרים" תקרי éãö÷אל éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J('å ,àá ,47 á"ç)

לכרמים" יג)"נשכימה ז, השירים פרחה(שיר אם "נראה מדרשות. ובתי כנסיות בתי אלו
בעלי אלו הרמונים" "הנצו משנה. בעלי אלו הסמדר" "פתח מקרא. בעלי אלו הגפן"

àåäגמרא ìùîðä êë ,ïôâä úåçúôúäá úåâøã ùìù íä øãñä éôì äæ àø÷îá íééåðîäN J
é"ùø J Läøåúä úðáäá øúåé úáçøåî úåçúôúäá

לכרמים" יג)"נשכימה ז, השירים פרחה(שיר אם "נראה מדרשות. ובתי כנסיות בתי אלו
בעלי אלו הרמונים" "הנצו משנה. בעלי אלו הסמדר" "פתח מקרא. בעלי אלו הגפן"

ובנותי בני שבח וגודלי, כבודי אראך לך", דודי את אתן "שם ïéðòáגמרא. äùøãN J
íéîù íùì äéä ìëä éë ,ùåùéîä ùåç úôøçî íäá ïéà ,äé÷ìç ìëá äøåúá íé÷ñåòä ìàøùéù

íéä ééà J Lúåãìåú ãéîòäì éãë

משל אלפים שלשת תורה של ודבר דבר כל על שלמה "ìùî:שאמר ùøéô é"ùøN J
éîòè ìë ïéáäì åðì øùôà éàù úòãì ùé ìáà .àéää äåöîì ÷åîéðå øáñä ïúð øîåìë "íòè
,éëøã íëéëøã àìå íëéúåáùçî éúåáùçî àì éë" áåúë àø÷î éøä .ä"á÷ä áùçù éôë äåöîä

"íëéúåáùçîî éúåáùçîå íëéëøãî éëøã åäáâ ïë ,õøàî íéîù åäáâ éë .'ä íåàð,äð äéòùé)

(èJçéøä" êìîä äîìù ìò íöîöî ïåðâñ áúë ÷ø ,úåöîä éîòè øå÷çì åðúåà æøéæù í"áîø íâå .
ïéáä äîìù êìîäù íéðåùàøä íéîëç åøîàáåøìù íéîòèäìë"äøåúä é÷åçã"ô ,äøåîú 'ìä)

(â"éäàìà àéää äåöîä ìù íéðô íéòáù ìë úà àì ìáà ,äåöîå äåöî ìëá ïéáä íðîà øîåìë .
äáø øáãîá ùøãîá ùøåôîù ô"òàå :"íéùãç íéãâî" øéòäN .íáåøá(â ,èé)ïéáä àì äîìùù

ìéâðò é"ø áúë ìáà ,äîåãà äøôá(çî ììë ,"øöåàä úéá")áùçð åðéà ,ãáìá ãçà ìù ïåøñçù
"äîëç êùî" áúë ïðáøã úåøéæâ ïéðòìå .Låðúð ì"æçù éììë øôñîá ïåøñçùåøéôá ,àá úùøô)

(äò 'îò ïîøôå÷ áøä 'ãäî ,"íëì äæä ùãåçä" ÷åñôì ïåùàøäíàã ,à"øâä åðéáøî åðà íéìáå÷î ìáà"
.íéáøå íéìåãâ ,íéôìàì íéîòè íááì øúñá íéðåîè åøéàùä ãåò úàæ ìëá ,íîòè åùøéô ì"æç éë

é éðá ïåîä ïæåàì äæ åìâ àì ìáà"ïçìåùä êåøò" áúë ïë åîëå .ì"ëò "ìàøù'éñ ,äòã äøåé ìò)

(å óéòñ ,åè÷è÷ìîä ì"ð J L

משל אלפים שלשת תורה של ודבר דבר כל על שלמה úúìשאמר åðì øùôà éà"N J
íéîòèä ìë ïëìå ?äøåúä úåãåñáå 'ä ãåñá àá éî éë ,äøåúä äðååéë äî ìà íéèìçåî íéîòè
éøáãá ìáà .ìùîä ùîî àåä ìùîðäù àì ìáà ,êøòáå áåøé÷á ìùî ïéòîå äøòùä êøãá ÷ø íä
éøáãá ïëì .íúåà íéøéáñîå íéøàáî ÷ø åðàå ,íäéøáãì íòèå ãåñé íéðúåð íîöò íä íéøôåñ
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øîåà äøåúìùîíéøôåñ éøáãáå ,ìùî êøãá ÷ø àåä íòèä éë ,íòèúôñåú J L"ùîî íòè ,
71 'îò ,èé ,àé àø÷éå ,äëøá

של ודבר דבר ולכל משל, אלפים שלשת תורה של ודבר דבר כל על שלמה שאמר
טעמים ואלף חמשה àåäסופרים àîùå ?"íòè" ïàëå "ìùî" ïåùì åøîà ïàë òåãî ò"öN J

éúåâä íåàðì ïåùì ùåîéù(à ,èë ïëå ;à ,æë áåéàá åîë)"äáøä íéìùî ï÷éú" :åéìò øîàðù åîëå
(è ,áé úìä÷),íéáåèå íé÷åúîå íéððåö äéîéî åéäå íéî äàìî ä÷åîò øàáì" :àðéðç 'ø ùøã êëå .

ìëä åìéçúä .äðîî äìãå ìáçá ìáç äì ÷ôéñå íãà àá .äðîî úåúùì äìåëé äéøá äúéä àìå
äîìù ãîò ìùîì ìùîî øáãì øáãî êë .íéúåùå íéìåãäøåú ìù äãåñ ìò"íéøéùä øéù ùøãî)

(ç ,à äáøúùåìù ïàë òåãî øåàéá ïéðòìå .íäéîòè øàéáå äøåúáù úååöîä ãåñ ìò ãîò øîåìë
äðéá ,äîëçá :úåøãâä ùìù ô"ò ÷ñò äøåú éøáãìù à"øâä øàéá ?äùîçå óìà ïàëå ,íéôìà

úòãå(âì ,âì áåéà) "äîëç êôìààå" åîë "óìà" àø÷ð ãåîéì ìëå)úøéôñá íäù íéøôåñ éøáãìå .
è÷ìîä ì"ð J Läðåøçà à"ä ãåñáå ,óìà è÷ð ,úåëìî

טעמים ואלף חמשה [מדרבנן] סופרים של ודבר דבר כל Nועל J("íéìùî" ïéðòì ìéòì ïééò).
÷ø åðàå ,íäéøáãì íòèå ãåñé íéðúåð íîöò íä ,ïðáø åùãéçù úåöîá ,íéøôåñ éøáãá ìáà

71 'îò ,èé ,àé àø÷éå ,äëøá úôñåú J Líúåà íéøéáñîå íéøàáî

טעמים ואלף חמשה [מדרבנן] סופרים של ודבר דבר כל éôìועל ,äðéâð éîòè øîåìëN J
é"òå .äðéâð éîòè íäì åéä äô ìòáù äøåú ãåîéìá åìéôàå .à"ò æì íéøãðá ù"îë ,úåòåðúä
øáã ìë ìò ä"ã ,à"ùøäî J Läéì éîããá øéáñäì àø÷îá áåè øúåé åðéáä äðéâð éîòè ééåðéù

çðòô úðôö ú"åù ;úòã ãîéì ä"ãå ,øáãå(ïéæåø óñåé 'ø éáå'öâåø ïåàâä)âì 'éñ á"ç

אזנים לה שאין לכפיפה תורה דומה 129היתה 'à úåãâà ,ì"øäî J

אזנים לה ועשה שלמה שבא עד אזנים, לה שאין לכפיפה דומה תורה היתה בתחילה
J Låúòã óåñ ìò ãåîòì åéøáç åìëé àìù øéàî éáøë àìãåN Jïéòä úéàøî ,à"ãéç

אזנים לה שאין לכפיפה תורה דומה éðòהיתה úçðî J L?ïàëì íééðæà ïéðò äîN Jøáçîî)

("øðì êåøò"åæ äùøô ùøãîá ïðéøîàã äî äæå ä"ã ,íéèôåù úùøô ,(â øåè áë÷ óã)

חכם, קהלת שהיה לימד"ויותר הרבה"עוד משלים תיקן וחקר, ואיזן העם את דעת
ט) יב, ליה(קהלת דדמי במאי ואסברה טעמים, בסימני דאגמריה העם, את דעת לימד

åàø÷ðù "úåðåùàøä úåìëùåî" åîë íäå ,íéãîìðä íéøáãä íöò úà åøëæéù éãë åðúéð íéðîéñäN J
äàååùää é"ò íéøáãä ïëåú ïéáäìå øéáñäì "úòã" ãåò ùé ìáà .äìéçúá íéãîåìù "úòã"
ùåøãì ì"æç åòãéå .øçà âåñî "úòã" éäåæå .úå÷îò øúéá ïéáäìå øáëî íéòåãéä íéøçà íéøáãì
Lì"ðä äìòðä âåñäî úòã àéäå ,óåñáì àáä àåäù òîùî "úòã ãîéì ãåò" ïðâñî ÷åñôä éë êë

íéä ééà J

העם את דעת לימד עוד חכם, קהלת שהיה הרבה"ואיזן"ויותר משלים תיקן וחקר,
ט) יב, אזנים(קהלת לה שאין לכפיפה דומה תורה היתה ïåùìבתחילה "ïæéà" åùøãN J

,äîöò äá íéæçåà àìà íéðæà äì ïéàù äôéôëå .åðéðò úúîà ìò ãåîòì øáã ìë ì÷ùù ,íééðæàî
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êë .ãñôä éìá úìèìèéî àéä ,éìëä éðæàá íéæçåàù é"ò ìáà .úãñôðå ú÷çùð àéä ïîæä êùîá
ú J Lúøîùð äøåúä ,íäéâééñå ïðáøã úåøéæâ é"òø÷çå ïæéà ä"ã è ,áé úìä÷ ,äëøá úôñå

ליה בדדמי äîéîú,אסברה äøåú J Lìùî é"ò ÷åîò øáã øéáñäì ìåëéù éîì äìåãâ äìòîN J
øúåéå ä"ã è ,áé úìä÷ ,äëøá úôñåú ;çñJæñ ÷"ñ è ,áé úìä÷

הלכות של תילים תילי וקוץ קוץ כל על לדרוש úåãåñ,שיש ìù íéìéú éìéú ìò óñåðN J
à"ùøäî J Lúåëìä ìù íéìéú éìéú åãîì íâ

הלכות של תילים תילי קוץ כל על לדרוש 192שיש ,ìàøùé úøàôú ,ì"øäî J(ãñ ÷øô)

Eáë óã

ומעריב שמשכים 14במי 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(â ,äøåú)

ומעריב שמשכים ÷åèבמי óã ,íòåð éëøã J

כעורב עליהם פניו שמשחיר במי אמר åøùáùרבה ãò åîöò úà à÷åã áéòøî äáø éôìN J
ìò íøåò ãôö ,úåöåçá åøëð àì ,íøàú øåçùî êùç" :áòø éìáåñ ìò áåúëù åîë ,øåçù äùòð

"õòë äéä ùáé ,íîöò(ç ,ã äëéà)úåáåúëá åðéáä êëå(à"ò é)ïè÷ ãòåî ïëå(à"ò æë)äèåñ ïëå
(à"ò áé)àîæåâì áøåòë øåçù åøîàå .åîöò éôî êùåç ìáà ,íëøö éã ïúåð àåä åéðá ìà øîåìë .

Låéðá ìò øæëàúî àåä ïìäì àáø éôìå .ãàî áòø åîöò àåäù ãò ïåæî

ש במי אמר עצמורבא כעורבמשים ביתו בני ועל בניו על áøåòאכזרי :é"ùø ùøéôN J
ä"ã á"ò èî úåáåúë ìò à"ùøäî .àáø éøáã ìò íéáñåî é"ùø éøáãå ì"ëò åéðá ìò éøæëà àåä
åéîçø åøîëéù áàä òáè àìà ?"åîöò íéùî" ïåùì àéä äî .íéùãç íéãâî ò"ò ;éðá éòá àáøåò
éøæëàë åîöò íéùîå åéîçø ùáåë àåä åãåîéìá åúçìöä ïòîì ìáà .íúáåèá äöøéå åéðá ìò

è÷ìîä ì"ð J Làîâà éîøå÷ ÷ø å÷ôúñéå åìëàéù

אגמא קורמי שלימו äîã÷äáמי àáåî ,ïåàâ çîö áøä é"úë J Läôé åàìîúð àìù íéèç íäN J
"íìùä êåøò"ì(èåäå÷)ë 'îò

אגמא úå÷øé.קורמי :áúë 'ã à÷ñô íø÷ :êøò "êåøò"áå .çì éîâ åà ,úå÷øé ùøéô é"ùøN J
íéðåàâä úåáåùú ò"òå(éáëøä)Líãà éðá é"ò òøæð åðéàå åîöòî çîåö àåäù ,á"ðù à÷ñô

באגמא òãéåäéקורמי ïá J Lìåùéáå ïå÷éú é"ò ìëàð àåäåN J

אל לשונאיו י)"פניו"ומשלם ז, åøîà(דברים äæ éðôì éë ,àøîâá ïàë åæ äùøã åàéáäN J
øéçùî"åéðôëîñ äô ìòá úåéâåñ åãîìù ïåéëîå ."è÷ìîä ì"ð J Läîåãä ìà äîåãä å

להאבידו" פניו אל לשונאיו י)"ומשלם ז, åöôç(דברים ãâð àåä äæä àùîäùN J('ä ìù)

øãñäî õåç øáã 'ä ìöà ïéà æàå ,åúàî íé÷ìåñî åéäéù íééåàø íéòùøä øùàë ,åúàî åëéìùäì
,ìàøùé úøàôú ,ì"øäî J Léåàøä øãñäî õåç ë"â àåä íéòùøä ìù íøëùù ïåéë úàæå .éåàøä

'ñ ÷øô óåñ 183
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פניו" אל לשונאיו òùøä"ומשלם ìò áñåî åðéà "åéðô" æàå ,"ìò" åîë "ìà" úìî åùøãN J
à"ùøäî J Lä"á÷ä ìò íà éë

להאבידו" פניו אל לשונאיו י)"ומשלם ז, øëù(דברים íìùî 'ä äî éðôî íéîòè äîëN J
íéðéò çúô ,à"ãéç J Làáä íìåòî åãéáàäì éãë ,äæä íìåòá íéòùøì äåöî(á"ò î ïéùåãé÷);

íéãçà íéøáã ;àáú úùøô ,ãåã ùàøâôù 'îò á"ç ,å"îùú úðù ,úåãäé 'ãî ;äáåùú úáùì 'ë ùåøã)

(éøú éá éðäì áø÷à íøèáå ä"ãå"øú 'éñ ,íéãéñç øôñ ;(íìåò úéøá ù"ééò)

לו" ישלם פניו אל וכו' פניו אל לשונאיו æ"äåòá"ומשלם íéòùøì íìùîù ùøéô é"ùøN J
äøåú J L"íìùé" äæ ÷åñôá ìåôëä éåèéáä éðôî úàæ åùøã ì"æçå .àáä íìåòî åãéáàäì éãë

æé ÷"ñ é ,æ íéøáã ,äîéîú

פניו" אל לשונאיו ì"ö"ומשלם äéäå ,íéáø ïåùì àåä "åéàðåù" éë úàæ åùøã ì"æç ì"ðN J
J Låøåáò ãáë àùî äæù ,ìåëéáë åîöò ä"á÷ä ìò áñåî "åéðô" ïàë àìà ?"íäéðô ìà"ì"ð

è÷ìîä

לעשותם" ééçá"היום åðáø J(àé ,æ íéøáã)

לעשותם" úøîà"היום úéöî éîå ä"ã à"ò 'â óã æ"ò ìò à"ùøäî J

שכרם לקבל היום ולא לעשותם" "היום לעשותם. למחר ולא לעשותם", J"היום
182 ,159 ìàøùé úøàôú ,ì"øäî(ñ ,áð íé÷øô)196 íééç êøã ;(äáåùúá úçà äòù äôé ,ã"ô)

שכרם לקבל היום ולא לעשותם היום לעשותם. למחר ולא לעשותם, ãöéëNהיום J
íéä ééà J Lãçà òáèî ìù íéããö éðù íä àìà ?úåùøã éúù "úçà" úçà äìîî åãîì ì"æç

לעשותם" היום מצוך אנכי אשר המשפטים ואת החוקים ואת המצוה את "ושמרת
יא) ז, úòîåùä(דברים ïæåàì éë ,"íúåùòì øçîì àìå íúåùòì íåéä" åùøã ì"æçù íòèN J

ì"ö äéä ä÷ìç ïåùìá éë .äæä ÷åñôä äðáî øæåî åì äàøð ãéî ,äøåúä ïåùì ÷åéãå úåðéãò áèéä
"úåùòì úøîùåúìî äøåúä äøéàùä äîìå .'åëå "íéèôùîä úàå íé÷åçä úàå äåöîä úà

,æ íéøáã ,äîéîú äøåú J Là÷åã ,"íåéä" úìîì äúåà êéîñäì éãë ?àø÷îä óåñáì "íúåùòì"
çé ÷"ñ àé

מצוך"ושמ אנכי אשר המשפטים ואת החוקים ואת המצוה את לעשותםרת "היום
יא) ז, לקבל(דברים ולמחר לעשותם" "היום לעשותם, למחר ולא לעשותם" "היום

ïáåîשכרם ÷åñôä éë ,úåøúåéîë íä "íúåùòì íåéä" íéìîä éúù äæ ÷åñôá éë êë åùøãN J
"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,äùî éùà J Läùøãä íùì åàá àìà .ïäéãòìáî

אפים 116ארך 'à úåãâà ,ì"øäî J

לצדיקים אפים êøàארך áúåëå ä"ã à"ò óåñ àé÷ ïéøãäðñ ìò à"ùøäî J Lúåëéøàá øåàéáN J
íéôà

לצדיקים אפים úåçðîáארך øîàðä ô"ò ïáåî äæN J(à"ò àî)äùò úååöî ùéù ô"òàù
ùåáììå úåéöéö åá úåìúìå ãâá ùåëøìî øåèô úåôðë 'ã ãâá åì ïéàù éî åîë ,ïîéé÷ìî íéøåèôù
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êøà" úãî ìà íé÷éãöä íéëéøö äæ ìòå .äùò úååöî úòéðî ìò ùéðòî 'ä íòæ úòùá ìáà ,åúåà
úåøùòîäî øåèô úåéäì éãë úåøöçå úåââ êøã åúéáì åúàåáú ñéðëîä ïéðòì àåä ïëå ."íéôà

(á"ò äì úåëøá)306 'îò ,å ,ãì úåîù ,äëøá úôñåú J L

Eãë óã

נש בר דא כגון נש; בר דין åëלית ,à úéùàøá ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J

Eåë óã

פתחו על ישיבה ישעיה והושיב חזקיה úåëøááחלה éë ò"öN J(.é)øîà äéòùéù àáåî
"äøéæâ äøæâð øáë"(äé÷æç úåîéù)äé÷æçù éøçà ,äæì áåùééä ?åçúô ìò äáéùéá úìòåú äî ïëáå ,

"íéîçøä ïî åîöò íãà òðîé ìà íãà ìù åøàåö ìò úçðåî äãç áøç åìéôà" øîàå åéøáã äçã
òãéåäé ïá J Läéòùé åéøáã ìá÷

היא מילתא ולאו פתחו. על ישיבה והושיב חזקיה ãâðחלה òéøëäì ì"æçì íäì ïééðîN J
àñøéâî åéô ÷ñô àìå ,úáùá äúéî úðëñá äéä ãåã íâ éë åðàöî àìà ?äéòùé ìù áø äùòî
ìåëàì íéëéøö éë ,òâøå òâø ìë ãåîìì øùôà éà äøåàëì ìáà .úåîä êàìî úàéá òåðîì éãë
÷éñôî øùàëå ,åçúô ìò åãîìé ç"ú úøåáçù òá÷ àì òåãîå .úåðòúäì øåñàå úáùá úåúùìå
ééåøâéàì éúà àîìéã" ÷éæäì ìåëé äáøãàå "àéä àúìéî åàì" àìà ?éðùä êéùîé ,åãåîéìî äæ

øùéä øåà J Läéòùé ìù äùòî ìåìùì ì"æç åãîì äæîå ."åäá

בהו לאיגרויי אתי é"ùøדילמא J L"åäá éøâéî ,éããä éãäá éöðéîã éæç éëã"N Jøùàë øîåìë)

(ïëúñäì íéìåëéå äìòîìî âåøè÷ íäéìò øøåòî äæ ,ãåáë øñåçá äæá äæ íéâäåð

Eèë óã

לו צריכה הרבים)שהשעה זכות åøåáò(כלומר, ù÷áì ùé ,åì êéøö øåãä ïéà åìéôà éë ò"öN J
òãéåäé ïá J Läéä ìåãâ ãéñç éë

Eì óã

גנוסר פירות למיכל יוחנן דר' בתריה אזלינן הוה íåùכי ïéà úåãéñç úãî éôì íâN J
íé÷åúîä äéúåøéôî ìåëàì éãë ìàøùé õøà úåøéôá çáåùî íå÷îì úëìì ùùç åà ÷åô÷ô
ìòå õøàä ìò 'äì úåãåäì ìàøùé õøà áåáéç ìéáùá ,íéîù íùì íúðåë äúéä éàãåáå .íéáåèå

äîùì äøåú ú"åù J Läéúåøéôíúç åîù øéúñäì éãëù ,"éç ùéà ïá" øáçî ,ìááî íééç óñåé 'ø ìù)

"íééç óñåé" àéøèîéâ "éìçë ìà÷æçé"

ישראל דארץ "חשיבותא ע"א קמו בתרא בבא על הערתנו עיין ישראל, ארץ פירות שבח על עוד

לן" משמע קא
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Eàî óã

עניות ודקדוקי רעה רוח גוים, קונו: דעת ועל דעתו על האדם מעבירים דברים Jג'
?íðäéâî ìöðé ãöéë ,åðå÷ úòã ìò øéáòî íàå "íðäéâ éðô ïéàåø ïéà" åøîà ë"çà ãéî éøä ò"öN

à"ùøäî J Lìåãâ éùå÷á åäæå ,ì÷ì÷úäì àìù åîöò ìò øåîùé íà øáåãî àìà

רחמים עליה ù÷áìלמיבעי ùé åìà ìò ìáà .íéîçø ù÷áì ùé íéøåñé øàù ìò íâ éë ò"öN J
òãéåäé ïá J Lììôúäì æà ìëåé àìå åúòã åéìò óøèéúù éðôì ,íéøåñéä àåá éðôì

גיהנם פני רואים אין àîâåãìג' .íðäéâî ìåöéð íãà úååöîäî äáøä úåëæáù íéãîìî ì"æçN J
úáùá úåãåòñ 'â úåëæá(à"ò çé÷ úáù)íéìåç øå÷éá úåëæáå(à"ò î íéøãð)ä÷ãö úðéúð úåëæáå

íééðòì(à"ò æ ïéèéâ)øòö éðôî àéä äìöääù åøîà ïàë ìáà .íéé÷îäù ÷ìçì ùé ãåò .øòèöðù å
íù áùåé åðéáà íäøáàù ù"îë íðäéâ éðô ìò øáåò úàæ ìëá ìáà íðäéâ ìù ïéãî ìåöéð úååöî

ìåîéðù éî ìë ìéöîå(à"ò èé ïéáåøéò)à"ùøäî J Líù íéøáåò íðéà åìéôà åìà äùåìù ìáà .

úåôñåúוהרשות ;ìàððç åðáø J Líéøùäå êìîä úãåáòN J

ברשות". זהירים "הוו אבות בפרקי מפורש וכן מרובים, מסים לשלם להם משועבד שהוא והכונה

והרשות" מינות בנות, ב' "קול ע"א יז ע"ז במסכת חז"ל לשון וכך

וצ"ע נושין". לו שיש מי "והרשות: רש"י [פירש והרשות מעיין וחולי עניות דקדוקי
בית, וכלי רכוש לו שיש מדובר כאן כי מהרי"ל וענה עניות? לדקדוקי זה בין מה

כך] על מיצר והוא חובותיו. מחמת אותם למכור זקוק äôוהוא 'îò ,ì"éøäî éèå÷éì J
("íéùãç íéãâî"á àáåî)

רעה אשה לו שיש מי גיהנם, פני רואים אין íâג' ,øáã ìëá åì ãâðúú àéä øùàë íâN J
øæò åì äùòà" ÷åñôä øîàîá ììëð äæ ìë ïëìå .íðäéâî äæ é"ò ìöðé éë ,ìòáä ìù åúáåèì åæ
à"ò âñ úåîáé ìò "éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,øôåñ èå÷ìé J L"øæò" åîöò àåä åãâðëä ."åãâðë
ìá÷éå áìåò àìå áåìò äéäéå ìåáñé ìåò" :äùàå ùéà úáäà :êøò ,"õòåé àìô" áúë ïëì éøä :è÷ìîä øîà)

(á"ò çé ïè÷ ãòåî) ùéàì äùà 'äî éë ,äçîùá íéîù ïéã åéìòì"æç øîàî éôìå .(á"ò àî ïéáåøéò)åøîàù

øîåç éôì ,ïåéñðá ãåîòì ìåëé äéä íà ,äòø äùà ù÷áì éåàø äéä ,íðäéâ äàåø åðéà äòø äùà åì ùéù éîù

(ì"ëò "åìîòá áåè øëù ìá÷éå äáäàá ìá÷é àìà ,íðäéâ éúøú ùøéé àì ,ïåéñðá ãîòù ïåéëå .íðäéâ ïéã

Eâî óã

אמרינהו שידא יוסף דלמא וכו' בשבתא בצפרא דאיתאמרן שמעתא שב ì"øäî,הני J
137 ìàøùé çöð(çë ÷øô)

לישראל "הם" òãéåäéעבדים ïá J L"íä" úìîN J

בה וצופה מביט שהיה גמליאל לרבן לו היה ì"æçì,שפופרת åéäù úåéòãî úåòéãé ìòN J
Lçë÷Jåë÷ 'îò ,úåòã 'ìä ,"ìà÷æçé úéá"á ìôëðå 271J275 'îò à"ç ,"øñåîä úåøöåà" ò"ò
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Eäî óã

לספר הסמוכה עיר åàáקעילה àì àäå é"ùøéô ä"ã ,äãù éîåøî ,á"éöðä J

Eâð óã

המכפלה à"ùøäîמערת J Líéúá 'á ïéðò ìò úåëéøàá øåàéáN J

המכפלה øåàמערת äøåú ,åè ,âë úéùàøá ìò í"éáìîä J

ארבעקרי à"ùøäîת J L?úåâåæ òáøà íù ìò åà ùéà íùN J

נמרוד? שמו נקרא ולמה שמו, Jאמרפל L?ùéàä åúåà àåäù ùåøãì ì"æçì ïééðîN J
à"ùøäî

חדש מלך ééçáויקם åðáø J(ç ,à úåîù)

חדש מלך ùîîויקם ùãç øîà ãç ä"ã à"ò àé äèåñ ìò à"ùøäî J

חדש מלך çויקם ,à úåîù ìò ,äéøà øåâ ,ì"øäî J Lúåòéãä 'á øåàéáN J,íéìùåøé ïåëî 'ãäî)

(å à÷ñô

חדש מלך ïéàויקם ,êìî ïá êìî ùéùë àìà ?÷åñôá áåúëù äî ìò äæ ùãéç äî ò"öN J
àéä ,êåìîì øæ äìåòùë ìáà .ãéîú úàæ äôö øöò ùøåéë éë ,äùãçë åéðéòá úáùçð äëåìîä

òãéåäé ïá J Låéðéòá äùãç

חדש מלך à"òויקם àé äèåñ ïééò J

גזירותיו øåîâנתחדשו áäåàî êôäúð êàéä ïéáäì äù÷ éë ,ùîî "ùãç êìî" øîàã ïàîN J
íâ éë ,êìî åúåà äéä àåäå "úåøéæâä åùãçúð" øîàã ïàîå .øçà ùéà äéä ë"àà ,øåîâ àðåùì
äñéð äùòð àì äæùëå ,íééøöîä ïéá åììåáúéù éãë áåèá âäðúä àìà .íúòøì áùç äìéçúá

á àáåî ,÷øåù òèð J Lúåøéæâä ïôåà åùãçúð àìà òùø åúåà àåäå ,íäì øöäì"éèå÷ì øúá éèå÷ì"

אחד דבר אלא למדתי íéðéòולא çúô ,à"ãéç J

כל לב ולמדתי ביניהם גידלתי ימים וי"ח בריבי, אושיעא לר' לו היו תלמידים י"ב
ואחד אחד כל וחכמת ואחד, äîëאחד ,úåòéãéä ïä "äîëç" ,úåôéøçå ãåãéç åäæ "áì"N J

åøáçî øúåé ãîì(úåàé÷á)é"ùø ô"ò J L

ואחד אחד כל וחכמת ואחד, אחד כל לב ולמדתי ביניהם גידלתי ימים íàי"ח ò"öN J
"øáñéì øãäå ùðéà øîâéì" åøîàù åîë "áì" éðôì "äîëç" ,êåôä øãñ ì"ö äéä é"ùø éøáãë

(.âñ úáù)úåáåè úåãî ìù âåñ "áì" ùøôì óéãò àìà .éáø éãéîìú úåðåëú øàùå "áåè áì" åîë)

(á ,úåáà ,éàëæ ïá ïðçåéíéä ééà J L"äøåúì äîã÷ õøà êøã" éë

רבי אמר באמה. ארבעה ארבעה יושבים היינו אושיעא ר' אצל תורה לומדים כשהיינו
באמה ששה ששה יושבים היינו שמוע בן אלעזר ר' אצל תורה לומדים Jכשהיינו

é"ùø J Läæ úà äæ ïé÷çåãå ,åéôî òåîùì éãë íéáø÷úî åðééäùN
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באמה ששה ששה יושבים היינו שמוע בן אלעזר ר' אצל תורה לומדים Jכשהיינו
åéä àìù éôì ,íå÷îä éì øö íäî ãçà øîà àìå ,äøåúá í÷ùç áåøì ìåãâ ÷çåãá íéáùåé åéäùN

,åéôî äøåú ãåîìì íöôçå í÷ùç êåúî øòöå ÷çåãá íéùéâøîéôë áøä ìöà íéáø÷úî åéäå
úìåëéäïéáåøéò ìò éøéàîä éùåãéç J L("äøéçáä úéá" øôñ äæ ïéà)úåøòä íò ,÷å÷ áøä ãñåî 'ãäî ,

ã 'îò á"ç ,àãéåøá ìñéæ äçîù áøä

אנו היכולת" "כפי המאירי של האחרונות ואינומהמלים גוזמא, הוא חז"ל של שהביטוי למדים

מהרש"א כדעת נס ע"י שהיה ולא כפשוטו,

ראשונים של 10ליבם ,9 äìåâä øàá ,ì"øäî J(øôñì äîã÷ä)35 äøåúä ìò äùøã ;ñôãð)

"äìåâä øàá" óåñá

ראשונים של êøòáליבם ïëù ìëå .åîöòì íéðô àùé ìàå ,åðåøñç øéëî íãà àäé íìåòìN J
äøéçáä úéá ,éøéàîä J Lïîæáå äìòîá íéðåîã÷ä ìà

כמלאכים הראשונים íäùאם øåáñä ìáà .íãà ïáë åîöò àåä äæá ,íéëàìîë íäù øåáñäN J
øâéà àáé÷ò 'ø J Løåîçë àåä ,íãà éðá ÷ø(øôñá ,åðéð é"ò åîùá àáåî)äøòäá ,"ùìåùîä èåç"

"øîúéà úøîùî" áúë ïëå ;àñéì ã"áà ,á÷òé 'øì "á÷òéì úîà" áúë ïëå ;æò÷ óãáù,äùøå)

(è"ëøúøåîà úùøô

כמלאכים הראשונים ã"éאם äâéâç ìò ,ìåàù éøáã J

סדקית מחט נקב כמלוא á÷ðואנו ãò íöîèöð ìëùäå ,ìëùä ìò øáåâ óåâä åðøåãá éëN J
'é óã ,äîã÷ä ,äìåâä øàá ,ì"øäî J Lèçîáù

לגמרא בגודא סיכתא כי ïúåàואנן âéùäì øùôà éà úå÷åîò ïäù úåîëçäå úåìëùåîäN J
,äìåâä øàá ,ì"øäî J Løáãä ø÷éò àìå èòîä ÷ø àåä åðîî íéìá÷î åðàù äîå ,åáøî íà éë

'é óã ,äîã÷ä

לגמרא בגודא סיכתא כי íéðéòואנן çúô ,à"ãéç J Làáøå ééáà à÷åã äîìN J

לסברא בקירא אצבעתא כי äðéàואנן ,åîöò úåçåëá àöåîå ø÷åç íãàäù úåìëùåîäN J
øàá ,ì"øäî J Läëø äåòùäù åîë ,äöøéù øçà ãö ìëì úåèäì ìåëé íãàä éë äøåøá àøáñ

'é óã ,äîã÷ä ,äìåâä

לסברא בקירא אצבעתא כי ãâðואנן äøåàëì äæù ò"öå ,äù÷ àéä äåòùäù ùøéô é"ùøN J
ìë êë ,äúåëø úîçî ïååéë ìëì äåòùá úëôäúî òáöàäù åîë åùåøéô éìåà àìà .úåàéöîä

÷çöé éðéò J Lúåì÷á äúåà êåôäì øùôà íéøîåà åðàù àøáñ(ìéòì ì"øäî éøáãëå)

לסברא בקירא אצבעתא כי øùàואנן ìë ìà äåòùá òáöàäù åîëå .äåòù àåä "àøé÷"N J
øùàì åúøáñ äèé ùéà ìë éë" ,úåîéé÷å úå÷æç ïðéà íéðåøçàä ìù úåøáñ éîð éëä ,åðèé õåôçé

ä"ô 'éñ ,éùù ÷ìç ,øôåñ íúç ú"åù J L"õåôçé åáì
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לשכחה בבירא אצבעתא כי úåáçøאנן ïä éë ,øåáä úåøé÷á ä÷áã äðéà òáöàäù åîëN J
,äìåâä øàá ,ì"øäî J Lúåì÷á åðîî çëùð íéãîåì åðàù äî êë ,øåòéù ïéàì äðîî úå÷åçøå

'é óã ,äîã÷ä

לשכחה בבירא אצבעתא כי Nאנן Jåòøæå åùøç íéðåùàøä" :à"ä ä"ô íéì÷ù éîìùåøé ïééò
åðì ïéà åðàå .åôàå åôèé÷ åùì åãé÷øä åðçè åøøá åøæ åùã åøîò åøö÷ åøãò åçñéë åùëéð(äî)

ô"òà" :"äãòä ïáø÷" ùøéô .ì"ëò "ìåëàì Lìåâñ ã÷åðî ,"äô" :åñøâ à"øâäå åäéìà úãâàN
úãâà" éøáã ïééò ."ïééøåá ìò äøåú éøáã ïéáäì åðéìò äù÷ ïééãò ,åðéìò ì÷äì úåìåòôä ìë åùòù

åäéìà(â"ä ä"ô)L

לשונם על הקפידו יהודה 299בני íééç êøã ,ì"øäî J(åéøáãì âééñ äùåò ,íéøáã ç"î ,å"ô)

מסכת דגלו יהודה øîàîîבני êîñ äæì ùéå .íéøçàì åãîéìù àåä é"ùøá ïåùàøä ùåøéôäN J
"óãåð åçéø äìåâî .óãåð åçéø ïéà äñåëî ,ïåèééìô ìù úéçåìöì ?äîåã íëç ãéîìú äîì" ì"æç

(á"ò äì æ"ò)åîòèá íé÷ã÷ãîå ïäéúåòåîù ïéùøôî" :é"ùøá éðù ùåøéôìå .íéøçàì ãîìì øîåìë
éîìùåøéá êîñ äæì ùéå ."øáã ìù(à"ä ä"ô úåëøá)."çëùî àåä äøäîá àì ,åãåîìú øáåñä"

ìëù ,äîëç úéùàø 'ä úàøé" õéìîäì ùé äæ ìòå .ïåøëæá øáãä íùøð ,àøáñ é"ò ïáåî øáãäùë
"íäéùåò ìëì áåè(é ,àé÷ íéìäú)ìáà .äèåùô äàøé éðôî úåöîä úà íéé÷ì ùé äìéçúá .

é"ùø éøåàéá ô"ò ,íéä ééà J L"áåè ìëù" éðôî íéé÷ì ùé àâøãá íéìåòùë

מסכת íéùøåã,גלו íä àúëñî åæéàáå ïéðò äæéàá íãå÷î íéòéãåî ,íéáøá íéùøåã åéäùë"N J
äãåî áøäå .åúîàì àöåé ïéðòä êë êåúîå ,áéùäì åòãéù ãò øáãá åðééòéå íéòîåùä åùéâøéù éãë
øùà ìëá' ìåàù .'åëå øåøéá éãéì ïéðòä àåáéù éãë åì ïéáéùî åéãéîìú úåéäì åì çåðù äæ êøãá
áúë ïëå ;äøéçáä úéá åøôñá éøéàîä J Lõøàä éîòå íéòùø ú÷æçá íãéîòî äéäù ,'òéùøé äðôé

ïéãîò á÷òé 'ø ïåéìâ

מסכת íéáùééîגלו êë êåúîå 'åëå íéáøá ùåøãì äöåø øáã äæéàá" åéãéîìúì òéãåî áøäN J
êøèöé êë êåúîå .áéùäì íéòãåéå åéøåá ìò øáãä íéòãåéå íéøáãä éîòè ïéáäì íáì íéãéîìúä

íúä ïðéøîàãëå .'åëå åúîàì øáãä àéöåäì áøä(á"ò áé úåéøåä)'ïåëáø éî÷ åúéúã íãå÷ åñåøâ'
'åëå íîöòî äìéçú äëìää úà åàøù øçà íéùééáúî ïéà áåù íéãéîìúäù àìà ãåò àìå

éøéàîä éùåãéç J Lúùåá àìá äçîùá áøä éøáã ãéî íéðéáîù("äøéçáä úéá" øôñ äæ ïéà)'ãäî ,
ä 'îò á"ç ,àãéåøá ìñéæ äçîù áøä úåøòä íò ,÷å÷ áøä ãñåî

מסכת דגלו יהודה éãëבני äáåø÷ä äôå÷úá åãîìé úëñî äæéàá íéãéîìúì íéòéãåî åéäN J
àéäù éôì ,äá áéùäìå ìåàùì åòãéå íáø éôî íéøåòéù åòîùéù íãå÷ äá åðééòé íéãéîìúäù

úëñî åìéçúäùëå .íäéôá äøåâù øáëøîâù ãò úøçà úëñîì äðîî åðô àìäðåùàøä åïåéìâ J L
ïéãîò é"ø

חמיסין" מן ולא וכו' סרמיסין מן לא לנא תסמכו "לא חז"ל אמרו וכן המלקט: יזאמר (כתובות

חמס,ע"א) ערך: הערוך, שפירש ממה הביא בגמרא הדף בצד שם הש"ס" ב"מסורת פיק ישעיה ור'

מסכת של חמישית רק שלומדים מאלו להיות שךלא מנחם הרב וכבר היום. מהישיבות בכמה שנהוג (וכמו

כך) על גאוןמחה נסים הרב כתב וכן ע"א). מז שבת, למסכת המפתח" גלו(ב"ספר שלא מסכת" "גלו על

בו. שעוסקים מה סיום לפני אחרת למסכת לעבור כלומר למסכת, ממסכת
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מסכת øáãגלו áçøä .àé ,âì íéøáã ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J

וישמחו" יראוני "יראיך ביה כתיב מסכתא דגלי עד)דוד קיט, åðéàù(תהלים íëç éëN J
íâ .íéøçà åìùëéé àì ïòîì åéøáã øåúñìå íå÷ì íéîëçä øàù íéöìàð ,åéúåëìäá úîàì ïéåëî

òãéåäé ïá J Lùôð úîâò åì íåøâìå åéøáã øåúñì åçøëåäù íéøòèöî íä íâå ùééáúî àåä

ירשיע" יפנה אשר "ובכל מז)שאול יד, àáéìà(שמו"א àúúòîù ÷éñäì çéìöä àìùN J
à"ùøäî J Làúëìäã

ירשיע" יפנה אשר "ובכל ïëìשאול ,ãåãá åúàð÷ êåúî äòáð åúøåú éë åúåîë äëìä ïéàN J
'â ùøã ,çî óã á"ç ,ùáã úåøòé J Läøåúä úåúîàì äëæ àì

Eá"ò âð óã

עון? אותו על הקב"ה לו שמחל äéìמניין éìéçàã ä"ã à"ò áé úåëøá ìò à"ùøäî J

הקב"ה לו íéðéòשמחל çúô ,à"ãéç J

עמי" ובניך אתה "ומחר שנאמר עון? אותו על הקב"ה לו שמחל יט)מניין כח, ,(שמו"א
במחיצתי úôñåúעמי ;íéä ééà J L"éúà" ïë ïéàù äî ,ùîî ïåéåù àåä "éîò" éë êë åùøãN J

ãé ,äë øáãîá ,äëøá(å àîâåã)210 'îò óåñ

למאן אמר למאן, à"ùøäîאמר J Läìåôëä ïåùìä øåàéáN J

חכמה בלשון משתעיא הוה כי רבי דבי åéãéîìúאמהתא åéäå ìåãâ øéùò äéä éáøN J
úåùéâøî åéä øãñä íåéñì áåø÷ åà âçä ñåøôá íéîòôìå .åðîî íéñðøôúîå åúéáá íéìëåà
íäì åðéëéù ãåò åøàùéé íéãéîìú äîë åòãé àìå íäéúåîå÷îì íéãéîìúä úáéæò ìò åéúåçôù
ïåùì úåçôùä åøáãå ,éáø ìù åúåùø éìá úéáç çåúôì åöø àìå .ïéé úåéáç åøñç íéîòôìå ,ìëåà
áåæòì íéãîåò íäù íéøéëæîù íéãéîìúä åùééáúé àìù éãë íéãéîìúä àìå ,ïéáé àåä ÷øù øúñ

ïéáåøéò ìò éøéàîä éùåãéç J Läøåú íå÷îôñ äæ ïéà)("äøéçáä úéá" øíò ,÷å÷ áøä ãñåî 'ãäî ,
å 'îò á"ç ,àãéåøá ìñéæ äçîù áøä úåøòä

חכמה בלשון משתעיא הוה כי רבי דבי àìàאמהתא ,äøáéãù æîø åðéáä íéãéîìúä ìëN J
à"ùøäî J Lúøçà úéáçî úåúùì ãåò åáëòúéù åà ,íäéúáì åëìéù éåìâá øáãì äúöø àì

חכמה בלשון משתעיא הוה כי רבי דבי íéðéòאמהתא çúô ,à"ãéç J

חכמה בלשון משתעיא הוה כי רבי דבי åäéìàאמהתא ïéò J

חכמה בלשון משתעי הוה כי אסיין בר יוסי äéäùר' ,åìà úåöéìî ïåùì ú÷îòä ìëN J
åéøáã øéúñä ïëìå ,ïúáòø àåäù åéìò åáùçé íéòîåùä ìëù äöø àì ìáà ìåëàì ïåæî ù÷áî

åäáà 'ø ä"ãå ;éñåé 'ø ä"ã ;íéä ééà J Lïéáäì êéøöù éî àìà ïéáé àìù éãë

חכמה בלשון משתעי הוה כי אסיין בר יוסי åäéìàר' ïéò J

דין פום à"ùøäîגבר J Làéðñëà ìòá úùà íåìùá ìåàùì ñåîéðäî ïéà éë æîø ïåùìá øáãN J
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דין פום åéìòגבר úåáøäì àì éãë ,íéáøá àéðñëà ìòá úà çáùì àì éãë æîø ïåùìá øáãN J
åäéìà ïéò J Líéçøåà

וכו' וכו' צפון אבהו ר' היכן הצפינני אילעאי לר' רבנן ליה ìòאמרו éøéàîä éùåãéç J
ïéáåøéò("äøéçáä úéá" øôñ äæ ïéà),àãéåøá ìñéæ äçîù áøä úåøòä íò ,÷å÷ áøä ãñåî 'ãäî ,

å 'îò á"ç

וכו' וכו' צפון אבהו ר' היכן הצפינני אילעאי לר' רבנן ליה úåöéìîäאמרו éôåé øåàéáN J
ïëå ;"åäéìà ïéò" øôñá ïëå ;éàòìéà 'øì ì"à ä"ãå ;éððéôöä ïðáø ì"à ä"ã ;íéä ééà J Låìàä

"íéùãç íéãâî" øôñá

אחרונית Jאהרונית, Läðùî éøãñ äùùì ïåøçà àåäå .äðåäë èáùì åø÷éòù ,úåøäè øãñN J
"íéùãç íéãâî"áå ïéãîò é"øäî ïåéìâá íéøåàéá ïééò ;à"ùøäî

אחרונית מסכת)אהרונית íéðéò(לימוד çúô ,à"ãéç J

אחרונית מסכת)אהרונית àåä(לימוד ãåñä .ìåôìô ,èùô ,ãåñ :íéðô 'â äøåú ãåîéìá ùéN J
äæù è÷ìîä ì"ðN àéôåñìéôì æîø úéðøéò .èùôì æîø úéðåøçà .úéðåøäà àø÷ð ïëìå ,ãñçä úãîá
Lúåîåã úö÷ úåéúåàäå ,ìåôìô ì"öå éåàøë çðòéô àì ñåôãä øåáò ãéä áúëî ÷éúòîäå ñ"è

òãéåäé ïá J Läéãîåì øøåòîå ÷åîò àåäù

äðùîäעירונית ïéáäì éãëù "íéùãç íéãâî" ùøéôå .äðåöéç äðùî :ìàððç åðáø ùøéôN J
Lúåúééøáä ãåîéìì íé÷å÷æ

àéäùעירנית åøàéá ,õìò :êøò ,êåøòä ïëå ìàððç åðáø ìáà ."äôéøçå ïç úìòá" áúë é"ùøN J
íéøôëä úåðáî("êøë" åðéà "øéò" éë)ô"ò úåðòì ùéå ?êëá ùé äìòî äî "íéòåøä àåìî" äù÷äå .

íù ïéàå äæî íéé÷ð íéøôë úåðá ìáà ,úåéøòå ìæâ íäá ùé íéëøëä éðáù ,á"ò àë ïéáåøéò÷åçù
íéùãç íéãâî J Läáåè äùàì äëæù çîùå .ùàø úåì÷å

מתינוק חוץ אדם נצחני äéäùלא òùåäé 'ø åäæ éøä .äåðòá ÷øô åðúåà ãîìì àá äæ øåôéñN J
åéúåáåùúá íéðéîä úà çöðîç úåøåëá ;à"ò ñ íù ïëå á"ò èð ïéìåç ;à"ò åð úåëøá ;á"ò ä äâéâç)

(ãåòå á"òíéðéò çúô ,à"ãéç J Låäåçöð ,ú÷åðéúå äùà åîë úòã éì÷ úåéøá åìéôà ïàëå .

מתינוק חוץ אדם נצחני ñåòëìלא çåð íãà àäé àìù äáåè äãî ãîìì àá äæ øåôéñN J
äàø áåùùë ë"ôòàå ,åéøåçàì øåæçì êéøö äéäù øòèöä éøäù .øòö úö÷î åìöà òéâîù ô"òàå

ïéáåøéò ìò éøéàîä éùåãéç J Låúåç÷ô ìò çîù éë åùàø ìò åúåà ÷ùéð ÷åðéúä úàøôñ äæ ïéà)

("äøéçáä úéá"æ 'îò á"ç ,àãéåøá ìñéæ äçîù áøä úåøòä íò ,÷å÷ áøä ãñåî 'ãäî ,

וקצרה L÷çãäìארוכה éìá äáçøäá úëìì íå÷î ùéù ,ùéáëä áçåø "äëåøà" ùøôì øùôàN J
åäéìà ïéò ïééò ãåò ;íéä ééà J

שוטה åéäגלילי àì ìéìâ éùðà éë åéìò úåëæ ãåîéì äæ àìà ?"éìéìâ" åúåà äúðéë äî éðôîN J
äæ óãá ìéòì ïàë ù"îë íðåùìá íé÷ééãî(á"ò âð)íéðéò çúô ,à"ãéç J Låðåùìá øäæð àì ïëìå
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האשה עם שיחה תרבה úðùîאל ,'à úåáà ìò éøéàîä J L"øåáéã" àìå "äçéù" áåúëN J
øæòåé ïá éñåé

האשה עם שיחה תרבה úåáàאל ìò ,íééç êøã ,ì"øäî J Lúåéøîåçì íãàä ìéáåî äæ éëN J
35 "äçéù äáøú ìà" 'à ÷øô

עם שיחה תרבה úéðîëçהאשהאל àéäù åìéôà øîåì ,äòéãéä 'äá "äùàä" éåðéëN J
ãåìì åæéàá øîåì êì äéä ä"ã òãéåäé ïá J Läçéù äîò äáøé ìà úåøùëá ú÷æçåîå

Eãð óã

ושמורה" בכל àéöåîù"ערוכה äî åðæåàì òéîùéù êéøö áìá äøåîù äøåúä àäúù éãëN J
éøéàîä éùåãéç J Låìå÷ äéáâäì êéøöù àìà ãåò àìå .åéôî("äøéçáä úéá" øôñ äæ ïéà)'ãäî ,

æ 'îò á"ç ,àãéåøá ìñéæ äçîù áøä úåøòä íò ,÷å÷ áøä ãñåî

ושמורה" בכל ה)"ערוכה כג, äæ(שמו"ב éðôì éë ,äøåú ãåîéìá øáåãî éë ì"æç åùøãN J
"éì íù íìåò úéøá éë" áåúë(ä ,âë á"åîù)à"ùøäî J L

שונה שהיה אליעזר לרבי היה אחד תלמודובלחשתלמיד שכח שנים ג' לאחר ,J
ñôãðá áòøJèñø 'îò ,íéùãç íéãâî J Líø ìå÷á àø÷ àì ìáà åéúôùá àéöåî äéä íðîàN

א למקוםתלמיד שריפה שנתחייב אליעזר לרבי היה äîחד ìò àøîâá øàáúð àìN J
çëùù éðôî àåä à"ùøäî éôìå .åáø éðôì äëìä äøåäù éðôî àåä á÷òé ïåéòå éøéàîä éôì .ùðòð

úåáà é÷øôá áåúëë ,åãåîìú('â)íéùãç íéãâî J L"åúðùîî ãçà øáã çëåùä ìë"

פומיך æ"éפתח óåñ ,íéãéñç øôñ J

פומיך 23פתח à"ç íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(ä ,äøåú)94 'á íìåò úåáéúð ;(é ,ïåùì)

פומיך àéöéðéåפתח ,ïåùàø ùåøã ,ùåøãì úò ,á"ì ùåøã úìéçú ,íéúòì äðéá J(âéø óã)

תני קרי, פומיך òãéåäéפתח ïá J Läðùî úåðùìå ,àø÷î àåø÷ìN J

למקום שריפה úçëùäנתחייב úîçî äôøù áééçúðå ùçìá äðùù ãéîìúä åúåàá øáåãîN J
à"ùøäî J Läøåúä

מרפא" בשרו ולכל למוצאיהם הם חיים "כי דכתיב חיי ותוריך בך דתתקיים היכי כי
כב) ד, "למוציא(משלי אלא "למוצאיהם" תקרי ïåùìáיהם"אל àåä àùéøá éë êë åùøãN J

íéáø("íäéàöåî")ãéçé ïåùì àôéñäå("åøùá")ìò áñåî íéáø ïåùìá "íäéàéöåî" ïë ìòå
íéä ééà J Läôá àéöåîù úåáùçîä

מרפא" בשרו ולכל למוצאיהם הם חיים כב)"כי ד, אלא(משלי "למוצאיהם" תקרי אל
äàöåä"למוציאיהם" ìò àìå äàéöî ìò øáåãîù àø÷ã àèùô úåðùì ì"æç åàø äî ò"öN J

,êéðéòî åæéìé ìà .êéðæà èä éøîàì ,äáéù÷ä éøáãì ,éðá" íä äæì íéîãå÷ä íé÷åñôä àìà ?äôá
"êááì êåúá íøîù(àëJë ,ã éìùî)òáè éøä ìáà .áèéä íéøáãä úà øåëæì åðéìò äáåç øîåìë .

íééúôùá àèáì àéä äìåâñ àìà ?ãîìù äî çëåù àåäù ùåðàá àåäïåùìëå ,ïàë ì"æç úöòë)
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(á"éä óåñ â"ô äøåú ãåîìú 'ìä) "åãéá íéé÷úî åãåîìú ,åãåîìú úòùá åìå÷ òéîùîä ìëå" :í"áîøøùàëå .
ãéî ,øáã úòãì íãà êøèöéàöîéàéä åæå .ãîìù äî íéé÷ì ìëåéå åðåøëæì ïîãæî åãåîéì

"íäéàéöåîì" êëì íéã÷äì áééç "íäéàöåîì" íéé÷ì éãë ïëìå ."äàéöî"(äôá)ë"â áåúë éøäå .
"òøî êìâø øñä ,ìàîùå ïéîé èú ìà" ë"çà(æë ,ã éìùî)äèåñ àåä ãîì äî áèéä øëåæ éúìáäù

éàãî ì÷éî åà ;äùòîì äëìää ÷åéãî(ïéîé)éàãî øéîçî åà ,(ìàîù)è÷ìîä ì"ð J L"òø" åäæå ,

למקום שריפה òãéåäéנתחייב ïá J Läøåúä úçëùä úîçî ,åáø úåëæ åéìò äðéâä àìN J

שימש גדול אדם לו, Nהניחו J(åãåîéì çëùù ãéîìú åúåàá øáåãî),çëúùäì ìåìò ãåîéìä éë
äôéøù ä"ã à"ò ãð ïéáåøéò ìò à"ùøäî J Lìòåôá äëìää íåé÷ íéàåøùë ÷æç íùåø ïë ïéàù äî

íå÷îì

יהודה: לרב שמואל דתתקייםשיננאא"ל היכי כי תני, פומיך פתח קרי, פומיך פתח
בפהו(תורתך)בך למוציאיהם וכו' למוצאיהם" הם חיים "כי שנאמר חיי äøåäNתוריך J

íâå ;ç÷ôå óéøçå ìëùä êæ úåéäì ,úåðåøùëä 'á ãçà íãàá åàöîð àì áåøä ô"òù ïåéñðä åðì
àåäù äãåäé áøá øéëä ìàåîù .ïééòå ãîìù äî ìë åìöà øåîùéù äìåòî äøéëæ åì äéäúù
àéöåäì åì äøåäå "àððéù" äæ éåðéë åì øéëæä ïëì .åãåîéì çëùé ïô ùùçå ,óéøç øîåìë "àððéù"

âéø 'îò à"ç ,ùåøãì úò ,áì ùåøã ,íéúòì äðéá J Låéôá åãåîéì

הט"ז מחלוקת הכל, נשכח אחת בבת או לאט, לאט באה היא אם "שכחה" ובענין המלקט: הערת

שבנדפס רנח–רנט עמ' עירובין, על חדשים", "מגדים יישוב עיין והב"ח,

דתתקיים היכי כי תני, פומיך פתח קרי, פומיך פתח שיננא יהודה: לרב שמואל א"ל
חיי(תורתך)בך êá"ותוריך íéé÷úú" ùøã äî íåùî ò"öN J(êúøåú)çéèáî ÷ø ÷åñôä øùàë

úåëéøà íùì äîùì àì ãåîìì åúåà æøæî òåãî ,ãåòå ?äîëç úôñåú àìå "íäéàöåîì íä íééç"
íäéìò úáùééúî íúòã íéðé÷æîù ïîæ ìë íéîëç éãéîìú éð÷æù ïåéë àìà ?íéîé(íéð÷ úëñî óåñ)

òéâäì éãë íéîé úåëéøà íéù÷áî øîåìë .íéîù íùì åæ éøä ,äîëçá øúåé íéçéìöî øîåìë
"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,äãåú éîçì J Làø÷îä úëøáá ìåìë äæ ,äøåúá äðáä úôñåúì

תני פומיך פתח קרי, פומיך פתח שיננא יהודה: לרב שמואל éåðéëא"ל óéñåä òåãîN J
àèáî åðéàù ïééòîå óéøçä ìù åëøã àìà ?àøîâá åæ äìî åôéñåä ì"æç òåãîå ?"àððéù"
àáåî ;÷çöé éðéò J Läæ ïåøñç ìò øáâúäì åúåà øéäæä ïëì .åðåéòá àåä òå÷ù éë íééúôùá

"éèå÷ì øúá éèå÷éì"á

מרפא" בשרו ולכל למוצאיהם, הם חיים כב)"כי ד, øáåãî(משלי éë áúë é"ùøN J
úàöîå úòâé" ù"îë ,äøåú ãåîéìá :äðåé åðáø áúë ?øáåãî äàéöî åæéàá .ë"ò "äàéöî"á

"ïéîàú(á"ò å äìéâî)åðáø J Lúåìöòä ïî øäæéå ,äá çøèéå ìåîòéù ãò äøåúá âéùî íãà ïéàù
äðåé

לבטא להקפיד שיש כאן בגמרא חז"ל בדרשת ודעת טעם טוב מבינים אנו ומזה המלקט: (אמר

חז"ל כתבו כי בשפתיים. ח)הלימוד רבה, משה(דברים והזהיר העצל. על שנאמרו דברים שבעה על

מאד הדבר אליך קרוב לעשותו"בפיך"כי יד)ולבבך ל, בזה(דברים והאריך פיך!". מתוך דבר "הוצא
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צדיקים" העצלות)"אורחות קשור(שער זאת ואזהרה ע"י. גם בלימוד להתייגע הנ"ל, יונה רבנו לדברי ה

המלקט) נ"ל – שפתיים ביטוי

בפה מוציאיהם אלא מוצאיהם תקרי אל 307מוצאיהם, íééç êøã ,ì"øäî Jäìåãâ ,å"ô)

(äøåú

בפה מוציאיהם אלא מוצאיהם תקרי אל â'מוצאיהם, à÷ñô ,ïéáåøéò ,úîàá àøå÷ J

מרפא" בשרו ולכל למוצאיהם, הם חיים כב)"כי ד, äìîä(משלי ùåøãì ì"æçì ïééðîN J
åøùá ìëìå" ÷åñôä êùîäå ,íéáø ïåùìá àéä åæ äìî àìà ?"äôá íäéàéöåî"á øáåãî åìéàë
"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,íéðéòì äåàú J Läéðù äðååë åùøã ïëìå .ãéçé ïåùìá àåä "àôøî

בפה מוציאיהם אלא תקרי אל Jמוצאיהם, L?øáåãî äàéöî äæéàá äæ éìá éë êë åùøãN J
êåøá øå÷î(548 óã ,á óéòñ è ÷øô à"ç)

דמי כהלולא מיניה דאזלינן דעלמא ואישתי, חטוף ואכול àåäחטוף íìåòäù ïåéëN J
êìëàî úà óåèç ïë ,øîâð ìëä úåøåôñ úåòù êåúù ïéàåùéð úãåòñá àöîðä åîë ,øäî óìåç
J Lêìù çöðä íìåò úà åðáéù íéøáãá ø÷éòá ÷åñòúå ,øîåçä éðéðò ìò ïîæ æáæáú ìàå øäî

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,íéðéòì äåàú

ושתה חטוף ואכול úéáחטוף åøôñá éøéàîä J Lé"ùøë àìãå ,äøåú ãåîéì éðéðòá øáåãîùN J
"éøéàîä éùåãéç" åøôñáå ;äøéçáä

ושתה חטוף ואכול ìåàùחטוף éøáã J

נובלין והללו נוצצין הללו השדה לעשבי דומים אדם בני וכו'. לך היטב לך, יש Jאם
à"ùøäî ;é"ùø J Løîàîä øåàéáN

נובלין והללו נוצצין הללו השדה לעשבי דומים אדם בני וכו'. לך היטב לך, יש Jאם
åìùëéé åà ,úåöîå äøåú ïòîì êúåî éøçà äæ óñëá åùîúùé êìù úåðáäå íéðáä íà òãåé êðéàN

íéä ééà J Lúåøéáòá äæ ïåîîá

נובלין והללו נוצצין הללו השדה לעשבי דומים אדם בני וכו'. לך היטב לך, יש Jאם
á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà ,á÷òé 'ø J Løîàîä øåàéáN

אניח תאמר ואם התמהמה. למות ואין תענוג, בשאול שאין לך, היטיב לך יש אם
והללו נוצצין הללו השדה, לעשבי דומים אדם בני לך? יגיד מי בשאול חוק? לבני

ïåîî:נובלין åì ùéù íãàì äøéäæî àøîâäN J("êì ùé íà")áéèéú" äæáå íééðòì êåîúú
ìåàùì òéâú øùàë éë ."êîöòì(øá÷ì óãøð íù àåä)íò úååöî íéé÷ì ìëåú àì .âåðòú íù ïéà

éë úåîúù ãò êéðôì ïîæ êì ùéù øîàú íàå .ïåîîä íò áåè úåùòì êãéá åðéà øáëù óñëä
øîàú íàå .íéøéòö íâ ç÷åìå äîäîúî åðéà íéîòôå äééçã úååîä êàìîì ïéà ,ïë àì ,äúà øéòö

äùåøé øéàùúù("÷åç")ìëì éë ?àì åà åðîî åðäðå óñëä åìá÷ íà øá÷á êì øùáé éî ?êéðáì
øéùò ïéðòì äðåù ìæî ùé íãàéðåò åà úå(é"àì åëøãá ,åúéá éðáì åúøâàá à"øâä áúë ïëå)óà éë .

êôéäì åà ,íéìåãâ íééðò íä åéàöàö íéîòôì ,íéñëð ìòá àåä áàäùìâìâ" á"ò àð÷ úáùá àåä ïë)

("íìåòá øæåçù àåä;"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,÷çöé éðéò J Lêùôð úáåèì êðåîîá ùîúùú ïëì .
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ïéáåøéò ìò "éøéàîä éùåãéç"á àöîð äæî úö÷î(ç 'îò á"ç ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåä)úéá" åððéàå
"äøéçáä

נובלין והללו נוצצין הללו השדה, לעשבי דומין אדם øàùúבני äùåøéäù êì ãéâé éîN J
íúùåøé ãáàì íéìáåð åììä éë ?êéðá éãéáåëøãá ,åúéá éðáì åúøâàá à"øâä áúë ïëå :è÷ìîä úøòä)

(é"àìà"ùøäî J L(íäîò äìãâ íúñðøô éë ,êéðáì âåàãì êéøö êðéàù ùøéô é"ùø ìáà)

בתורה יעסוק לויה, לו ואין בדרך Läðëñהמהלך áöîá æà àöîðå áåùééäî ùøåô àåä éëN J
4 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(à ,äøåú)311 íééç êøã ;(àîñé÷ ïá éñåé 'ø ,å"ô),ìàøùé úøàôú ;

187(áñ ÷øô)

בתורה יעסוק לויה לו ואין בדרך â"ðהמהלך à÷ñô ,äøåú øåà ,øáç à"éø J

בתורה יעסוק לויה לו ואין בדרך ìòהמהלך áøç" ì"æç úìì÷î ùåùçì äòèé àìùN J
øúá éèå÷ì"á àáåî ,äùî éùéà J Läøåú ãîìé æà íâ àìà ."íéàèåçù àìà ãåò àìå 'åëå íéãáä

"éèå÷ì

וכו' בראשו 5חש 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(à ,äøåú)197 ,49 ìàøùé úøàôú ;,åè íé÷øô)

(áñåè ,ë úåîù ìò ,äéøà øåâ ;

וכו' במעיו חש בגרונו, חש בראשו, äøåúäåחש .äîëç úâùäá ùéù úåéòá éâåñ íä åìàN J
úåòåáùì 'á ùåøã ,íéãåã úò ,âî ùåøã ,íéúòì äðéá J Lúåðåøñçä ìë úð÷úî(æòø)

במעיו חש בגרונו, חש בראשו, àìàחש ?äøåúá ÷åñòé ãöéë ,ãàî åì áàåë íà ò"öN J
àáåè äéì áéàë àä ,àìã àåä ùùåç .õîåçä úà ïäá òîâé àì åéðéùá ùùåçä" ì"æç ïåùìî

"éîã øéôù(à"ò çë æ"ò)ìò ,íééç úøåú J Løåîâ áàë àìå ,ùùç úö÷ ÷ø àåä "ùç" éë íéàåø
øáã áçøä ,ùâéå úùøô úìéçú ,øáã ÷îòä ,á"éöðä ;à"ùøäî ;à"ò çë óã æ"ò

המאירי" "חידושי עיין הבחירה")עוד "בית ספר ואינו ח, עמ' ח"ב קוק, הרב מוסד הכוונה(הוצ' שאין

חז"ל הדריכו הראש, לו יכאב גירסא שמרוב וחושש הטבע חלוש באדם מדובר אלא לו, כואב שכבר

במדרש לעיין חדשים" "מגדים ציין יחשוש. האזינו)(דבריםשלא פרשת תחילת שלארבה, אתה "מבקש

מתורצת גם ובזה עכ"ל. חיים" נוחל ואתה לתורה אזנך הטה מאבריך? באחד ולא באזניך לחוש

תורה דברי ע"י להתרפאות אפשר כיצד להלן)השאלה מהרש"א שכבר(שהקשה מדובר שלא לכך ראיה .

הראש לחולי קשה הדיבור שהרי ע"א)חלה מא –(נדרים חולה] נעשה טרם ודאי אלא התירו? וכאן

חדשים" "מגדים עיין עוד המלקט; נ"ל

במעיו חש בגרונו, חש בראשו, ïéàחש ,äøåú ãîåì íãàäù úåøîì éë åðà íéàåø éë ò"öN J
ãåîìì êéùîé ,ùåçéî ìë úåøîìù úãîìî àøîâäù ì"ö àìà ?åðîî íé÷ìúñî åìà íéùåçéî

áë ÷øô ,øñåî èáù J Läøåú

וכו' בראשו äøåú?חש éøáãá úåàôøúäì øåñà éøä ò"öN J(á"ò åè úåòåáù)øáåãî íù àìà
à"ùøäî J Løúåî ,åãåîéì êøãá ÷åñôä ãîåì éëä åàìá íà ìáà .äàåôøä íùì ÷ø ÷åñôä øîåàù
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שבת על מהרש"א דברי נביא ע"א)ולהלן שלומד(סז וכיון הנפש. חולי מפני הוא הגוף חולי כי

או"ח על מגדים" "פרי עיין עוד גופו. מתרפא ממילא נפשו, את ומרפא רלט)תורה סי' (סוף

במעיו חש בגרונו, חש בראשו, úìåâñחש íäì ïéà éë ?åìà íéøáà à÷åã åèøéô òåãîN J
ø÷áì àåáì ïéà åìà íéøáà éìåçá éë ,íéìåç øå÷éáá åìéâ ïá åéìà àåáéù éåôéøìëá äìåçì èøô)

(åôåâà"ùøäî J L

וכו' בראשו äøåú?חש éøáãá úåàôøúäì øåñà éøä ò"öN J(á"ò åè úåòåáù)àåä ãåñéäù àìà
,äøåú ãîåì àåäù ïàëå .óåâä àôøúé ,ùôðä úàåôøáå .óåâä úåìçî úåàá ,ùôðä úìçî éðôîù
à"ò æñ óã úáù ìò à"ùøäî J Lóåâä úåìçîî àôøúéù úåìúì ùé ,åéùòîå åéúåãî ï÷úì ãîåìå

'ä êàìî àøéå àîéìå ä"ã

בראשו øáãחש áçøä çé ,ãî úéùàøá ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J

בראשו æé,חש íéøáã ,äëøá úôñåú J Lúãå äðåîà éðéðòá íéòø íéøåäøäáå úåøæ úåáùçîáN J
åùàøá ùç ä"ã 142 'îò ,èé

בגרונו äòéìáäחש úéáì íéàáùë àéä äàðää ø÷éòù ,äéúùå äìéëàì äåàúä úæøôäì øàåúN J
åðåøâá ùç ä"ã 142 'îò ,èé ,æé íéøáã ,äëøá úôñåú J Lïåøâáù

במעיו øùáחש úåàúì éåðéëN J(äãìåää ïéðò)"éòîî àöé øùà éðá" øîàù åîë(àé ,æè á"åîù)

"?éòîá íéðá éì ãåòä" ïëå(àé ,à úåø)åéòîá ùç ä"ã 142 'îò ,èé ,æé íéøáã ,äëøá úôñåú J L

בעצמותיו éîöòá"חש íåìù ïéà" êøã ìò àåäN J(ã ,çì íéìäú)"éîöòá á÷ø"(æè ,â ÷å÷áç)

Lçåø úåîîåø éìá àåä äîì åùôðá òãé àìå õåöøå øåáù åìéàë ,çåø êåãëã åîöòá ùéâøî øîåìë
åéúåîöòá ùç ä"ã 142 'îò ,èé ,æé íéøáã ,äëøá úôñåú J

בתורה îיעסוק ò"öN Jéë àìà ?äøåúä úëøá çñåð åîë "äøåú éøáãá ÷åñòé" åøîà àì òåã
íéøãðá åøîà øáë(à"ò àî)åìéôàù øîà ïëìå .ùàøä éùåçéîìå íééðéò éáàåëì äù÷ øåáéãäù

" ÷åñòì åì øùôà éà íàéøáãáäùòîá åà ,åúáùçîá ÷åñòé úåçôä ìëì ,ùîî øåáéãá "äøåú
êàìî àøéå àîéìå ä"ã à"ò æñ óã úáù ìò à"ùøäî J Lùôðä úàåôø åì äéäúå ,äøåúì òâåðä

'ä

קשה ולזה יפה לזה לחברו, סם נותן äù÷ãåאדם .éàäì äù÷ ,éàäì éìòîã éìéî ìë"N J
éàäì éìòî éàäì(é"ùø ù"ééò)ïééå ïîù øùáå äéé÷ð úôå àúëéøà éìôìôå àáéèø àìéáâðæî øá .

"äéôåâ éìåëì éìòîã ïùé(á"ò áî íéçñô)ïàîãìô äùî á÷òé áøä éôî J L

שפתיך" על יחדיו ø÷"יכונו åîò àéä äøåúäù úáùçð ïéà ,íãàä ïî äøåúä ÷åçéø éôìN J
ïåéòá ãîìù éî ìáà .åéúôù ìò àéä íà(íééðéòá ÷ø ùîúùî øîåìë ,íéúôù éåèéá àìì äáùçî)ïéà

22 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Léîùâ àåäù ,íãàä íò ìëùä(ã ,äøåú)

פיו" במענה לאיש ìò"שמחה é"ùø J Líéìàåùì áéùäì íéìåëéùë ,àñøéâ éìòáì äçîùN J
âë ,åè éìùî(à"ùøäîá ïàë àáåî)
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לאיש "שמחה אחרינא: לישנא בפיו; שמענה בזמן וכו' פיו" במענה לאיש "שמחה
טוב מה בעיתו שדבר בזמן פיו" åäéìàבמענה ïéò J Líéùåøéôä 'á ïéá ìãáää äîN J

בעיתו שדבר à"ùøäîבזמן J L'åëå âçá âç úåëìä ,çñôá çñô úåëìä ,ìàåùì äðåò øùàëN J

ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב כי éãéì"לעשותו" "àéáîù" ãåîìú ìåãâ éëN J
åðéðéòá íéàåø äæ øáãå" .øåîâ ìòåôá úåéäì øáãä úà àéáú àéäù äøåúä úåîéìù éë ,äùòî

äæ øáã ìèáù íåéîù(åðãîìù äîá áèéä íéàé÷á úåéäì)åàöîð àìäùòî éìòá"çë åäæ øîåìë)

(úéùåðà äöò àéäù ïìäì à"ùøäî éøáãë àìå ,éìåâñã ÷øô óåñ 22 äøåú ,íìåò úåáéúð ,ì"øäî J L
("ìëå ìëî øåãä ìå÷ì÷ íøåâ äæ øáãù ãò" :ä ÷øô ,ïéîé øåè äë óãá ì"øäî êë ìò øæçå)

לעשותו" ובלבבך à"ùøäî"בפיך J Läùòîì íéé÷ì ìëåú àì ,äøåúä ïéã áèéä òãú àì íàN J

לעשותו" ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב åäéìà"כי ïéò J

סלה" מנעת בל שפתיו ש"ארשת בשעה לו"? נתת לבו "תאות äøåúäאימתי øùàëN J
éúëãë .úéùòð åúù÷á æàå 'ä ìà áåø÷ íãàä ,åîò àéäíéáåø÷ íéäìà åì øùà ìåãâ éåâ éî éë" á

ã"ô óåñ äøåú 22 à"ç íìåò úåáéúð ,ì"øäî J Læ ,ã íéøáã ,"åéìà åðàø÷ ìëá 'åëå åéìà

מנעת" בל שפתיו וארשת לו, נתת לבו àåäå"תאות ãîåìäN Jåãåîéìá é÷áúéðòð åúìéôú ,
à"ùøäî J Låéôá àèáé íøèá ãåò

מנעת" בל שפתיו וארשת לו, נתת לבו àåäå"תאות ãîåìäN Jåéúôùá àèáî,ãîåìù úòá
åäéìà ïéò J Lúéðòð åúìéôú

סלה" מנעת בל שפתיו "וארשת זכה, לא לו". נתת לבו "תאות íãàìזכה, åì ùé íàN J
,øåäè åðéà åáìå äëæ àì íà ìáà .øáãé íøèá ãåò ,ù÷áîù äî åáì úåàú éôì åì åðúé ,øåäè áì
øáã áçøä ã ,ã úéùàøá ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J Lù÷áì ÷÷ãæé àåäå åéúôù úùøà éôì ÷ø åðúé

סלה" מנעת בל שפתיו "וארשת זכה, לא לו". נתת לבו "תאות "ïåöøזכה, ÷åñôáN J
"íòéùåéå òîùé íúòååù úàå ;äùòé åéàøé(èé ,äî÷ íéìäú)íúåà òéùåî ,'ä úà íéàøéäù åøîà

åððéðòá ïë .åéìà åòååùé ãò 'ä ïéúîî íéìéâø íéùðà ìáà .äùòé 'äå åöøé ÷ø ,åàø÷é íøèá ãåò 'ä
J Líéúôù éåèéáá ììôúäì êøèöé ,äëæ àì íàå .åáì úåàú éôì øáë 'ä åäøæòé ,äëåæ íãà íà

åäéìà ïéò

ועד סלה à"ùøäîנצח J L?"íìåòì" åäæù åðì ïééðîN J

הצואר על שרף זה כענק עצמו אדם משים ìåòאם úåáéúð ,ì"øäî J21 'à í(ã ,äøåú)

הצואר על שרף זה כענק עצמו אדם משים "ãåáëאם .äøåú é÷ìç éðù ùéù ïàë øáåãîN J
òåðö íëç ãéîìú äéäé äæá .íìåò ìù åðåùáë íäù íéøáã íéáøá äìâé àìù "øáã øúñä íéäìà

"øáã øå÷ç íéëìî ãåáëå" .úåéøáäî äñåëîå(á ,äë éìùî)ãöéë íéîù úåëìî ìò ãîìì øîåìë
íéàåøááù äîëçä éðîéñ úøé÷ç é"ò òéâé äæìå ,çéâùîå íìåòä úà âéäðî ä"á÷äí"áîø éøáãëå)

("êéðô ìò éáåè ìë øéáòà éðà" ,ãð ÷øô à"ç ,"íéëåáð äøåî"áíéä ééà J Lúåéøáì äàøð äéäé äæáå



ïéáåøéò úëñîãð óã535

הצואר על שרף זה כענק עצמו אדם משים íéîéòðîאם é"àáù ç"ú éë ,çð ïåùì àåä óøN J
åäéðá J Líéìáåç íðéàå ,äæì äæ

נראה ואינו éãëנראה ,éøùúå ïñéð éùãçá åéðôì åàøúé àìù åéãéîìúì àáø øîàù åîëN J
á÷òé 'ø åðá íùá äæ àéáî ,äæ ÷ðòë ä"ã ,åäéðá J Läðùä ìë åñðøôúéù

בו מתבשמין שהכל זה וכבושם וכו' זו כערוגה עצמו אדם משים úåáéúðאם ,ì"øäî J
11 'à íìåò(á ,äøåú)

בידו מתקיים תלמודו בו, מתבשמין שהכל זה é"ùøוכבושם J Líéøçàì äøåú ãîìîùN J

ע"ב לה זרה עבודה ע"א, צב בסנהדרין הוא וכן המלקט: לו)אמר מתגלים ממנו שמכוסים ,(דברים

ת ע"א, טז ע"אתמורה ז מכולם")ענית יותר תורה("ומתלמידי הלומד זה ד"ה רש"י ע"א נ' כתובות ,

בנדפס רס–רסא עמ' עירובין, על חדשים" ב"מגדים גדול אוסף עיין מקומות, הרבה ועוד ומלמדה,

הבושם" כערוגת יג)"לחיו ה, השירים שהכל(שיר זו כערוגה עצמו אדם משים אם
תלמודו אין לאו ואם מתקיים, תלמודו בו, מתבשמין שהכל זה וכבושם בו; דשים

ùééáúéמתקיים ïë íà éë çåøä úåñâ åá äéäú àìù ãéîìúä ïéðòì ãçà .úåùøã 'á ïàë åùøãN J
÷éðòäìî òðîé àìù ãîìîä ïéðòì ,éðùäå .åãåîìú øåëæé àì æ"éòå ïéáî åððéà ïééãòù äî ìåàùì

íéøçàì åáåè(åãåîéì áèéä øåëæé ,íäì øéáñäì åúçøèå íäéúåìàù é"òå)íéøéùä øéù ,äîéîú äøåú J L
âð ÷"ñ âé ,ä

בה מתבשמים שהכל זו ë"ôòàåכערוגה ,åðîî íéðäð íìåëå ,íéáøá äøåú ùøåã àåä øîåìëN J
òãéåäé ïá J Låúåà íúöøòä úîçî äàâúî åðéàå äåðòá åîöò ÷éæçî

בה מתבשמין שהכל זה וכבושם בה, דשין שהכל זו כערוגה עצמו אדם משים Jאם
ãåáëäî ÷åçéøáå äåðòá âäðéN(õøàì úçðåîå äìôù àéäù äâåøòë äåðò)ãåáëä úà ìèáî íâ íà ìáà .

,íçðî ïåéò J Låðîî åîùáúéù íéøçàá ãåáë âäðé àìà .áåè äæ ïéà ,íéøçàì úúì éåàøäå òéâîä
"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî

אבן" יח)"לוחות לא, נמחית,(שמות שאינה זו כאבן לחייו עצמו משים אדם אם ,
בידו מתקיים 11תלמודו 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(á ,äøåú)136 'ã úåãâà ;(å"è ïéëøò ìò)

ïéáåøéò úëñîá ù"æå ä"ã

מתקיים äåðòבידותלמודו ïéðòì íãå÷ä øîàîáN J(äâåøòë)÷øå ."åãéá" úìî ì"æç åøîà àì
àéä úàæ éë äæá åàèáù ì"ðå ."åãéá" úìî åôéñåä ,ãéîú ñåøâì åìù íééçì çéøèîä ïéðòì ïàë
úà áèéä øåëæé àìà ,åéúåð÷ñîå ïéðòä íöò úà øåëæé ÷ø àìù .ìéòì øîàðäî øúåé ä÷æç äìåâñ

"åñéëá çðåîë" íðåùìì äîåã äæå .åéøáãì úåéàøäå úåðåùìä(à"ò áò íéçñô)íéìàåù øùàëù
éøáã ïìäì ïééòå ,è÷ìîä ì"ð J Låéúåáåùú úà åðåøëæî óìåù ãéî àìà ääúùî åðéà àåä ,åðîî

åãéá íé÷úî åãåîìú ä"ã ,òãéåäé ïá

מישראל תורה נשתכחה לא הלוחות, נשתברו 39אלמלי äøåúä ìò äùøã ,ì"øäî Jñôãð)

("äìåâä øàá" óåñá
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מישראל תורה נשתכחה לא הלוחות נשתברו åçåìäאלמלי ìò "úåøç" éëN Jäðéðò ,ú
àìJì ÷"ñ æè ,áì úåîù ,äîéîú äøåú J L÷çîäì ìåëéä éðåöéç áúë ÷ø àìå ÷îåòá ä÷é÷ç

הלוחות נשתברו 245אלמלי 'îò ,äëøá øä 'ãäî ;á"ì à÷ñô ,26 íéøôåñ éøáã ,÷åãö 'ø J

מישראל תורה נשתכחה לא הלוחות נשתברו íéëàìîäאלמלי úâøãá ìàøùé åéä éëN J
êùî J Løãòä åéøçà ïéàå íúåîöòá íöòúî íìöà äð÷ðä ìëùäå ,ãéúòå äåä øáò íìöà ïéàù

äîëç(âô÷ 'îò ,ïîøôå÷ áøä 'ãäîá ,åá êìî úòåøúå ä"ã àë ,âë øáãîá)

"חירות" אלא "חרות" תקרי "áúëîאל ì"ö äéä òå÷ù áúëäù ïåéë éë úàæä äìîä åùøãN J
÷å÷ç íéäìàúåçåìá÷å÷ç" àìå "úåçåìä ìòà"ùøäî J L"

"חירות" אלא "חרות" תקרי ã'אל à÷ñô ,ïéáåøéò ,úîàá àøå÷ J

בהם שולטת ולשון אומה כל אין וכו' הראשונות לוחות נשתברו לא íéîòôאלמלי 'âN J
æé ,âë úåîù :ùã÷îä úéáá "êøåëæ ìë äàøéé äðùá íéîòô ùìù" äøåúá áåúë(íéèôùî úùøô),

âë ,ãì(àùú úùøô)æè ,æè íéøáã ,(äàø úùøô)àø÷îä óéñåä äéðùä íòôá ÷øå .ãåîçé àìå"
éë ?åæ äçèáä äøåúä äôéñåä æà à÷åã äîìå ."êéäìà 'ä éðô úà úåàøì êúåìòá êöøà úà ùéà
ìàøùé íé÷å÷æå úåçåìä úøéáùå ìâò äùòî òøéà àùú úùøôì ãòå íéèôùî úùøô ïéá

äîëç êùî J Lúåîåàä éðéòî íàøåî øñ øáë éë ,äçèáäì(âë ,ãì úåîù)

כל ולשוןאין בהםאומה êìîשולטת ïåèìù úçú äîåà ùé éë ,åæ ïåùì òáèî úåìéôëN J
äøúé .ãðìåäå ,íåéä äéøöéåùá åîë ,úåðåù úåôù úåøáãîä úåöåá÷ ùé åîò êåúá ìáà ,ãçà

úéùàøáì åøåàéáá ùøéä ø"ùø øàéá ,úàæî(ä ,é)äðåùàøäù "ïåùì"ì "äôù" ïéá ìãáää ìò
ì"ð J Løúåéá ãåøéô àåäå ,íééåñî íå÷î éðëåù ìù íééåñî è÷ìàéã àéä äðåøçàäå ,úéììë àéä

è÷ìîä

הזה כמדבר עצמו אדם משים íùאם åëøãé ìáì ìòáä ãéô÷î ,úéèøô äãùá äâåøò éëN J
éî ìëì íðéçá ãîìì êéøö íéáøá ùøåãä êë .åì úôëéà àì øáãîá ìáà .äåãéñôé ìáì íìåë

òãéåäé ïá J Lïéò úáåè âåäðìå ,ãåîìì äöåøù

בידו מתקיים ã"ìôתלמודו ïëå á"ñô à"ç íéëåáð äøåî ò"ò J

מתקיים åãåîéìáבידותלמודו òåéñì êøèöé àì íâå ,ìòåôá íéé÷î äàðå ùøåã äàð äéäéN J
åãéá íéé÷úî åãåîìúù àìà ãåò àìå ä"ã à"ò ä úåëøá ìò ,òãéåäé ïá J Låúìåæî

בידו מתקיים ãîìùתלמודו äîá ãéî øëæð àåä ,úéúëìä äéòáá åì ùéùë êøåöä úòìN J
øéáã ù"ø ø"åî J Låéùëò åðéðòì òâåðä ãåîéì åúåàá øëæð ,íòô

יוסף îר' äéì àéåä ä"ã òãéåäé ïá J Là"ò äð íéøãðá ùøåôî äùòîäN Jãò ä"ã ïëå ,àúìé
éì úùøôîã(á"ò â úåëîì åøåàéáá ïëå)

מתנה" יח)"וממדבר כא, 11(במדבר 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(á ,äøåú)äøåúä ìò äùøã ;
"äìåâä øàá" óåñá ñôãð 17
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נחליאל" וממתנה מתנה, יח)"וממדבר כא, àìå(במדבר ,ìçðä ì"ö äéä éë äìîä åùøãN J
ùåøéô éôì äðäå ä"ã ïëå ,íãà íéùî íà ä"ã á"ò äð íéøãð ìò à"ùøäî J Lìàéìçð

מתנה" ïéòä"וממדבר úéàøî ,à"ãéç J

ינשא" גיא ד)"כל מ, "úåîá",(ישעיה àø÷ðå åäéáâä 'äù éî åìéôàù ,"ìë" úìî úåãåàN J
Läìåàâä àåáá ãéúòì åúåà àùðé 'ä áåù åá øæåç íàå ."àéâ" úåéäì åìéôùé 'ä åîöò äéáâî íà

íéðéò çúô ,à"ãéç ;àùðé àéâ ìë ä"ã á"ò äð íéøãð ìò à"ùøäî J(ïéáåøéòá ïàë)

מגיס משפילולבוואם הקב"ה ,äìéâîá íâN J(á"ò âé)íãàì äìåãâ ÷ñåô ä"á÷äùë" åøîà
ñéâä íàå 'åëååúòã?"åúòã" åøîà äìéâîáå "åáì" åøîà ïéáåøéòá òåãî ò"öå ."åìéôùî ä"á÷ä ,

íéîòô äðåîù ,äîåãëå úåéøòì äáøé÷ ïéðòì øîàð "åáì ñâ" âùåîä éë àöîð ïééòðùë àìà
àéáä "íéøôåñ é÷åã÷ã"á úîàáå .äåàâ ïéðòì êééù àìå ,úåãéãé úáøé÷ ìù ïéðò àåäå ,ãåîìúá

è÷ìîä ì"ð J L"åúòã ñéâî" àñøéâä ïàë íâ éë íé÷éúò ãé éáúë äîëî ïàë

הדורסת זו î"ôכחיה á"ç íéëåáð äøåî ò"ò J

הדורסת זו äìåâä"כחיה øàá" óåñá ñôãð 16 äøåúä ìò äùøã ;12 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J

הדורסת זו ãéכחיה ,èî úéùàøá ,øáã ÷îòä ,á"éöðä J

הדורסת זו íéòèå,כחיה êø àåäù ÷ìçá íéøçåá ,øùá úðî íäì íéàéáîùë íãà éðá âäðîN J
éìá ,ìëä úà úìëåà äéçä ìáà .äñéòìì íéçåð íðéà åà íéîéòè íðéàù øùáä é÷ìç íéçéðæîå
,íéøæåî íéàøðä äô ìòáù äøåú é÷ìç ùé äøåú ãåîéìá êë .äì çåð åðéà äîå çåð äî áùçúäì
åîöò íãà íéùî íà øîà ïëìå .íää íé÷øôä ãåîéì ìò íéâìãîä íãà éðá ùéå .äðáäì íéù÷ åà
êúáåèá ïéëú" çéèáäù åîë .äøåúì äëæé ,âìãì éìáå ìëä úà úìëåàä åæ äéç åîë åãåîéì ìò
àìù åìà äøåú é÷ìçá æåðâ äéä äî äæ "éðò" ïéáéå åúåà åãîìé úåîùðä íìåòáù ."íéäìà éðòì

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,íéøùé çøåà J Líäá ñàî

שמסרחת זו ùøäîå"כחיה .ìàùù àéùå÷ éðôî ,íéùåøéô 'á àéáä é"ùøN JLàéùå÷ä ìò äðò à

בעצמו סעודה לו עושה à"ùøäîהקב"ה J L"åîöòá" äìîì íéùåøéô 'áN J

עושה הקב"ה כן עושה ואם וכו' וכו' ואוכלת שדורסת זו כחיה עצמו משים אדם אם
סעודה àåäבעצמולו ïéðòä .åéúøùî é"ò àìå ,äãåòñä úà ïéëî åîöòá ä"á÷äù òîùîN J

"åãñç íéîù ìòî ìåãâ" äîùì äøåúá ÷ñåòäù(åéìò òéôùî 'äù ãñç ,á"ò ð íéçñô)ùé øîåìë
ïéëú" àø÷ã àôéñá æîøð äæå .òáèä úåçøà íéìéòôîä äìòî éëàìî é"ò àìù ,úéñð äçâùä åéìò

"!íéäìà ,éðòì êúáåèá(àé ,çñ íéìäú).ïéëúù àåä äúà øîåìëàåä ïàë "äãåòñ" :÷éúòîä úôñåú)

(íãàä åúåà éëøö ìë úðëäì éåðéëíéä ééà J L

בעצמו סעודה לו עושה הקב"ה כן עושה áúëואם "åîöòá" åæ äìî êîñ ìòù øùôàN J
í"áîøä(ã"ä ç"ô äáåùú 'ìä)øùôà éà éë ,ìùî ÷ø àåä àáä íìåò úà åøàéú åá äãåòñä ïéðòù

úìåòôî àìå ,ïéëä ä"á÷äù òáèä é"ò ñðøôúîå ïåæéð íìåòä ìë éøäù åèåùôë "äãåòñ" ïéáäì
,"íéëøã úùøô" áúë äæ ïéòî ,è÷ìîä ì"ð J L?"åîöòá" áåúë ïàë äîìå ,"åîöòá" ä"á÷ä
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à"ë ùåøãùé ÷éãöå ÷éãö ìëù ,éðòä ìò "åîöòá" ùøéôù à"ùøäî éøáãá ïãä "íéùãç íéãâî" ïééò ãåò)

(åîöò éðôá øåãî åì

פריה" יאכל תאנה יח)"נוצר כז, ע"ב(משלי נד דף להלן עיין ,

Eá"ò ãð óã

למה וכו'. בה ממשמש שאדם זמן כל זו תאנה מה לתאנה תורה דברי נמשלו למה
כדד תורה דברי נמשלו למה וכו'. לאילת תורה דברי úùìùנמשלו ïéá øù÷ä äîN J

íéä ééà J Líéðåù íéöåøéú éðù .åìàä íéøîàîä

בה ממשמש שאדם זמן כל זו תאנה äéúåøéôמה ìë ìåùéá éë ,íéöò øàùî äðàúä äðåùN J
à"ùøäî J Líä íééåàø íà ÷åãáì íåéå íåé ìëá äá ùîùîî ïìéàä ìòá ïëìå ,úçàë äðéà

בכל ירווך "דדיה וכו' וכו' תאנים בה מוצא בה ממשמש שאדם זמן כל זו תאנה מה
בו מוצא בו ממשמש שהתינוק זמן כל זה דד מה כדד? תורה דברי נמשלו למה עת"

äחלב úâùä ãâð ïåùàøä àìà ?íéìùî 'á íéëéøö òåãîN Jäîëç,åéúåáøî òîåù íãàäù äî ,
å íòè àöåî íãàäù äî äðéá úâùäì éðùäåäðáäåäéìà ïéò J Lòîùù íéøáãä íúåà ïëåúá

שהרב תורה בדברי לבקיאות משל התאנה כי שנתנו. המשל בעצם מונח זה חידוש המלקט: אמר

המדרש כדברי לתלמידו. ט)מוסר יב, רבה לומד(במדבר היום התורה כך מעט, מעט נלקטת "התאנה

פריה'" יאכל תאנה 'נוצר נאמר עליו בשתים, ולא בשנה לא מתלמדת שאינה לפי הרבה. ולמחר מעט

התרגו כדברי ל"אם", נמשל בינה של המאוחר ושלב חכמה. והיא משליעכ"ל על ג)ם .(ב,

במשלי המאוחר בפסוק הוא תאנה" "נוצר אחרת. שאלה מתורצת יח)ובזה הבאה(כז, והדרשה .

אהבים" "אילת המתחילה צר)בגמרא ירוך"(רחמה "דדיה ההוא הפסוק של הדרשה ה,והמשך (משלי

אלאיט) המוקדם? את ואח"כ המאוחר את תחילה כאן דרשו ולמה משלי, בספר יותר מוקדם הוא

בלימודו. יותר ומאוחר מורכב שלב הוא פנימית הטעמה לקבל הבינה אל עולה שהאדם מה

טעם בהם מוצא בהם הוגה שאדם זמן כל תורה åðéàדברי ,åá ìâøåî íãàäù øáã ìëN J
äøåú ãåîéìá ïë ïéàù äî .åéìò ñàîð íéîòôìå åì äåàúî,"ùåãéç àìá ùøãîä úéáì øùôà éà")

(.â äâéâçà"ùøäî J L

צר רחמה זו אילה Läúåàמה ïéáäì éãë äá òâééúäìå çåøèì íéëéøöå äîåúç àéä äøåúäN J

חן" יט)"ויעלת ה, לומדיה(משלי על חן שמעלת ,íðéàå íãåîéìá íéãåøè íä íéîòôìN J
íéãéô÷î(úåàð øãñ ìò)öåî íä ë"ôòàå ,íùåáìîáå íìëàîáà"ùøäî J Lúåéøáä éðéòá ïç íéà

שמים" ירא שהוא בידוע חן, עליו שיש אדם "כל מאמרם: עם קשר לכך יש שמא המלקט: אמר

ע"ב) מט (סוכה

חן" ã'"ויעלת à÷ñô ,éàçà 'øã úåúìàùì 'â äîã÷ä ,äìàù ÷îòä ,á"éöðä J(26 'îò)

חן" úåáåúëá"ויעלת ìáà .úåéøáä éðéòá :é"ùø áúë ïàëN J(á"ò æò óã)äæä ÷åñôäî åãîì
øùéä øåà J Líé÷éæîîå úåìçîî äìéöîù
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ממשמש שתינוק זמן כל זה דד äáמה êôäå äá êôä ,'ä ÷øô ,íééç çåø ,ïé'æåìå íééç 'ø J

ממשמש שתינוק זמן כל זה דד áìçמה ìù ãë åîë ããä ïéà àìà ?ããì ïåéîãä äîN J
úåøøåòúî åìù äöéöî é"ò .áìç åá øöåð ,÷ðåé ÷åðéúäù ìëë àìà .íéìæåð åá ùéù õåçáî øëéðù
ìáà .åúåéðåöéç ô"ò èåùô äàøð ì"æç ìù øîàî ìë äøåú éøáãá êë .õéîä úåùéøôîä úåèåìá
ééà J Läìéçúá åúòã ìò äìòä àìù äî ,óñåð ùåãéçå íòè àöåî àåä íäá äâåä íãàäù ìëë

íéä

ממשמש שתינוק זמן כל זה דד ìåàùמה éøáã J

ממשמש שתינוק זמן כל זה דד ïëåúä,מה òãåéå àø÷ øáë íãàäù ìëë ïéìåç éøåôéñáN J
íòè íäá àöåî ,áåù àøå÷ íãàäù ìëë äøåú éøáãá ìáà .áåù øåôéñä àåø÷ì åúåà êùåî åðéà

"ùåãéç àìá ùøãîä úéáì øùôà éà" .óñåð(.â äâéâç)"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,÷çöé éðéò J L

תמיד" תשגה ה,"באהבתה äæá.יט)(משלי ùøéôù äî ,å"ä é"ô ,äáåùú 'ìä í"áîø ïééòN J
éìùî ìò é"ùø äðäå .ã"áàøä úâùä éøáãå(è ,ä)"÷ñò" ïåùì àåäù ïùøãä î"ø íùá àéáä

åãåîéì ìò åúòã ,íéøçà íéøáãá ÷åñò íãàäù ïîæá íâ øîåìë .éáøò ïåùìáùôð" áúëù åîëå)

(ç ÷øô à øòù ,ïé'æåìå ç"øì "íééçäåúãé÷ù áåøî åîöò éëøö çéðæîä ìò åäåùøéô àøîâá ïàë ìáà .
íéùãç íéãâî ô"ò J Läøåúá

תמיד" תשגה יט)"באהבתה ה, åæ(משלי ïéà ,äæ é"ò åéðéðò ãéñôîå äâåùù øáåãî íàN J
à"ùøäî J Låéðéðòá åçéìöî 'ä ,äâåùù ô"òà àìà .äøåúì äìòî

מדין" על á"ò"יושבי 'ç àøúá àáá ìò à"ùøäî J

תורה. ללמוד למדינה וממדינה לעיר מעיר שהולכים ת"ח אלו אתונות", "רוכבי
כצהרים אותה שעושין ה'"צחורות" אות כמו צחורות של ח' אות דרשו המעתיק: (הערת

צהרים) ù"îëשל ,øúåé øéáñäì íéòãåé íéðáø äáøäî ãåîìì øéòì øéòî íéëìåäù é"òùN J
æ"òá(à"ò èé)à"ùøäî J Läëøá ïîéñ äàåø åðéà ãçà áøî ãîåìä

אמת דין שדנים מדין", על à"ùøäî"יושבי J Lïéãá íéðåúîå íéäåù íäù "éáùåé"N J

אמת דין שדנים מדין", על íéàúî"יושבי úåéäì ÷ñôðä ïéãä êéøö ,úîà ïéã èåôùì éãëN J
äìòî ìù äøåúì(éðéñá ïúéðä)íéä ééà J L"ïéã ïî" àåä "ïéãî" ìù 'î ïëìå

י)"והולכי" ה, משנה(שופטים בעלי אלו דרך" "על מקרא. בעלי àø÷îאלו éìòáN J
éìòá êë .úëìì ïååéë äæéàì øåøéá íäì ïéà éë íëøãá íä íéòåú íéîòôì ìáà ,íéëìåäì åîãð
Lúøøåáîä êøãá íéæçåà äðùî éìòá ÷øå .åãîìù äî ùøôì íéòãåé íðéà äðùî ãåîéì àìì àø÷î

íéä ééà J

תורה" דברי שיחתן שכל תלמוד, בעלי אלו "שיחו': מחז"ל: הפסוק דרשת ע"ב)[ונמשיך נד .(עירובין

מההלכה, ונדחית יחיד דעת היא משנה איזו ג"כ מבררים הם התמידי, עיסוקם היא שהתורה כיון

המקובלת ההלכה כפי היא רבים)ואיזו המלקט](ע"פ נ"ל –
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מקרא בעלי אלו Làø÷î"והולכי", éøáãá íòä éðôì íéùøåã øéòì øéòî íéëìåää ç"úù éôìN J
á÷òé ïåéò J

משנה בעלי אלו דרך", åñòé÷"על ,äéåì åîò ïéàå êøãá êìåääå .äô ìòá äðùî íéãîåìùN J
äøåú éøáãá(äô ìòá),äæá äæ æåâøì åàåáé àìù "äëìä øáãá å÷ñòúú ìà" íéðù íä íà íâå .

"êøãá åæâøú ìà"(á"ò é úéðòú)á÷òé ïåéò J Läðùîá å÷ñòé àìà

ומפסיק בדרך "ההולך חז"ל מלשון לכך ראיה נ"ל המלקט: אילןממשנתואמר נאה מה ואומר

ג)זה" וכו'(אבות, בגמרא לימודו ולא "משנתו" דוקא נקטו

תלמוד בעלי אלו çéù"שיחו", ìëù ãåîìú éìòá åìà" J"ãåîéì äëéøö íú(á"ò àë äëåñ)J L
à"ùøäî

תלמוד צריכה ת"ח של úåëåñä,שיחה âç ,éòéáù ÷øô ,æñ øòù ,øåîà úùøô ,÷çöé úãé÷ò J
à"ò çé÷ óã ,"äëåñá äèîä úçú ïùéä" ìò

לימוד צריכה ת"ח של 195שיחה 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(â ,äçëåú)180 ,ìàøùé úøàôú ;
(èð ÷øô)

לימוד צריכה ת"ח של ÷âôשיחה 'éñ ,÷éãöä ú÷ãö ,ïäëä ÷åãö 'ø J

הרמאי à"òצייד èé óã æ"ò ïééò J

ימים" יאריך ולא יחיה לא וכו' צידו רמיה יחרוך íéîé,"לא êéøàî äîùì ãîåìä éëN J
"êéîé êøåàå êééç àåä éë" áéúëãë(ë ,ì íéøáã),äáøä òãåéù íñøôìå øàôúäì ïòîì ãîåìä ìáà .

à"ò èé óã äøæ äãåáò ìò ,à"ùøäî J Líéîé øö÷éù êôéäá åùðåò

ימים" יאריך ולא יחיה יב)"לא àáä,(משלי íìåò ééçá íåöîö ìò úãîìî ïåùìä úåìéôëN J
äæä íìåò ééçá íâå"åùôðá áééçúî åãåîéìî ãçà øáã çëåùä ìë éë .(â ,úåáà)åäéìà ïéò J L

ימעט מהבל חבילות, äîëåתורתו äîë äðåùàøä àñøéâä àåäå ,àùåð êéøö øáã ìë éëN J
23J24 à"ç íìåò úåáéúð ,ì"øäîJ Lãîåìù øáãä åúåà úøéëæ äá äðå÷ íãàäù ãò íéîòô,äøåú)

(ä ÷øô úìéçú

ימעט מהבל חבילות, éáæéùתורתו áø éøáã íâ àøîâá åàéáä äæ éðôì ãåò éøä ò"öN Jàì")

'á ùé àìà ?"äáøé ãé ìò õáå÷å" ïàë óéñåäì äîìå ."éàîøä ãééö" úùù áø úöò íâå ,"åãéö äéîø êåøçé

ãîåìä ùéå .àáä àùåðì êéùîîù éðôì úåáø íéîòô ïäéìò øæåçå úåëìä 'á ãîåìä ùé .åãåîéì ìò äøæç éðôåà

(àîâåãì)ìë ãåîìì øæåç øîåâùëå .á"åéëå äãéáàå äàéöî úåëìä ìë åà ,áåè íåé úåëìä ìë
ãîåìù åúåà åðéâ ïëìå øåëæì êë ìë çéìöé àì ìáà åãåîéì ìò øæåç àåäù éøä .áåù àåää àùåðä
ìò íéøæåç íðîà íä øîåìë ."äìò éøáòå àúìéî àäì ïðáø éòãé" åøîà ïëìå ."úåìéáç úåìéáç"

åäéìà ïéò J L"úåìéáç" ìáà ,íãåîéì

ירבה" יד על וקובץ ימעט, מהבל "הון חבילות, יא)תורתו יג, éôåìéç(משלי åùøãN J
250 'îò ,à óéòñ å ÷øô à"ç ,êåøá øå÷î ,ïééèùôò êåøá 'ø J Lìáä úìîî ,çJä úåéúåà

משנה סדר 19כיצד íééç êøã ,ì"øäî J(äøåú ìá÷ äùî ,à"ô)
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משנה סדר åñôäî÷כיצד ïàë íéøëæåîä íéùéàä øãñ åãîì ì"æçN J(è ,ãë úåîù);à"ùøäî J L
íéãâî" ïééö ãåòàø÷éå àåä øå÷îä åúòãìù á"éöðä éøáãì "íéùãç(á ,æé)÷îò åøôñá ïééò ãåòå

Lì"ø 'îò êúåìòäá úùøô ìò á"éöðä

נסתלק פרקו. משה לו ושנה אהרן נכנס הגבורה. מפי למד משה משנה? סדר כיצד
אלעזר בניו, נסתלקו פרקן. משה להם ושנה בניו נכנסו משה. לשמאל וישב אהרן
פרקן. משה להם ושנה זקנים נכנסו וכו' אהרן. לשמאל ואיתמר משה, לימין ישב
ביד ארבעה, אהרן ביד נמצא פרקן. משה להם ושנה העם כל נכנסו זקנים, נסתלקו
אהרן להם ושנה משה, נסתלק אחד. העם כל וביד שנים, הזקנים וביד שלשה בניו
פירקן. הזקנים להם שנו בניו, נסתלקו פירקן. בניו להם שנו אהרן, נסתלק פרקו.

ארבעה הכל ביד åéðáì,נמצאו íâå ,ïøäàì íâ úçà úáá äùî ãîéì àì äî íåùî ò"öN J
å÷øô åì äðåù äéä ãçà ìëìù" :äæì áåùéä ?íéîòô äòáøà ìëä ,íòä ìëì íâå ,íéð÷æì íâå
ïáø÷ ,íééç ïáà ïøäà 'ø J L"åìëù úàù éôì åá øùà úåãåñäå äøåúä úîùð úðáäá åì ãçåéîä

ïøäà(è"ñù ,äàéöéðéå);â øåè ø óã ïåùàø ñåôãá ,íéùåã÷ úùøô úìéçú ,

במלבי"ם הנ"ל)ומובא בשם קדושים, פרשת אהרן(תחילת ובני החכמה, מצפוני ממנו קבלו "שהזקנים

התורה". פשט רק קבלו וההמון מדריגתו. לפי מיוחד פרק שנה אחד שלכל יותר, עמוקים דברים

ארבעה הגבורה מפי äáø(פעמים)ומשה úåîù ùøãîá øàåáîN J(à ,î)äùîì ãîéì 'ä éë
;íéîòô 'ã ïøäà ãéá àöîðå ä"ã ,à"ùøäî J Líéîòô 'ã

ארבעה הגבורה מפי àìà(פעמים)ומשה ,øåòéù øáãì ïúåð åðéà àáé÷ò éáøù òîùî ìáàN J
ä"ã à"ùøäî J Lãîìðä øîåçä úà èåì÷é ãéîìúäù ãò íéîòô '÷ åìéôà ãåîéìä ìò áøä øåæçé

øîåà àáé÷ò éáø

פעמים ד' לתלמידו לשנות àøå÷äחייב ïëå ,íéîòô 'ã ãåîéì ìë ìò øæç åîöò ä"á÷äN J
ùøãî J Løåáéöá àø÷éù éðôì íéîòô 'ã àø÷éù äî ìò øåæçìå íéã÷äì áééç øåáéöá äøåúá

'î úùøô úìéçú ,äáø úåîù

בפיהם? סדורה שתהא עד é"ùøומניין J(íäéðôì íéùú øùà ä"ã à ,àë úåîù)àúìëîä ïî àåäå

בפיהם? סדורה שתהא עד åðøëæéùומניין êøèöéù éìá äôá çðåî ãîìä øáãä åìéàëN J
íéðô åì úåàøäì áééçù øîà ïëì ,øáãä íòè òãé àì ìáà äôá ìéâø äéäéù øùôàå .øôñä êåúî

("íäéðôì" äìîäî úàæ åùøã)áééçù ïééðî øîåà àáé÷ò 'ø ä"ã à"ùøäî J L

שתהא עד ומניין וכו' שילמדנו עד לתלמידו לשנות אדם סדורה(משנתו)שחייב
ìàøùé".בפיהם? éðá úà äãîìå" øîàðù ïéãä íöò úà íäì ãîìéù íãå÷ .íéðéðò 'á ïàë ùéN J

áø ïåùìá øîåì íãà áééç" éë ,÷åéãá ïåùìä úà íäì ïðùé ë"çàå"å(à"ò æî úåëøá)øîàð äæ ìòå
åäéìà ïéò J L"íäéôá äîéù" óñåðä ÷åñôä

שתהא עד ומניין וכו' שילמדנו עד לתלמידו לשנות אדם סדורה(משנתו)שחייב
" שנאמר יט)בפיהם"שימהבפיהם? לא, øãñá(דברים øáãä ïå÷éú àåä "äîéù"N J

äãéá ïúðå ä"ã à ,ãë íéøáã ,äëøá úôñåú J L"øèùîáå('ä ÷"ñ 184 'îò óåñ),àì íéøáã ïëå ;
äãîìå ä"ã èé(242 'îò óåñá ,éùéìùä ùåøéôä)
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לפניהם" תשים אשר המשפטים "ואלה שנאמר פנים? לו להראות שחייב (פירשומניין
שם) במכלתא ומקורו האדם" לפני לאכילה ומוכן הערוך "כשולחן א: כא, שמות על Jרש"י

íéðô åì úåàøäì "íäéðôì" åùøãN(íé÷åîéðå íéîòè)à ,àë úåîù ,äéøà øåâ ,ì"øäî J Lïåëî 'ãäî)

(æë÷ 'îò ,ã à÷ñô óåñ ,íéìùåøé"íéùãç íéãâî" úøòä êë ìò ïééò ;

אשר פנים? לו להראות שחייב êåúîלפניהםתשיםומניין øáã ïéáäì øáãä íòè òãéùN J
äðåéìò äìòî àéäù ,øáã("íãîìú øùà" àø÷îä áúë àìù êåúî é"ùø ùøéôå)'ø ä"ã à"ùøäî J L

øîåà àáé÷ò

זימני מאה ד' ליה תנא פרידא, à"ùøäîר' J Läæ øôñî íòèN J

זימני מאה ד' ליה תנא פרידא, èùôר' ,ñ"ãøô éðôåà 'ã øáãå øáã ìëá åúåà ãîéì àîùN J
íéîòô äàî íäî øáã ìë øæçå .ãåñ ùåøã æîø("íéîòô '÷ å÷øô äðåù" á"ò è äâéâç ô"ò)'ã éøä

åäéìà ïéò J Lúåàî

זימני מאה ד' ליה תנא פרידא, ïàëר' ìáà ,àîæåâ àåä äæ øôñî ãåîìúá úåáø íéîòôN J
íéùãç íéãâî J Låèåùôë àåäù òîùî

שנה מאות ארבע של מהשכר כך לו נראה שמא המלקט: אמר

שנים ת' פרידא, àìùר' éãë åúåîë êë ìë íéòãåé íðéàù íúåà íò äëìää øåæçéù áåè"N J
äëìää íéîòô 'ú øîåà äéäù àãéøô 'øå 'åëå åì íéîåãä åéøáç íò øåæçéùî ,íéìèá åëìé

å"î÷úú ,íéãéñç øôñ J L"íé÷ñåò åì ïéàù äåöî úîì äîåã äæ éë ,ãçà ãéîìúì(ïìäì ïééò)

שנים ת' פרידא, øîàîîר' êëì äéàøå ,åîöò ãåîéì éðôì øçàì ãåîéì íéã÷äì ïåëð äæ ïéàN J
"åðáì íãå÷ àåä ,ãåîìì åðáå ãåîìì àåä" ì"æç(á"ò èë ïéùåãé÷)ì"ö àãéøô 'ø ìù äùòîáå

J Låðîæî ùîåç íâ àîùå ,íéøçàì åðîæî øùòî ïúé íãàù úåøåäì ùéå .åðîæî èòî ÷ø ïúðù
å"ë 'éñ óåñ ,ã"ç øæòä ïáà ,äùî úåøâà ú"åù ,ïééèùðééô äùî 'øøôñ" ìò ÷ìåçù òîùîå)

(ì"ðä "íéãéñç

שנים? ת' חייך על דליספו ניחא פרידא, ãòר' éç ïë íàù ,àîæåâ ïåùì äæ ÷ôñ éìáN J
äæë àìôð øáã øéëæäìî ïé÷úåù åéä àìå íéðåàâä úôå÷úàøéøù áø úøâà"á åîë :÷éúòîä úøòä)

("ïåàâåúåà åìàùå .éîà 'ø éîéá éç ïééãò äéäå ,éáø éîéá äéä éë äáøä íéîé êéøàäù úîàáå .
äìéâîá(á"ò æë)ïåòîù ïáø ìù åøåãì åúåà óøöî ïåàâ àøéøù áø úøâàáå "?íéîé úëøàä äîá"

íéàøåîàå íéàðú úåãìåú J Lìàéìîâ ïá(ïåãðåì ,ïàîééä ïøäà áøä ìù)àãéøô 'ø :êøò ,'îò â"ç)

(1032

חדשים" "מגדים עירובין)בספר הדורות"(על "סדר כתב שהרי גוזמא, שזה הסבורה הדיעה דוחה

וכו' ימים האריך רב ד"ה 8 עמ' ח"ב תרל"ו, שנת וורשא מהד' הדורות", "סדר בספרו מינסק, אב"ד הילפרין, יחיאל (לר'

יוסף) שארית כתב ד"ה 203 (שם,עמ' והביא שנה, ש' חי רב ובכלשגם שנה, ש' וי"א שנה ת' חי יוחנן ר' גם כי

אותם. הזכירו לא הגאונים זאת

שנה פ' רק חי רב כי מוכיח ואמוראים" תנאים "תולדות כי דיחוי מכאן ואין המלקט: בלבדאמר

אבא) ר' ערך ,41 עמ' שנה(ח"א ק"ט רק חי יוחנן 671)ור' עמ' ח"ב .(שם,
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שנים? ת' חייך על דליספו ניחא פרידא, ãåîììר' ìëåéù éãë åìà íéðù êñ åì åôéñåäN J
øôñá ,"äàìôää" øáçî ,õéååøåä ñçðô 'ø J Lãéîìúä åúåàì ãîéìù úòá åðîæî ãéñôäù äî ìë

íëî àåä ÷éø øáã àì éë ä"ã ,äëøá úùøô ,"úåôé íéðô"

שנים? ת' חייך על דליספו ניחא פרידא, åúåàר' ãîéìù äî ìò äæ øëù ìá÷ àì òåãîåN J
øåáòá ïëìå .íðéç åøåáò çøèù åéìò ñåòëì åì äéä ïàë àìà ?íåéå íåé ìë íéîòô 'ú øáòá

êì àçéð ä"ã òãéåäé ïá J Läëæ ,óñåðä ãåîéìä åúåà

שנים? ת' חייך על דליספו ניחא פרידא, äîëר' ùàøî íãàì íéòéãåî àì éøä ò"öN J
"àéä äî éîé úãîå éö÷ 'ä éðòéãåä" ìò åøîàù åîë ?äéçé íéðù(à"ò ì úáù)ùé íéáåùéé äîëå

íéùãç íéãâî J Läæì

שנים ת' פרידא, øñåîר' úåçéù ,õéáìàåîù íééç 'ø J(èë ïëå ,ãé óåñ â"ç)

בסימנים אלא נקנית התורה 139אין íééç êøã ,ì"øäî J(äøåúì âéñ úøåñî ,â"ô)

בפיהם" "שימה שנאמר בסימנים אלא נקנית התורה äðéàאין äæ ÷åñôî åæ äùøãN J
ãò ïééðîå ,ìàøùé éðá úà äãîìå" åîöò äæä ÷åñôäî äæ óãá äìòîì úîãå÷ä äùøãì úøúåñ
øáåãî ïàëå ,íéìîä ìù àñøéâ ìò øáåãî íù éë ."'íäéôá äîéù' øîàðù ?íäéôá äøåãñ àäúù

íéðîéñ ïéëäì(äîåãëå ïå÷éøèåð é"ò)ïéðòä ïëåú øåëæì éãëîåãá äîåã íãàä ìù åúòãá øåù÷ìå)(ä.
íéä ééà J L"äîéù" ïåùìî íäéðùå ,äøåúä ïéð÷ ìù íéðôåà íäéðùå

בסימנים אלא נקנית התורה å"èאין óã àåáî ,äìá÷äå áúëä J

בסימנים אלא נקנית התורה ä'אין à÷ñô ,ïéáåøéò ,úîàá àøå÷ J(íäéôá äîéù)

בסימנים אלא נקנית התורה ø÷אין äô ìòáù íéøáã áåúëì øåñà ïéãä ø÷éòîù ïòé"N J
æè ,á úéùàøá ,äîéîú äøåú J Låçëúùé àìù íéðîéñ íäá úúì çøëä ùé ïëìå ,äôá íððùì

;èì ÷"ñ

" שנאמר בסימנים אלא נקנית התורה יט)בפיהם"שימהאין לא, úìî(דברים éëN J
.äùøãì àìà åèåùôë åðéà ïàë ïëìå ,èùôåî ïåéòøì àìå ,éùçåî àåäù øáã òåá÷ì àéä "äîéù"

øùà íéèôùîä äìàå" ïëåíéùú"íäéðôì(à ,àë úåîù)åìà" åùøãéìëì÷î ,íéðééãäúëîì)

(úåãøîäòåöøå(úå÷ìîì)øôåùå(éåãéðì)ìãðñå(äöéìçì)(á"ò æ óã ïéøãäðñ),ïééèùôò êåøá 'ø J L
êåøá øå÷î(572 óã ,á óéòñ è ÷øô à"ç)

בסימנים אלא נקנית התורה úéð÷ðאין äøåú" øîåìå øö÷ì åìëåé ì"æçù áì íéùì ùéN J
ïåùì åëéøàä ìáà ."íéðîéñá("àìà" ,"ïéà")éòöîàá èòîîäå ,ìåãâ ø÷éò åäæ éë ùéâãäì éãë

è÷ìîä ì"ð J Lçëùéå åúøåúî ãéñôé äæ

"סימנה" אלא "שימה" תקרי à"ùøäîאל J Låæ äìî åùøã ãöéëN J

לה מתניתו מהתם åäéðáאתון J L'ñ 'ù úåéúåà éôåìéç éôì ,"äðîéñ" åîë "äîéù" åùøãN J
254 'îò ,à óéòñ å ÷øô à"ç ,êåøá øå÷î ;ïåúà ä"ã
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ציונים" לך "הציבי מתנינן, מהכא כ)אנן לא, äîî(ירמיה äéîøéá ÷åñô óéãòä òåãîN J
à"ùøäî J Läøåúäî àãñç 'ø àéáäù

תקרא" לבינה ד)"ומודע ז, לתורה(משלי מועדים עשה ,åòãéù íëéãéîìúì íéúò åòá÷"N J
é"ùø J L"úåðùìå àåáì úò

חז"ל שציוו כמו המלמד אל כציווי לתורה" עתים "קבעו רש"י פירש לא מדוע הים" "איי הקשה

לתורה?" עתים "קבעת השאלות ע"א)בששת סוף לא רש"י(שבת כי המעתיק ונ"ל שתירץ. מה עיי"ש

עתיך" אמונת "והיה אחר מפסוק למדנו כבר למלמד עתים" "קביעת ששאלת מפני כאן (ישעיהשינה

ו) לתרץלג, יש מזה ויותר להם. שנקבע עת שידעו התלמידים לענין ומחודש נוסף ענין יש כאן אלא .

לדידי" עידנא לי "אית אביי אצל שמצאנו כמו לימודו את יגרוס מתי לעצמו זמן צריך ין(גיטשהרב

ע"ב) זמניםס להם לקבוע צריך זאת ובכל ההיא. בעת תלמיד לקבל וסירב "לגירסא", רש"י ופירש

לבניך" "ושננתם לקיים כדי ה"ב)מסויימים פ"א תורה תלמוד הל' .(רמב"ם,

תקרא" לבינה ד)"ומודע ז, לתורה(משלי מועדים עשה ,êì íéé÷úú íéúò úòéá÷ é"òN J
äîìù" åîë úëôåäî àéä "òãåî" úìîå .äøåúä(ç ,áë úåîù)"áùë" "ùáë" ,"äìîù ,,â àø÷éå)

(æà"ùøäî J L"ãòåî" "òãåî" ïàë ïë

תקרא" לבינה ç'"ומודע à÷ñô ,äøåú øåà ,øáç à"éø J

תקרא" לבינה ומודע את, אחותי לחכמה "úåçà","אמור øîàð "äîëç" ìöà òåãîN J
åäéìà ïéò J L"òãåî" øîàð "äðéá" ìöàå

Eäð óã

היא" בשמים יב)"לא ל, "לא(דברים וכו' כשמים עליה דעתו שמגביה במי תמצא לא
הרוח בגסי תמצא לא היא" à"ãéçì,בשמים "ãåã ùàø" ïééò ,úåùøãä 'á ïéá ìãáääN J

ãçé íäéðù øéëæä í"áîøä úîàáå .á÷òé ïéò ìò ó"éø ;êìéå íéáöð úùøôâ"ô äøåú ãåîìú 'ìä)

(è"äíéùãç íéãâî J Líéðåù íéðéðò éðù äæá ùéù ãîìì

היא" בשמים íéøáã"לא ìò "øáã ÷îòä" ïëå ;è"é 'éñ úåúìéàùä ìò äìàù ÷îòä ,á"éöðä J
áé ,ì

אחריה לעלות צריך אתה היא בשמים שאם היא", בשמים ìò"לא äìòð ãöéë àäN J
ì"æç åëéøãä øáëå .ùãå÷ä çåøáå äàåáðá ùåøãì øáåãî àìà ?äøåú øåáò íéîùì úåìòì åðúòã
,úîà éøîà J Läëìää øøáì íéàáùë ,úåðåéæç åà úåîåìç ìò êåîñì åðì ïéàù "àéä íéîùá àì"

"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî

יוחנן ור' כשמים; עליה דעתו שמגביה במי תמצא לא אמר רבא היא", בשמים "לא
הרוח בגסי תמצא לא íäאמר àáø éøáã àìà ?øáã åúåà èòîë íéøîåà íäéðù äøåàëìN J

äøåúä éãåñéå éø÷éòá óñìôúîå ø÷åç åúåàâáù éî ìò("íéðéòì äåàú" éøáã ïìäì ïééò)'ø éøáãå .
äøåú J Läøåúä úðáäá åì øñçù äî øøáìå åøáçî ìåàùì ùééáúîå äàâúîù éî ìò ïðçåé

é ÷"ñ áé ,ì íéøáã ,äîéîú
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עליה דעתו שמגביה במי תמצא מרב)לא לקבל רוצה דעתו(שאינו שמרחיב במי ולא
כים נוספות)עליה לשמוע מחזר ואינו עכשיו עד שקיבל במה לו די כי תמצא(שסבור ולא .
לביתם)בסחרנים מחוץ בדרכים זמן הרבה à"ùøäî(ששוהים J

תמצא לא אמר יוחנן ר' וכו' כשמים עליה דעתו שמגביה במי תמצא לא אמר רבא
הרוח íééäåìà,בגסי íéàùåðá ø÷åçä àåä "åúòã äéáâî" àìà ?íäéðéá ìãáää äî ò"öN J

äåàú J Låøáç ìò äàâúîù éî ãâð ïðçåé 'ø éøáãå .íäá øå÷çì éùåðàä ìëùì àåáî ïéàù íéøáã
àéä íéîùá àì øîà àáø ä"ã "íéä ééà" ïééò ;íéðéòìåúòã äéáâî" ùøôî)äéìòøîåàå íëçúî ,"

(äéúåðåëå úåöîä éîòè âéùîù

דעתו שמגביה במי תמצא לא אמר תמצאעליהרבא לא אמר יוחנן ר' וכו' כשמים
הרוח éøáãבגסי äáøä åá ùéù éðôî äàâúîä ãâð øéäæî àáø àìà ?íäéðéá ìãáää äî ò"öN J

äøåú("äéìò")çéìöé àì íâ ,åøùåò åà åéôåé úîçî äàâúî íà åìéôà óéñåäì àá ïðçåé 'øå .
"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,øôåñ áúë J Läøåúá

בתגרים ולא בסחרנים לא תמצא íéãâî"áלא äëåøàá øåàéáå ;é"ùø ïééò íäéðéá ìãáääN J
íåé íé÷ñåòä íä "íéðøâú" øàéá "íãà úîëç"ì âéöðã íäøáà 'ø ìù åúîã÷ä óåñáå ;"íéùãç

äøåçñá äìéìå(íé÷çøîì äòéñðá)Lïåîîä éøçà êë ìë íéèåäì íðéàù íéðè÷ä íä "íéøçåñ"å ,

בתגרים ולא בסחרנים לא תמצא 12לא 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(á ,äøåú)íìåò úåáéúð ;
18 'á(ç ,äåðò)

בסחרנים 87ולא ,181 íééç êøã ,ì"øäî J(÷ñòá èòîî éåä ,ã"ô :äøåçñá äáøîä ìë àì ,á"ô)

בשמ לים""לא מעבר ולא וכו' היא יג)ים ל, úà(דברים òðåî íãàäù øîåì ,ìùî äæN J
âùåîä ÷îåò éðôî äøåúä ãåîéìî åîöò("íéîùá")âéùîä øöå÷ éðôîå("íéì øáòî")äúà ïéàù

J L"åúåùòì êááìáå êéôá ãàî øáãä êéìà áåø÷ éë" :æøæîå øéäæî ïëì .äéìà øåáòì ìåëé
à"ùøäî

אבות, הימנה", ליבטל חורין בן אתה ואי לגמור, המלאכה עליך "לא כוונתם נ"ל המעתיק: (אמר

ב')

לים" מעבר יג)"ולא ל, כים,(דברים עליה דעתו שמרחיב במי תמצא לא אמר רבא
בתגרנים ולא בסחרנים לא תמצא לא אמר יוחנן ééçור' ùôçîù éî ìò íä àáø éøáãN J

âðòúîå åùàø óôåç äéäù ãéîìú åúåà ìò åøîàù åîë ,íéâåðòúå úçð(à"ò àé÷ ïéøãäðñ)íìåò éë .
íò äøåú äôé" íðîà éë .íéëøãá àöîð ãéîú àåäù éî úììåù äéðù äòéãå .íéì äîåã àåä äæä
÷"ñ ,âé ,ì íéøáã ,äîéîú äøåú J Låúéáî ãåãðì ÷å÷æ åðéàù ãåò ìë øîàð äæ ìáà "õøà êøã

ìéòì à"ùøäî ïééò .åèJãé

Eá"ò äð óã

עם שוכב "ארור אומר הוא בנותיהם כא)בהמה"כלועל כז, à"ùøäî:(דברים äù÷äN J
"äá äàîèì êúáëù ïúú àì äîäá ìëáå" ÷åñô åàéáä àì òåãî(âë ,çé àø÷éå)øùà ùéàå" åà
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"äîäáá åúáëù ïúé(åè ,ë àø÷éå)ïéò" äðåò ?íéøáã øôñ éðôì àø÷îá íéîã÷åî íäù"åäéìà
åäéìà ïéò J Läì äîåãä úåáøì "ìë" úìî ùåøãì åöø éë

Eåð óã

ומורדות מעלות בה שיש עיר á'כל ïéá ÷çøîä åìéôàù øîåì ,ùøð éáå éøéá éá èøéôN J
íù é"ùø ô"ò J Lïîæä éðôì äð÷éæ äàéáî íù äëéìää ,äáøä åðéà íéøòä

Eçð óã

בהמה" כל עם שוכב "ארור אומר הוא בנותיהם à"ùøäîועל J(é"ùø ùåøéô ìò ÷ìåç);
íéä ééà ïééò ãåò

Eâñ óã

שנתו יוציא שלא רבו, בפני הלכה åùðåòמורה êë ,úåøåäì øäéîå õô÷ ãéîìúäù åîëN J
á ,é àø÷éå ,äéøà øåâ ,ì"øäî J Làåáì øäîú(ãø 'îò 'á à÷ñô ,íéìùåøé ïåëî 'ãäî)

ואביהו) רבו(נדב בפני הלכה íåùîמורה å÷ééã ïàë ìáà .íúúéîì úåøçà úåáéñ åðúð ì"æçN J
à"ùøäî J Lùàä é"ò à÷åã åúîåä äî

ואביהו) רבו(נדב בפני הלכה íàמורה àìà ?íúúéîì úåøçà úåáéñ äîë åðúð ì"æç éøäåN J
úéä åðéáø äùîì éåàøë íéãáëî åéäòãéåäé ïá J Låãéñôä úàæáå .íäéìò äðéâî åúåëæ ä

רבו בפני הלכה åðéáø.מורה äùî ìù åãåáëá åòâôù éðôî åùðòð àåäéáàå áãð äøåàëìN J
àøîâá åìàù éøä ò"ö ìáà(á"ò ãé äìéâî)éðôî åðòå ,äéîøé ùéù íå÷îá äãìåç äàáéð ãöéë

øàåáî àìà ?åìù íéáåø÷ íä éøäù ãéô÷ä àì äùî íâ éàãåáå .ãéô÷ä àì åúáåø÷ äúéäù
úåáåúëá(á"ò ñ)éæçéîã íåùî àì åáø íå÷îá ùéðéà éøùéì àì ïðáø øåîàã àúìéî àä"

åáåø÷ íà åìéôà ïëìå .äëìäë úåøåäì "àøîéîì àúìéî àòééúñî àìã íåùî àìà àúåøé÷ôàë
61 'îò ,éðùä ùåøéô ,à ,é àø÷éå ,äëøá úôñåú J Lïéãë úåøåäì äëæé àì ,ìçåî

נביא בן ולא נביא åìéôàלא àâøãì òéâä àìù øîåì àá àìà ?"àéáð ïá" øéëæäì äîìN J
òãéåäé ïá J Làéáð ìù åãéîìú úåéäì

אהרן בני מתו ואביהו)לא רבן(נדב משה בפני הלכה שהורו éîìùåøéעד ,åäéìà úãâà J
'â à÷ñô å"ô úéòéáù

אהרן בני מתו ואביהו)לא רבן(נדב משה בפני הלכה שהורו íéðéòעד çúô ,à"ãéç J
("åøåäù ãò")

אהרן בני מתו ואביהו)לא רבן(נדב משה בפני הלכה שהורו ùîçעד åàáåä íéùøãîáN J
úåøöåà" åðøôñá ïééò J Läåàâä úãî àéä ïìåëì ñéñáä .ïøäà éðá åúî òåãî úåðåù úåáéñ äøùò

äðåùàø äçéù ,éðéîù úùøô ,"äøåúä
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שמו גוריא בן יהודה תלמיד à"ùøäî;אותו J Làåää ãéîìúä ìù åîù åùøéôù íòèN J
åäéðá

נחש להכישו ראוי רבו בפני הלכה à"ùøäîהמורה J L?ùçð à÷åã äîìN J

נחש להכישו íéîùראוי ïî çéìù àåä éë ?ùçð à÷åã äîìN J(á) åë ,äáø àø÷éå ùøãî)éô ìò

(àé ,é úìä÷òãéåäé ïá J L

אות הכימורידין אפילו וגו' הצבא אנשי אל הכהן אלעזר ויאמר שנאמר מגדולתו ו
יהושע ליה דאיצטריך אשכחן ולא יעמוד" הכהן אלעזר "ולפני דכתיב éëNאיענש J

ìù åúòã áùééúúù ãò úåäùì øæòìàì åì äéä ,åñòë úîçî ,åðéáø äùîî äëìä äîìòðù úòá
à"ùøäî J Løåëæéå äùî

לעולם רעב מביא אחד לכהן מתנותיו הנותן éëãøîäכל áúë äæ êîñ ìòN J,àøúá àáá ìò)

(á÷ú 'éñàáåäå .íéáø íééðòì øæôìî òåðîìå ,ãáìá ãçà éðòì åìù ä÷ãö úåòî ìë úúì ïéàù
äòã äøåé ò"åùá(è óéòñ æðø 'éñ)í"áîøä øåàéáì êîñ ïàë àøîâäî äðäå .â"ô úåáà ,äðùîä ìò)

(å"è äðùîóìà åùôð úøøåòúîù éî áåè øúåéù ,éøéàîä ïàë áúë ïëå ."äùòîä áåø éôì ìëäå"
ç"áä áúë ïëå .úçà úáá úåèåøô óìà ïúåðäî ,úçà äèåøô úúì íéîòô(ä"öøú 'éñ ç"åà)æîøå .

à"ãéçä àöî äôé(é ÷"ñ ,äàø úùøô ,íéîåã÷ ìçð)"åì ïúú ïåúð" äøåúä äáúë äæ ìòùíéøáã)

(é ,åèïéãîò é"ø ìò äù÷ ì"ðä ìëîå .úåáø íéîòô úúì ìãúùäì ùéù ãîìì äìåôë ïåùìá ,
íéùãç íéãâî ïééò J Lì"ðä í"áîøä ìò ÷ìç "íéîù íçì" úåáà ìò åùåøéôáù

מהר"ל מדברי עמדין לר"י יש וסיוע המלקט, סא)(אמר דף ח"ג אגדות על(חדושי חולק הוא שגם

חז"ל לשון מפני ע"ב)הרמב"ם ט בתרא גדול,(בבא לחשבון מצטרפת וקליפה קליפה כל זה שריון "מה

שלתת סימן מזה בגדול. קטן במי? נתלה ומי גדול". לחשבון מצטרפת ופרוטה פרוטה כל צדקה אף

תלוי שהכל הדיעות בין לפשר אפשר באמת אלא גדולה. יותר מעלה היא גדול סכום אחת בבת

שלא מה מסוים, לנזקק אחד כביר במעשה גמורה הצלה מקיים אדם לפעמים הנידון. המקרה לפי

הרמב"ם הנותן, של הנפש תיקון לענין אבל רבים. מקבלים בין מפוזרים קטנים מעשים בריבוי יעשה

צודק)

לעולם רעב מביא אחד לכהן מתנותיו הנותן éכל ,ä øáãîá ,äéøà øåâ ,ì"øäî J

אחד לכהן מתנותיו הנותן Låéìàכל åúáäà éðôî àìà íéîù íùì ïúåð åðéàù øëéð äæîN J
òãéåäé ïá J

ולד בלא לשאול אזיל רביה קמיה מלה דמותיב øëæכל ãìå àìáN Já"ò ãé äìéâîá ù"îë)

(íéðá àìå úåðá ÷ø òùåäéì åéäùJ L"åéøåçáî äùî úøùî" øúåéî äàøðä àø÷îäî ì"æç å÷ééãå .
à"ùøäî

משה" משרת נון בן יהושע רביה"ויען קמיה מלה מותיב היה øîàîä)(הוא ìòá øáñN J
é"ùø J Lúåùòì äî äàøåä äøåîë àåä "íàìë" òùåäé øîàùë éë(à"ò óåñ âñ ïéáåøéò)äøåú ;

ãë ÷"ñ çë ,àé øáãîá ,äîéîú
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Eá"ò âñ óã

ורביה מפריה אחת לילה ישראל את שביטל על אלא יהושע נענש ïééðîלא ò"öN J
åéøçà øéàùä àìù àåä ùðåòäù ïåéë àìà ?äøåú ìåèéá ïåò ìò àîù ?äæ ïåò ìò ùðòðù ì"æçì
ìëã éøéîâå" ïìäì øîàðù äîá øáãä úåìúì ùé ,äãî ãâðë äãî ïä ä"á÷ä ìù åéúåãîå ,íéðá

à"áèéø ;à"áùø J L"äèîä ùéîùúá ïéøåñà ïîå÷îá àìù äðéëùå ïåøàù ïîæ

איזה על ליה אמר תורה. תלמוד בטלתם ועכשיו הערבים, בין של תמיד בטלתם אמש
באתי" "עתה ליה אמר באת? תורה)מהם ביטול על ע"א: ג במגילה רש"י ò"öN(מפרש J

ï"áéø 'éô éôìå ?äìéì åúåàá ë"â äéäù äéáøå äéøô ìåèéá ìò àá àì òåãî(äìéâî ìò)àçéð
úàæä äøéùä úà íëì åáúë "äúòå" ÷åñô ìò åøáòù(èé ,àì íéøáã)à"ùøäî J L

המטה בתשמיש אסורים ישראל במקומם, שלא ושכינה ééçáארון åðáø J(à ,é íéøáã)

נדה אשתו אפילו בו, שרוים ואשתו שאיש בקילעא âååéæá,הישן íéøåñà íðîà éëN J
à"ùøäî J Låðîî íéùåá úòëå ,äòðöáù íéøáã íäéðéá íéøáãî ìáà

Eãñ óã

הון" יאבד זונות "ורועה דכתיב כט)מאי אינה(משלי וזו נאה זו "שמועה האומר כל
תורה של הונה מאבד äàðנאה" äðéà åæå ,äððùà äàð åæ äòåîù øîåàä åøîà åðéúåáøå"N J
ïéàù àø÷îá òåéñå ."äððùà àì(ïåùì)àìî àø÷îá úåðåæ('å)éìùî ìò é"ùø J L"ãáìá äæ àìà

â ,èë

זאת בכל אם אבל אשננה". "לא מסיים שהאדם במה הוא החסרון [א] ברש"י. יש חידושים שני

"זונות" המלה של מלא כתב דרשו ועוד פגם. בזה אין הכל, את ולומד מסודר אדם הוא

נאה" אינה זו "שמועה áùééúéùëהאומר ,åðåéòá äòè àîù ,äòåîù íåù úåçãì ïéà"N J
äøéçáä úéá ,éøéàîä J L"ï÷åúîå äàð ìëä àöîé ïééòéå ïîòèá

הנ"ל מאמר על עירובין" מסכת על המאירי "חידושי הנוסף עם[ובספרו קוק, הרב מוסד (במהד'

קיב) עמ' ב כרך ברוידא, זיסל שמחה הרב שלמיםהערות הם חכמים דברי שכל לפי הדבר, "וכוונת כתב:

לגלות וכשבא דבריהם. הבין שלא אלא אינו אחת אות אפילו בהם שמגנה ומי בהם, שיעיין מי אצל

לגנות) וצ"ל ישכחו(ט"ס כך ומתוך בהלכות, מהשתדל ומתרשלים בם יכשלו פושעים חכמים, דברי

ולעיין ולהפוך להפוך אדם? לכל לעשות לו יש מה אלא בהם. תלוים תורה שגופי בהלכות אפילו

ו הוא, ריק דבר ולא בהם. כל תחסר לא כי יבין כך ומתוך הלב, בעיני ומאמר מאמר טעמי אםבכל

עכ"ל] ומתוקנים" נכונים דבריהם שכל ממנו, אלא אינו הוא עירוביןריק על המאירי חידושי –

נאה" זו "שמועה äðéàהאומר åæå" àìì ,äæ çáù ÷ø øîåà åìéôà øåñàù ÷åñôäî òîùîN J
Lúåàð ïðéà úåøçàù äæî òîùîù éðôî àåä øåñéàäå .÷åñôá øëæåî åðéà éìéìùä ãöä éë ,"äàð

à"ùøäî J

המשנה על ישראל" ב"תפארת המלקט: פ"א)אמר אל בהקדמה עדיות, כי(מסכת אביו בשם כתב

מהרש"א על חולק ובזה נאה". "אינו לומר אסור רק מותר, נאה" "זו לומר
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נאה אינה זו שמועה åøîàùהאומר ì"æçá ùé úåîå÷î äîëá éë à"ùøäî ùåøéô ìò äù÷îN J
"àúúòîù éàä àéìòî äîë"(äîéùø àéáîå)øúåî ,àðéãì åæ äòéã ìò ÷ìåç øùàë àîù àìà .

ù"ùø J L?"äàð åðéà" øîàé äî íåùî ,åéìò ÷ìåç åðéàùë ìáà ."äàð åðéà" øîåì

נאה אינה זו שמועה "äàð"האומר éë .äáùçîä éâùåî íò óåâä éâùåî ááøòîá ùé íâôN J
"àúúòîù éàä àéìòî äîë" ïëìå .óåâä éðéðòì êééù(éìëù âùåî àåäå)ìò ÷ìåçùëå .øîåì øúåî

äãù éîåøî ,á"éöðä J Líâô äæá ïéà ,ïåëð åì äàøð åðéà éë øîàîù"ùø úäéîú úáùåéî äæáå)

(ì"ðä

הון" יאבד זונות "ורועה דכתיב ג)מאי כט, אינה(משלי וזו נאה זו "שמועה האומר כל
תורה של הונה מאבד "ùéàנאה" àåä àø÷ã àùéø àìà ?êë äæ ÷åñô ùåøãì ì"æçì ïééðîN J

åéáàî òîùéù øáã ìë áäåàù éî øîåìë ."åéáà çîùé äîëç áäåà("êãâéå êéáà ìàù")ïîéñ åäæ
.äøåú ìù äðåä ãáàî àåäå ,ãåâéðä àåä "úåðåæ äòåø" àø÷ã àôéñ ïëìå .äîëç áäåà àåäù
åðéúåáà úîëç ìù úøåñîäî øáã äæéà åúòãá ì÷åù àåäù "úåðåéòø" ïåùìî "äòåø" éë øùôàå

åäéìà ïéò ïééò ;íéä ééà J Lïç àöîé àì äîå åéðéòá ïç àöîú

הלכה דבר מתוך אלא מחבירו אדם יפטר êåúîùלא ä"ã à"ò àì úåëøá ìò à"ùøäî J
åäøëåæ êë

הלכה דבר מתוך אלא מחבירו אדם יפטר íåé,לא ìëá íéøéëæîù åæë äëìä åì ãéâéN J
á÷òéì úîà ,àñéì ã"áà ,á÷òé 'ø J Líåé ìëá åúåà øåëæé äæáå ,á"åéëå äìéôú úåëìä åîë

הלכה דבר "מתוך" אלא מחבירו אדם יפטר øîàéלא íà éã àìù "êåúî" úìî úùâãäN J
øîàã ïðáøî àáøåö éàä" á"ò ãë äãðá åøîàù åîë ,åîòè åì ÷îðé àìà äèåùô äëìä øáã åì

."øëãî äéì åøëãî éëã àîòè äá àîéì ,àúìéîùéå ."øáãä úåéîéðô" åì øîàéù åððéðòá
ïúé àìà äæ ùåãéç àéöîä ãöéë òîåùì åì ùøôé ìàå åæ äëìä ãîì ïééðî åì øîàéù íéùøôîä
íéðéò çúô ,à"ãéç J L"êåúî"á äðååëä åäæå .åäøëåæ êë êåúî .øå÷çìå ïééòì òîåùì ïîæ úåäù

("êåúî" úìîì íéùåøéô äøùò øàáî à"ãéçä)

זוכרהו כך שמות הלכה דבר מתוך אלא מחבירו אדם יפטר åðàáäלא íéùøôî ïééò J
à"ò àì úåëøáá

תורה ספר בהן יקח בידו? ויתקיימו יעשה מה הגר, בנכסי òøä,המחזיק ïéò íåùîN J
é"ùø J Läòéâé éìá åì òéâäù óñë ìò íéàìôúî íéùðà éë

מעמידים מוצלחה מציאות על מתפלאים אדם שבני "ובשעה איש": "חזון כתב וכן המלקט: אמר

הדבר לאבדן שמים בדין עליו נגזר שלא וכל שמים, בידי הכל מקום ומכל בסכנה. הזו המציאות את

כא)ניצל" סי' יד, דף בתרא בבא על רנה, עמ' משפט, חושן (על

תורה ספר בהן יקח הגר, בנכסי äùòéåהמחזיק ,àéä 'ä úàî éë ïéáéå åúçìöäá ïðåáúäìN J
à"ùøäî ;"äøéçáä úéá" åøôñá éøéàîä J Läåöî øáã äæá

תורה ספר בהן יקח הגר, בנכסי ä÷ãöì,המחזיק óñëäî ÷ìç úúì äæá ìéòåî íà äøé÷çN J
íéùãç íéãâî J Lìéòåîù áúë éøéàîäå .÷æðäî ìöðéå
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מציאה מצא אפילו אמר פפא øâä?רב éñëðá ÷éæçîì äîåã äæ éøä ?åéøáãá ùåãéçä äîN J
åäéìà ïéò J Läæì áåùééäå

בידי" הזה העם את תתן נתון אם ויאמר לה' נדר ישראל "וידר קראה? (במדברמאי
ב) øáãäכא, éåìú ë"ôòà .áéåàä úà åçöðéù òáèä úåçøàá íâ øùôà áø íò åéäù ìàøùé" J

àåä éë 'äî ù÷áì ùé ïëìå ."ïúú ïåúð" äìåôë ïåùì ïëìå ,òáèä åìéôà ìëä åúàî éë ä"á÷äá
à"ùøäî J Léúîàä ïúåðä

גלוסקין טול ùãå÷ä"מגבאי, çåø" êééù äî íåìëå ?åðòéîùäì äæ äùòî àá äî ò"öN J
ãòåî øãñ ìò ,øôåñ íúç J L?çøà øáåò éøëð ìù åîù ìàéìîâ ïáøì òéãåäììù äùãçä 'ãäîä)

("øôåñ íúç ïåëî"

גלוסקין טול éåâäמגבאי úòã áåðâì øåñà éøä ò"öN J(à"ò ãö ïéìåç)íù éë áéùäì ùéå .
àéäå äìçîî äúî äîäáäù íä íéòãåé ,äìéëàá íäì øúåîù ô"òàù ,äôøè øùá ìò øáåãî
ãñôä íåù éåâì ïéà à÷ñåìâá ïàë ìáà .äøåàëì úéàøðù åîë êë ìë äìåãâ äðéà äðúîäå äîåâô

òãéåäé ïá J Läæá

הקודש ברוח כיון גמליאל åðòãéרבן ïééðî ,éåâ åäæù ùãå÷ä çåøá ìàéìîâ ïáø òãéù ïåéëN J
íéðéò çúô ,à"ãéç J L?íéëøã éøáåò áåø éøçà íéëìåä éë

האוכלין על מעבירין íäéìòאין ïéñøåã íà à÷åã äæN J('é ÷"ñ ô"÷ äøåøá äðùî)ïàë ïëìå ,
ä"÷ ïéìåç ò"ò .ãéô÷ä ìàéìîâ ïáø íéëøãáLäùòî ù"ééò ,àúåéðòì éù÷ã á"ò

חרב à"òכמדקרת áë íéøãð ìò à"ùøäî J

Eäñ óã

תועבה שיכור Jתפלת Läðåëá ë"çà ììôúäì éãë úö÷ ïùéé ,åéìò úøáåâ äðéùù äàåøäN J
"äøéçáä úéá" åøôñá éøéàîä

תועבה שיכור 80תפלת 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(á ,äãåáò)

מפיק שאינו כל מגן; המפיק à"ùøäîכל J Líéùåøéôä éðù øåàéáN J

מפיק שאינו כל מגן; המפיק åäéìàכל ïéò J Líéùåøéôä éðù øåàéáN J

מגן המפיק íéäכל ééà J

מגן המפיק åäéðáכל J Läæá ÷åñòì ìåëé åðéà øåëéùå .ìàøùé íò ìò úåðéâîä ïä úåìéôúäN J
ïðçåé 'øå ä"ã

שאין יתפללדעתוכל אל עליו åîöòמיושבת úà íãà ãåîé íìåòì" :åðì åøåäù åîëN J
úà ïéåëì ìåëé íàåáì"ììôúé ìà åàì íàå ,ììôúé(á"ò ì úåëøá)íùå "úòã" ïàë áåúë äîìå .

ã"á éë øùôà ?"åáì"÷åìéçëå ,ãîåò àåä éî éðôì òãéù äðåëä "áì"å ,íéìîä úðåëá øáåãî "úò
÷é'öééáåìåñ íééç 'ø ïåàâä áúëù(÷ñéøá)í"áîøä ìò(ã ÷øô äìéôú 'ìä)äøëä àéä "úòã" éë .
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íòåô åáìå ,úéùôð úåøøåòúäå ùâø ïééöî "áì"å .äìîå äìî ìëá àèåáî äî äðçáäå ìëùá
è÷ìîä ì"ð J Läàøéå äáäà éðôî ãçåéî ïôåàá

יורה" אל "בצר שנאמר משום יתפלל אל עליו מיושבת דעתו שאין åáúëNכל J
à"áùø ú"åùá .àøéñ ïá øôñá ÷åñô àåäù úåôñåúä(ãéú 'éñ à"ç)øôñáù íéàð íéøáã éë áúë

"íéùãç íéãâî" íäéìò óéñåäå ,øâéà àáé÷ò éáøì ñ"ùä ïåéìâ ïàë ïééòå .ì"æç åàéáä àåääóã)

(æìùJ Lãåîìúá úåîå÷î ãåòî

מצלי לא דרתח ביומא חנינא ìáàר' .íéìéâø åéäù åîë ,äáãð úìéôú ììôúä àìù øùôàN J
òãéåäé ïá J Lìèéá àì äáåç úìéôú éàãå

מצלי לא דרתח ביומא חנינא éøçàר' åìéôà ,ììôúä àì íåéä åúåà ìëù äæî òîùîN J
à"ò àì úåëøá ìò ,íéùãç íéãâî J Låúòã äáùéúðå åñòë øáòù

צילותא בעיא הלכתא דינא. לבי נפיק הוה לא דשותא éøéàîäביומא éùåãéç J

דאסתנא כיומא צילותא בעיא íééçהלכתא êøã ,ì"øäî J(áåùééá ,äçîùá ,íéøáã ç"î ,å"ô)

דאסתנא כיומא צילותא בעיא êëהלכתא ,øäåèì íéîùä íöòë ìåìö òé÷øäù åîëN J
éìá äéòáá íéããöä ìë òåîùì ïëåî äéäéå ,äîåã÷ äòéã åì àäú àì äëìäá ÷ñåòäãöì úåèðì

íéä ééà J Léúéîà ìëù ùôçé àìà ,ãçà

תנאי לא כותחא, קריב אם לי אמרה çúåëä,אי úà äì ïéëäì åúåà äãéøèä åîà øùàëN J
ãàî ìãúùäì äøòäë êë øîàå .ñåøâì øæç àì íéîòôì ,àñøéâä êùîäî ÷éñôäå ãøèð äéä

éøéàîä J Lä÷ñôä àìì äãé÷ùì(ïàë ,ìàððç åðáø éøáã ìò ññåáî)

תנאי לא כותחא, קריב אם לי אמרה íéîëçאי éãéîìúù íúðååëå .àîæåâ ïåùì àåäN J
åäéðá J Líãåîéìá íëøåö ìë æëøúäì åìëåé àì íäéúáá íééåöîä

תנאי לא כינה, קרצתן íéðëä.אי úöé÷òî øòèöäù åùøéô éøéàîäå é"ùøå ìàððç åðáøN J
.íéðëì âøä øùàë ñàîðå ìòåâ ùéâøäù ùøéô ì"ùøäî ìáààåä "õø÷" á"ò áì àîåéá åøîà éë)

(äðéëä úà âåøäì åëøèöä øîåìë ,äâéøä ïåùìúáù úëñîá .(à"ò áé).÷øåæå ììåî àðåä áø éë åøîà
Líììåîì åéìò ñàîð éë ,íéîä êåúì éç íúåà ÷øæ ÷ø àáø ìáà .íúåà íéòè÷î åéä úùù áøå äáø

íéùãç íéãâî J

יומי לז' מני ז' אמיה ליה עבדה דרבינא בריה àìמר ïòîì ,íåé ìë óéìçäù òîùîN J
ùáìé áåùå ùîåùî ãâá ñáëú íåé ìëå ,íéãâá äùìùá éã äéä éøä ò"öå .íéðëäî ìåáñé

íéçñô ô"ò ïáåî àìà ?íéñáåëîäî(á"ò áé÷)éîåé àéðîú äéì øéèð àìå äéùåáì øååçîã ïàî"
ùáì øãäå"øçà øáãì ïéù÷å íéðéë êðä ïééøá ,äìåäá àëéàå éøãä íéðéë êðä" :í"áùø ù"ééò)

("àúåéçíéùãç íéãâî J L

לשינתא אלא לילא איברי 40לא 'à íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(è ,äøåú)121 íééç êøã ;,â"ô)

(äìéìá øåòéðä

לגירסא אלא סיהרא איברי 121לא íééç êøã ,ì"øäî J(äìéìá øåòéðä ,â"ô)
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לגירסא אלא סיהרא איברי בספר)לא לקרוא ויכול מהלבנה אור קצת יש נברא(כאשר ;
מאירה)לשינתא הלבנה אור אין כאשר לילה, à"ùøäî(באותה J,úåôñåúä ùåøéôë àìã äæå)

(äðùä úåôå÷ú ïéá å÷ìéçù

לגירסא אלא סיהרא איברי לא לשינתא; אלא ליליא איברי íéðåëð.לא íäéðùN J
úåòù êùîáå äøåúá íé÷ñåòì .íäéúåçåë ùãçì éãë äìéìá ïåùéì íäéìò íìåòä éðéðòá íé÷ñåòì
,øôåñ áúë J Läøåúá ñåøâì íäéúåìéìá åùîúùé ,úåðåù úåãøéèá íúåà íé÷éñôîä äáøä ùé íåéä

éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî

לגירסא אלא סיהרא איברי לא לשינתא; אלא ליליא איברי øùàëלא .íéðåëð íäéðùN J
äðéùì åàøáðå ãåîìì éàðô ïéà ,íéøö÷ úåìéìä õé÷ úôå÷úá(íåéä êùîá ãåîìì çë åì äéäéù)ìáà .

ïëå ;àúðéùì àìà ä"ã úåôñåúä ô"ò J Làñøéâì àøäéñ àøáð ,íéëåøà úåìéìäå óøåçä úôå÷úá
çìø 'éñ ,ç"åà øåè ìò äùéøô ;ñøèðå÷ä íùá ,õøô åðáø úåôñåúá àáåî

לגירסא אלא סיהרא איברי íâåלא íåéá íâ ãîåì äéäù ,åîöò ìò êë øîà ùé÷ì ùéøN J
áë÷ 'îò á"ç éøéàîä éùåãéç J Läìéìá(÷å÷ áøä ãñåî 'öåäáù øôñä àìà ,"äøéçáä úéá" äæ ïéà);

íéùãç íéãâî(úåôñåð úåéàø êëì àéáä)

לגירסא אלא סיהרא איברי "àìלא àùéøä åîë ïåùì äúåàá êéùîäì êéøö äéä äøåàëìN J
éøáéààéìéìàìù íãà éðá úåáì ãéøçäì ïàë åàá àìà ?"àøäéñ" åøîà äîìå "àñøéâì àìà

ïîæ ìåèéáå äðéùá íäéúåìéì úà åãáàé(â"éä â"ô äøåú ãåîìú 'ìä ,í"áîø ïééò)åîöòì íãà øàúé .
ä"á÷ä êë ?ïåùéì ãáòä êìé íåìë ,åøåàì åúåà ùîùéù éãë øåà ñðô åì ÷éìãä êìîä åìéàë
òãéåäé ïá J Løñåî åîöòì íãàä ç÷é äæîå .äøåàì ãåîìì äðáì íäì ïéëäå øð éøñåçî ìò ìîç

לגירסא אלא סיהרא איברי ïîæלא äìéìá àìà ìå÷á ä÷òö åðééäã äøåú ìù äðø ïéà"N J
,÷åãö 'ø J L"äìéìáë òîùð íãà ìù åìå÷ ïéàù ,íåéá åäæå áìá àåä ïåéòä ïë ïéàù äî .àñøéâä

;38 áåúëä ïî øàåáî æ"ã äðäå ä"ã ,'à äùò úåöî ,÷ãö øáåã(53 'îò ,äëøá øä 'ãäî)

נינהו דיממא שמעתך, ë"àùîמחדדין ,øáã êåúî øáã ïéáäìå úòãä úáçøä ùé íåéá"N J
38 ÷ãö øáåã ,ïäëä ÷åãö 'ø J L"àñøéâì àìà éøáéà àì äìéìá(53 'îò ,äëøá øä 'ãäî)ìò ïééò ;

à óéòñ ,çìø 'éñ "äéç ùôð" ,úåéìâøî ïáåàø áøä ìù øåàéá úáçøä äæ

נינהו à"ùøäîדיממא J Løúåé úáùåéî íãàä ìù åúòã æà éëN J

וקטיני דאריכי יומי אתו äùòîáהשתא íéøö÷å ,äðéùá íéëåøà íéîéä åéäé åúúéî éøçàN J
éøéàîä J Lãåîéìå

וקטיני דאריכי יומי אתו ïåëéøàéהשתא ïòîì" øëù ìá÷ì éãë éëéøà ,úååîä éøçà øîåìëN J
êøåö éðôî ïåùéì ïîæ åðì ïéà æ"äåòáå .úååöîáå äøåúá ÷åñòì úåøùôà ïéàù éðéè÷å ;"êéîé

à"ùøäî J Lúååöîäå äøåúä é÷ñò

טובא ונינום וקטיני דאריכי יומי אתו íãàäהשתא ééç ìåî øåòéùá íéëåøà íäù ô"òàN J
éë ùøôì øùôà ãåò .àáä íìåò ìù íéîé êøåà ìåî íéèòåîå íéðè÷ íä ìáà ,õøàä ìò åôåâá
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éë "íéøö÷å íéðè÷" íä øá÷á ìáà ,íéé÷î íãàäù íéáåè íéùòîá "íéëåøà" íä äæä íìåò éîé
.ìåàùá ïåáùçå äùòî ïéà(íéøö÷ íéîé íúåàá "íåðéð" åúðååëå)ïéãîò é"ø ïåéìâ J L

א דיממא פועלי ãåîéìîנןאנן øñçé íàå ,úåðìá÷á 'ä úà ãåáòì øùôà éë íãàä áåùçé ìáN J
øôñî éôì ,õîàîä éôì 'äî úøåëùîä àìà àåä ïë àì .ë"çà íéìùé ,íéîåé åà íåé äæéà äøåúä
ìò øëù ìá÷é àì éë "øãä àìã àãéñô" àåä ,íåé øñéç íàå .'ä úãåáòá òé÷ùä íãàäù úåòùä
äéä äæì àìä ,úøçîì øúåé ãåîìì åîöò úà ÷åçãé åìéôà éë .íåéä åúåàá ãåîìì ìåëé äéäù äî
øéäæä äæ ìòå .øéñçäù äî äæá íéìùé àì ïëìå ,ìåîúà ãåîéì íåé âìãî äéä àì íà íâ áéåçî

"õòåé àìô"(äðø :êøò óåñ)àìå ,øëùä êë õîàîä éôìå ."úåòù àìà íéôã äðåî ä"á÷ä ïéàå"
è÷ìîä ì"ð J Lúåàöåúä éôì(è ÷øô ,"íéøùé úìéñî" éøáã ïééòå)

ופרע äðúîיזיף íãà àäéù úåøòäù äáåèä" :øàéá "äøéçáä úéá" åøôñá éøéàîäN J(éàðú)

úåéëñî ïåáùç åà ,íé÷øô ïåáùç åà ,úåëìä ïåáùç ãåîìì åîöòá(úåúëñî)íà ,íåéì íà ,
íåéá íìùé ,äðúäù äîî øñçìå ìèáì çøëää éôì êéøöù äî ìëå .äðùì íà ,ùãåç íà ,òåáùì

àáä(åà)"éøéàîä éùåãéç"á äæá êéøàäå .ì"ëò "àáä òåáùá(÷å÷ áøä ãñåî 'öåä)'îò á"ç
ïéøãäðñî ò"öå .ïàë é"ùø áúë ïëå .áë÷(á"ò åë óã)"ãåôà äùòî" ùøéôå ."úìòåî äáùçî"

(â"öùú óã ,÷å÷ áøä ãñåî ,"éðéñ ìáåé"á áåù ñôãð ,ã"é êøãá åøôñì äîã÷äá ,â"ñ÷ úðù øèôð)ô"ò
àìù øôî åæ äáùçî ."àñøéâá úåúëñî êëå êë íééñà éðåìô íåé ãò øîåàä ïåâë" :íù é"ùø
øîåìë ."úìòåî äðéà ,äîùì ïé÷åñò íà" àéâåñá íù åîééñ éë åæ äøéúñì õåøéúä àìà .íéé÷úú
õìàì éãë åãåîéì ïðëúîä ìáà .ãéñôé ,åáìá ÷ø åìéôà øàôúäì éãë àåäå ÷éôñé äîë ïðëúîä
:íù ì"æç íùá "éøéàîä éùåãéç" íééñ êëå .çéìöéù àåä ,åãåîéì ìò äáøä ãå÷ùì åîöò úà

è÷ìîä ì"ð J L"äéùôð éàãçì ùðéàì äéì éøù"

ופרע åøåàéááיזיף íäøáà ïâî ;ìàððç åðáø J L"ñéøâå äìéìá øåòéð äéäå ,íåéá ïùé äéä"N J
â"îø æîø ,ë ÷øô ,á íéëìî ìò "ïðòø úéæ" éðåòîù èå÷ìéì

ופרע øúåéיזיף ããçîù ,íåéá àåä äøåú ãåîéì ïîæ ø÷éòN J(ì"ðë)àìà äðéà äìéìä ãåîéìå
"éðåùøâä èå÷ìé" ïééò ;à"ùøäî J Líåéá äðîæ ìèéáù äî ìò äòéøô(ïøèù ïåùøâ áøä)ïðà" ìò

"ïðà àîîéã éìòåô

ופרע æיזיף ,áë éìùî ìò à"øâ J

לא באורחא אתי כי דשמואל אבוה וכו'. ימים ג' יתפלל אל הדרך מן הבא ר"א אמר
יומי תלתא íéîéמצלי 'â ïéúîä à"ø .ïàë ùé íéðåù íéðåãéð éðùN Jéøçàìáà .êøãäî òéâäù

äìôúäî åîöò òðîé äæ éøçàå êøãá íãà ääùé äîë øàáî ìàåîùã äåáà(ì"ðë íéîé 'â)÷ø ,
åøà äòéñðá.íéîé 'â ìù äë(òâééúä àì éë ,åéìò äèå÷ð åùôð ïéà äøö÷ äòéñðá éë)íéä ééà J L

גירסת לפי ולא יעקב, עין של הגירסא לפי רק מתאים הנ"ל החידוש חדשים": "מגדים העיר

הגאונים ותשובת האשכול ספר לפי ולא חננאל, רבנו גירסת לפי ולא התלמוד,

לא באורחא אתי כי דשמואל אבוה וכו' ימים ג' יתפלל אל הדרך מן הבא ר"א אמר
יומי תלתא åäéìàמצלי ïéò J
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שיכרא ביה דאית בביתא מצלי לא éëäשמואל åàìá éë ,äæá åðéîéá íéøäæð åðà ïéàN J
÷"ñ äøåøá äðùîå á óéòñ çö 'éñ ç"åà ò"åù J Líúìéôúá êë ìë íéðååëî íðéà øåãä éðá áåø

èñ 'éñ ,òáù øàá ú"åùá åøå÷îå ,ä

קונו מדעת בו יש ביינו, המתפתה "çîùìכל ;ìåìö åúòã äéäéù éãë åîöò çîùì ïååëîN J
éøéàîä éùåãéç ;äøéçáä úéá ,éøéàîä J L"'ä úãåáòì éåðô úåéäì åááì,"äøéçáä úéá" øôñ åðéà)

(áë÷ 'îò á"ç ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåäá øôñ àìà

קונו מדעת בו יש ביינו, המתפתה 61כל úååöîä ìò äùøã ,ì"øäî J("äìåâä øàá" óåñ)

קונו מדעת בו יש ביינו, המתפתה øåáòìכל àìå úåòø úåãî åäúåùì íåøâì ïééä òáè éëN J
úøåú ,à"îø J Låðå÷ úòãî åá ùé äæ éøä ,úåöøì çåðå úåéøáì çð àåä äæ úåøîì íàå .åéúåãî ìò

à"òô â"ç äìåòä

קונו מדעת בו יש ביינו, המתפתה å÷æ÷כל òâôðä ïéàù ,"ïééá" íúñ àìå "åðééá" åøîàN J
ñåéô åðá âäåð 'ä êë .ñééôúîå ïéé åîöòì ç÷åì òâôðä àìà ,ïééä äúùîá åúåà ñééôé åá òâåôäù

íéùãç íéãâî ïééò ãåò ;à"ùøäî J Låñééôì íéàáä íéàèåçä íãà éðá úìåòô éðôì ãåò

קונו מדעת בו יש ביינו, המתפתה ìùכל ùåëøäî àì ïáø÷ 'äì àéáî àèåçäù ô"òàN J
ä÷ùîä äãåòñ ìòá åúåà åîë .'ä ñééôúî ,äàåìîå õøàä 'äì éë 'ä ìù åùåëøî àìà ,íãàä
ä"ã ä"ò äð ïéèéâ ìò à"ùøäî J Líäìùî ïéé åàéáä àìù úåøîì íúéà ñééôúîå åéçøåàì åðééî

àöî÷ øá éì éúééà

קונו מדעת בו יש ביינו, â"çהמתפתה ,õ"ë øéàî áøä 'ãäî ,úéøáä úåçåì éðù ,ä"ìù J
èëù óã íãøèùîà 'ãäî ;æé à÷ñô äåöú úùøô ,ìø óã(äåöú 'ô)

קונו מדעת בו יש ביינו, íééçäהמתפתה øåà J(àë ,ç úéùàøá)

קונו מדעת בו יש ביינו, éãö÷המתפתה éøô ,ïäëä ÷åãö 'ø J('â ìä÷éå 219 á"ç)

ביינו קונוהמתפתה מדעת בו יש ,øùàë àìà ,åúòã ìò òéôùî ïééä íöòù äðååëä ïéàN J
,äîéîú äøåú J Lñééôúäì äáåø÷ íúòã ,ïééä ìò ãçé ïéáåñî íãà éðáù úåòéøå úåãéãé ùé

âé ÷"ñ àë ,ç úéùàøá

זקנים ע' דעת בו יש ביינו המתיישב é"ùøכל J Låúôøèî åúòã ïéà ,ïéé äúùù úåøîìN J

זקנים ע' דעת בו יש ביינו המתיישב åáø÷áכל åãåñ øîåù ïééãò àåä ,ïéé äúùù úåøîìN J
ãåñ àöé ä"ã é"ùøá àåä ïëå ;åäéìà ïéò J Läìâî åðéàå

סוד יצא יין áìנכנס ,â éìùî ìò à"øâ J

סוד יצא יין åìâúéנכנס æàå íñåáéå ïéé äúùé øùàë éúéîàä åéôåà úà íéøéëî íãà ìëN J
íéä ééà J Låéðåôöî(øëéð íãàä íéøáã äùìùá ä"ã ïìäì ïééò)

לרשעים שכר ולשלם אבלים לנחם אלא יין נברא פפא)לא בר חנין ר' [וגירסת(ואמר
חננאל: כמיםופליגארבנו ביתו בתוך נשפך יין שאין כל דאמר] פפא בר חנינא דר'
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øå÷וכו' êà àøáð éë ïéé úééúùá íöîöì ùéù øîåà äðåùàø äòéã ,ïàë àúâåìô ùéù òîùîN J
ïéà ,í"áîøå â"ñø úòã éôìå .òôùá åðîî åúùéù úøîåà äéðù äòéãå ,úåèøåôîä úåøèî éúùì

äðåùàøä äòéãë äëìä ïéà øîåìë ,âìôðë äëìä(557 'îò á"ç "íéáúë" ,çôà÷ é"øâä øîàî ïééò)L

לרשעים שכר ולשלם אבלים לנחם אלא יין נברא àåäלא ïééäù íìåòá íñøåôî éëN J
"äùåò ïéé äáøä" ù"îë ,úåéøáì òø(.æ äèåñ)"íìåòì òøå íäì òø ,íé÷éãöì LïééN" ïëåïéøãäðñ)

(á"ò àòJ L'åëå íéìáà øåáò àåä ïéé íâå ,úìòåúì àåä àøá ä"á÷äù äî ìë éë ãîìì àá ïëì
"éèå÷ì øúá éèå÷ì"á àáåî ,íéøùé çøåà

כמים יין בו נשפך שאין בית åðééîכל ïúåð ìáà ,úèòåî àéä ïééä ìòá úééúù øîåìëN J
éøéàîä éùåãéç J Líéàîöìå íééðòì áø òôùááøä ãñåî 'öåäá øôñ àìà ,"äøéçáä úéá" øôñ åðéà)

(âë÷ 'îò á"ç ,÷å÷

כמים יין בו נשפך שאין בית àåäùכל éî íà àìà ,äìéçú äðååëá êåôùì íúðååë ïéàN J
,áì úåáéãð âäåð éë ñòåëå ãéô÷î úéáä ìòá ïéà ,ñåëáù ïééä ãáàðå êôùðå ïçìåùä úà æéæä

'å ÷"ñ æ"è ùåøéô ,åöø 'éñ ç"åà ò"åù J Läëøá ïîéñ åì ùé äæá

שנשפך אלא תשחית, בל איסור בזה יש כי בזדון לשפוך הכוונה שאין מהרש"א כאן כתב (וכן

כוונה) בלי

מימיך" ואת לחמך את כה)"וברך כג, יין(שמות ניהו? úåîå÷îומאי ãåòá ãöéë øåøéáN J
ñôãðá æìù óã ,íéùãç íéãâî J Lïééì äðååëä "íéî" åùøéô íéðåùàøå ãåîìúá

Eá"ò äñ óã

בשחקו אף לה ואמרי ובכעסו בכיסו בכוסו ניכר, האדם דברים åøîàבג' éøäù ò"öN J
éðá ìë åéäé" ì"æç"íéèñìë êéðéòá íãà(è ÷øô äáø äìë úëñî ;ä ÷øô äáø õøà êøã úëñî)øîåìë

.úåáåùçä úåãîá äæä íãàä áéè äî ïîàð ãòå ÷äáåî ïîéñ úúì àá ïëì àìà ?åäãùçå åäãáë
åðåîîá ïãô÷ åðéàå úçðá àåä åðúîå åàùîù "åñéëá" ;êøåöä éôì àìà ïéé äúåù åðéàù "åñåë"á
.áéùî åðéàå åúôøç òîåù ,áìåò åðéàå åçåøá ìùåîù "åñòëáå" ;íéîöîåöî åéúåðåæîù ô"òà

éøéàîä éùåãéç J Lúåëæ óëì åðåãì éåàø ïìåë ïëù ìëå úåãîäî úö÷ åì ùéù éîåúéá" øôñ åðéà)

(âë÷ 'îò á"ç ,÷å÷ áøä ãñåî 'öåäá øôñ àìà ,"äøéçáä

אבות על רמב"ם דברי סותרים אלו דברים שלכאורה חדשים" "מגדים א)ודן כל(פרק לדון שיש

זכות לכף ואדם אלו)אדם מדות ג' בלי זו(גם לשאלה והיישוב .

ובכעסו בכיסו בכוסו ניכר, האדם דברים áåèבשלשה ,íéîùì áåè :'â ïä úåãîäN J
,åñòë .äðåîàá ïúîå àùî ,úåéøáä ïéáì åðéá ,åñéë .åîöò ïéáì åðéá ,åñåë .åîöòì áåè ,úåéøáì
åñéë ."áåè" åäæ ñòåë åðéà .ìéòåî ,áøò ,áåè äæá ùé :ùåøéô ãåòå .æ"ò ãáåò åìéàë ñòåëä éë

à"ùøäî J Låëéçì "áøò"å äåàú ïéðòì ïéé ìù "åñåë" .ïúîå àùî ïéðòì "ìéòåî"

בשחקו אף לה ואמרי ובכעסו בכיסו בכוסו ניכר, האדם דברים ìå÷áבג' ÷åçùä éëN J
ïéãîò é"ø ïåéìâ J Løåñà íâ àåäå ,úåèù ïîéñ àåä ìåãâ
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הבל" זה וגם הכסיל, שחוק כן הסיר, תחת הסירים כקול "כי הוא: מקרא המלקט: ז,אמר (קהלת

פירושוו) זה ונ"ל קול. משמיע והכסיל קול. השמעת בלי אבל פה ומרחיב מחייך רק החכם כלומר .

שחוק פיו מילא שלא לקיש ריש מעשה ע"א)של לא (ברכות

בשחקו אף לה ואמרי ובכעסו בכיסו בכוסו ניכר, האדם דברים äìâúîבשלשה øîåìëN J
øáãîä íãàä íâå .åéúåéèð øéúñäì ìåëé åðéà ïéé äúåùä éë .íéøçà åá åøéëéå éúéîàä åðåôöî
ìùëðùë ïçáð ,ñåîéðá øáãîä ïëå .ñéë ïåøñç ìù øáã åéìà òéâîùë åéôåà úà íéøéëî ,úåáéãð

ãåñ àöé ïéé ñðëð ä"ã ,íéä ééà J Lñòëá

בשחקו אף לה ואמרי ובכעסו בכיסו בכוסו ניכר, האדם דברים äìá÷äå,בג' áúëä J
æ ,áé íéøáã ìò

ובכעסו בכיסו בכוסו ניכר, האדם דברים éñ'בשלשה óåñ ,÷éãöä ú÷ãö ,ïäëä ÷åãö 'ø J
÷éãö éøô ;çîø(èë ,çñô ,64 â"ç)

ניכר, האדם דברים ובכעסובשלשה בכיסו úéáJóìàבכוסו úåéúåà øãñ éôì äæ øãñ åæçàN J
è÷ìîä ì"ð J Lò ,é ,å úåéúåà úåàá 'ë äðåùàø úåà éøçà äìî ìëá éë .ïåøëæä ìò ì÷äì

Eâò óã

מלכא בתרע úåôñåú"á"ודניאל ïééò J

Eåò óã

דקיסרי à"øâäדייני ìáà "íäéøáãá åòè" åáúë ,ïðçåé 'øå ä"ã úåôñåú J(àéâåñä ìò åéúåøòäá)

éøñé÷ã éðééã éøáã áùééî

Eåô óã

ביבשה עיירות אלף וכנגדן בים ספינות אלף לו יש זה של Jאביו Làîæåâ ïåùì àåäN J
íèåùôë íéøáãä ùøôîù "òãéåäé ïá" ìò äæá ÷ìåçå ,íéùãç íéãâî

עשירים מכבד äöøרבי àìà åúøåú úîçî ïúåà åãáëéù äöø àìå ,øéùò äéä åîöò éáøN J
ì"éøäî éèå÷ì J Lãáìá øùåò úîçî ãáëì íòä úà ìéâøäì(à"ò åô óã)àáé÷ò éáø é"ò àáåî ,

íéðéò çúô ,à"ãéç ;ñ"ùä ïåéìâ ;øâéà

הזה בעולם תורתו שכר יקבל פן חשש אלא בזה? כוונתו מה שיפרשו ראיתי לא המלקט: אמר

אחר לנושא הכבוד הסיט ולכן הכבוד. ע"י

עשירים מכבד ùòäåרבי ?ïåéñðá ãåîòé íà òãåé éîå áìá àéä äðåôö úåáéãðä úãîN Jøé
ìåàù éøáã J Lìòåôì äàéöåî

עשירים מכבד íéãáëîרבי éëäì ,äìòîìî øéãú ìåãâ òôù íéòôùð íéøéùòäù úåéäá"N J
úåöåöéð åì åøñîð åúîùð ìãåâáù øîåìë ,"òôù êë ìë ìá÷ì ïëåî éìë úåéäì åëæù íéøéùò

íéðéò çúô ,à"ãéç J Lï÷úì íéáø
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עשירים מכבד åäéðáרבי J Làáé÷ò éáø éðôì éáø ïàë øëæåä äîìN J

עשירים מכבד ä'רבי éðéòá ïç àöîù ïîéñ àéä úåøéùòäN Jäåì ä"ã é"ùø .äì àòéöî àáá)

(äåìîá íéé÷îøåëæì íéëéøö ìáà .úåøéùò åì åîøâù åéúååöî úåëæ úîçî åúåà ãáëì íéëéøöå .
áåè øáãé àìå åðçáùé àì .'åëå íéòùøä ïë àì ,íéøéùò ãáëì øúåä íà éë" :äðåé åðáø éøáã

"íãà éðáì åéìò(èö÷ ,â"ç äáåùú éøòù)è÷ìîä ì"ð J Låúåà ãáëì øåñà ,íéîåâô åéùòî íà .

ינצרוהו" מן ואמת חסד אלהים לפני עולם ח)"ישב סא, áùé;(תהלים :êøò ,êåøò J
é"ùø(åéøáãî ÷éúòä)

ינצרוהו" מן ואמת ìàøùé"חסד øåàî ,óñåé äéãáåò 'ø ïåàâä J

פוק כלבתא, בך נבח עול. כלבא, בך נבח אינשי: åðúçדאמרי øîåìë ,øëæ íà øîåìëN J
÷çøúäì åéìòå ñééôúú àì ,åðá úùà øîåìë ,äá÷ð íà ìáà .ñééôúéù øùôà åéìò ñòåë ,íãà ìù

à à÷ñô ,øâ :êøò ,êåøòá åøå÷îå ,é"ùø ô"ò J Líùî

וחותנת חותן הנקראים הכלה הורי בין ההבדל וזהו המלקט: וכןאמר א; יח, שמות משה", "חותן (כמו

כג) כז, דברים חותנתו", עם שוכב וחמות"ארור חם נקראים החתן הורי אבל חמי. הנה לתמר עולה("ויוגד ך

ו) ז, מיכה בחמותה", כלה באמה קמה "בת וכן יד. א, רות לחמותה", ערפה "ותשק יג; לח, בראשית אח"כתמנתה", .

החתן לאשת החתן אם בין כבושה שנאה יש כי והענין הלשונות. שתי בין החליפו מאוחרים בדורות

נשים") "חמש הט"ז, פי"ב גירושין הל' קראו(רמב"ם, זה ואגב "חמות". ונקראת נגדה מהר מתחממת ולכן

"חם" לבעלה יז)גם פרשת רבה, בראשית מאשתו, מושפע האיש (כי

Eåö óã

לרגל עולה היתה יונה של אשתו וכו'. תפילין הניחה כושי בת à÷åãùמיכל íòèN J
åäéìà ïéò J L"ìåàù úá ìëéî" úàø÷ð àìù íòèå .êë åâäð åìà íéùð

תפילין הניחה שאול בת åæ?מיכל äåöîá à÷åã ä÷ùç òåãîN J(à)úåëæ åì ùé çéðîäù
.åæ äåöîá ä÷ùç ,äøåú äùàì ãîìì ïéàù ïåéëå .äøåú ãîì åìéàë(á)úãéìì äìåâñ àéä åæ äåöî

íéðá(ì"æéøà ô"ò)òãéåäé ïá J L

Eèö óã

מיתה חייב רבו בפני à"éכיח à÷ñô ,úáù ,úîàá àøå÷ J

E÷ óã

תובעתו שאשתו אדם øîåçä,כל úãî äìå ,äøåöä úìòî åì ùéù äìòáá ú÷áãúî äùàN J
48 'á úåãâà ,ì"øäî J Løîåçä ïî íé÷åçø íäå äøåöä øçà íéëùîð íéðáä æàåà÷ñô ,àé äèåñ)

("àáé÷ò éáø ùøã"176 'à íìåò úåáéúð ;('ã ,ä÷ãö)âî ÷øô 162 ,íùä úåøåáâ ;

תובעתו שאשתו אדם à"ùøäîכל J

גרם חמור åúàø÷åיששכר åúàø÷ì äàöéå äàì äòîùå øåîçä ÷äð äãùäî á÷òé øæçùëN J
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àøîç êøò ,êåøòä íùá à"ùøäî J Läéìà

מצוה לדבר בעלה שתובעת אשה בדיבורים)כל ולא רצוי שאפילו(בסימני בנים לה הויין
כתיב לאה לגבי ואילו אשכח. לא נבונים דאילו וכו' כמותן היו לא משה של בדורו

לעתים" בינה "יודעי לג)וכו' יב, íé÷åçø(דהי"א íéîéì åìéôà íà ò"öN J(êìîä ãåã úôå÷úá)

áåùééäå ?äàì ìù øåãì øúåé íéáåø÷ åéä íäù äùî ìù åøåã êøáúð àì òåãî ,íéðåáð åéä
æè ,ì úéùàøá ,äîéîú äøåú J Låæ äìàùì('ã ÷"ñ óåñ)

מצוה לדבר בעלה שתובעת אשה בדיבורים)כל ולא רצוי שאפילו(בסימני בנים לה הויין
כתיב לאה לגבי ואילו אשכח. לא נבונים דאילו וכו' כמותן היו לא משה של בדורו

לעתים" בינה "יודעי לג)וכו' יב, éðîéñá(דהי"א àìà äôá òáúú àìù àøîâá ïàë åøîàN J
øîàå äôá äòáú äàì éøä ò"öå .éåöéøå äáéç"êéúøëù øëù éë àåáú éìà" ä(æè ,ì úéùàøá)?

äáùçîá ïáåî øàùäå ,äìù ìäàì àåáéù àìà ,äàéá ïéðòì "àåáú" äðååëúä àì àéäù ì"öå
æè ,ì úéùàøá ,äîéîú äøåú J Løåáéãá àìå(ã ÷"ñ)

נבונים נמצאו לא משה, של בדורו éøáãאפילו ìáà ,øëùùé èáùî íéðåáð åéä éàãåN J
à"ùøäî J Líéèáùä øàù ìò íéáñåî åàöîð àìù ì"æç(á"ò ë íéøãð)à"øâ ;íéøáã ,åäéìà úøãà)

(åè ,àäìá÷äå áúëä ;(åè ,à íéøáã ìò)äîéîú äøåú ;(íù)

חוה נתקללה קללות áëJæéי' ÷"ñ æè ,â úéùàøá ,äîéîú äøåú J Lúåëéøàá øåàéáN J

עיבור צער זה והרונך בנים; גידול צער זה éøäעצבונך .øçåàîä íéã÷ä äî íåùî ò"öN J
à"ùøäî J L?íéðá ìåãéâ éðôì àá ïåéøä

עיבור צער זה והרונך בנים; גידול צער זה øëæåäעצבונך ãöéë ò"ö :à"ùøäî äù÷äN J
úà äãìé øáë ,äåçá øáåãîù ïåéë :åúìàù ìò åðòå ?øåáéòä øòö éðôì íéðá ìåãéâ øòö äìéçú

àèçä éðôì ìáäå ïé÷(á"ò çì ïéøãäðñ ,"äòáøà åãøéå íéðù äèîì åìò")ìåãéâ øòö äìáñ íãé ìòå
ïåàâ J Làèçä éøçà äðù íéùìùå äàî ãìåðù ,úù ìù ïåéøäá øáåãî "êðåøä" úìì÷å .íéðá

ïéáåøéò ìò ,á÷òé(â"ëøú ,áåáì ,àðäë é"øä ìù),â úéùàøá ,äëøá úôñåú ;íéðéò çúô ,à"ãéç ;
50J51 'îò ,æè

בנים גידול בצער עמוסה שבעודה היא שהקללה חיים" מ"תורת כאן מביא חדשים" "מגדים והרב

הבנים גידול צער שיפסיק עד לה מחכה ה' ואין ההריון, צער לה בא כבר

יחכמנו" השמים ומעוף ארץ, מבהמות יא)"מלפנו לה, "åðôìî"(איוב ïéá ìãáää äîN J
åäéìà ïéò J L"åðîëçé" ïéáì

מחתול צניעות ìàððçלמדנו åðáø J Løúñ íå÷îá àìà ìòåá åðéàùN J

מחתול צניעות à"áùøלמדנו úñøéâáN J(à"ò âö àøúá àáá),íéìîâä ïéá øçåàä ìîâ ìò
íéùãç íéãâî ïééò J Lùéîùú ïéðòì àåäå ,"ìîâî úåòéðö" :ïàë àøîâì ïééöî

מחתול צניעות L"åúàåöלמדנו äñëî àåä íâ ;íãà éðá éðôá åéëøö äùåò ìåúçä ïéàù"N J
104 'á íìåò úåáéúð ,ì"øäî J(à ,úåòéðö)

מיונה ïééöעריות ìàððç åðáøå ,åâåæ ïáì àìà ÷÷æð åðéàù øëæä úåðîàð ìò ïééö é"ùøN J



ïéáåøéò úëñîà÷ óã559

åà âåæ ïáä ééçá ÷ø äæ íà øåàéá úåëéøàå .äìù øëæ àìà äéìò úìá÷î äðéàù äá÷ðä úåðîàðì
øåàéáå ?åúåî øçàì íâ(çì ÷øô ,äèéù÷ äàî ,åðàôî ò"îø íùá)Líéøåúì íéðåé ïéá äæá ìãáää äî

àôùJèòù 'îò ,íéùãç íéãâî J

מיונה íéøåèä"עריות ìòá" êë ìò áúëå ."åâåæ úáì àìà ÷÷æð åðéàù" :é"ùø ùøéôN Jìò)

(å ,áé àø÷éåøåúä ìà äðåé äîéã÷ä äøåúä ïëìùøú åà äðåé ïáå" úãìåé äùàì úç÷ì äúååéöå ,
àéáî åðéà äæ ïáø÷ìù éôì àìà ?äðåé éðá éðôì íéøåú íéã÷î øçà íå÷î ìëá éøäå ."úàèçì
áåùå åâåæ ïá ìò ìáàúîä âåñ àåä øåúä éë ,øåú úç÷ì åì ìà äðåé àöîé íà ïëì ,ãçà óåò àìà

øçàì ÷÷æð åðéà(ã ,à àø÷éå ,éúøèåæ àú÷ñôá åøå÷îå)âåæ ïáä åúåà ìò äñç äøåúä øîåìë .åúåà)

(ïáø÷ì åç÷ì àìàåä øåúä ìù äøúéä äúåðîàðå .åééç úåîé øàù ìë ìáàúîå ãåîìâ øàùé àåäå
Läæá é"úë ï"áîøî àéáäù äî ,õéðééø ìôà÷ áøä úåøòä íù ïééòå .àìôì

מיונה ïåùàøעריות ÷øô óåñ â"ç ,íéø÷éò J(æðø óã ,øåùéî 'ãäî)

לישמטיה שונרא לה, אמר הכי לבתר וכו' בועל ואח"כ שמפיס מתרנגול, ארץ דרך
לך זבינא ולא ליה אית אי תרנגולא דההוא ùîîלכרבליתיה ñééôî ìåâðøúä ïéà éàãåN J

òðòðéå ,ùéîùú íãå÷ õøàì ãò åôâ èåùôéù ìåâðøúä òáè ïúåð ä"á÷ä àìà .íåìë øîåà àìå
úåéøáä øàùá ïéðòä àåä ïëå .ñééôì íãà éðá åãîìéù éãë ,êëá äñééôî àåä åìéàë åùàøá
ãîìì éãë íòáèá ä"á÷ä àøá êë àìà ïë íéùåò íä úòã éìá ,äðåéå äìîðå äãøô åøëæåäù

íééç úøåú íùá ,òãéåäé ïá J Løñåî åðúåà

לך זביננא ולא ליה אית אי לכרבלתיה לישמטיה תרנגול, של äæîפיוס ãåîìì ùéN J
óã ,øôñä óåñáù íéèå÷éì ,ìåàù éøáã J Lñééôì êéøö ,íéé÷î åðéàå äðúî úúì çéèáîä íâù

ñôãðá à"ò èì÷

לך זביננא ולא ליה אית אי לכרבלתיה לישמטיה תרנגול, של à÷åãפיוס øéëæä òåãîN J
"åéìàî ñøúñîå åúìáøë ìåèé ìåâðøú ñøñéù äöåøä" :ì"æç åøîà àìà ?úìåáøë(á"ò é÷ úáù)

íéãâî J Lçéèáäù äî äì ïúé àì íà ñøúñäì ïëåî àåäù çéèáî ñééôîù ïîæá ìåâðøúä øîåìë
íéùãç

Eà÷ óã

דקרא לסיפא שפיל שטיא, ליה אמר כחדק" "טובם בכו דכתיב øåàéáNחדקאה, J
åäéìà ïéò J Läáåùúäå äìàùä

לגיהנם הרשעים את שמהדקין כחדק, éðôîטובם íâ ,çJä úåéúåà éôåìéçá äìîä åùøãN J
ùøåôîù éôë ,íìåòä úåîåà íä ïàë "íéòùø" .àèáîá åæì åæ íéáåø÷ íäù íâå ò"äçà úåéúåà

à"ùøäî J Låàéáäù ÷åñôá

Eã÷ óã

הקר ïåâäìבאר ÷æçåî àåä ë"àà âìôåî íëç àåä åìéôà áø ìëî ãåîìì ïéàù äæá ùé æîøN J
äðåáä J Løùëå("á÷òé ïéò"á óãä ìò 'éô)


